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ІІш(іон<LІ hН~Ій уні нерсІ·пет <<О_.(еСhК<І юри_.(І1чна ака_.(е\ІЇЯ>>, 

'3аnідуDач кафе ;:qJJI при:клашюї .-тіІrrвіспrки. 
Kd.H)lИ,.(aT фЇ-ІО.ІОІ'ЇЧН~ІХ наук, .·\ОІ(еНТ 

ЛІНГВОФОРМАТ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО МЕдІАТЕКСТУ 

<<ІОРИ.ЦИЧІІЛ КОІІСУJІЬТЛЦІЯ» ЖУРІІЛJІУ «ЖІІІКЛ>> 

Упродовж :\'rайже шістдесяти років на сторінках журналу <<)l(інкю> 

функціонують рубрики <<Юр:идична консультація,>, <<Юрист ві.аповіцао>, 

<<Юрист копсу.1ьтуо>, <<Пора.Jи юриста•>, <<Ві;::шоnі.Jаою, копсул,тус~ю. 

ради:мо•>, <<Копсу.1ьтус~ю, ради:мо•> тощо, У сучаспій теорії осnіти поши
рсншІ 10рИіШЧІІІ1Х Jllalll>, ІІраВОВОЇ іІІфЩНІ<-lІ(іЇ ЧСрс-~ \IC,:Lia ІІОВ'ИJУІОТІ> J 

ІІрОІІССО\1 ІІа6уТПІ «lC:LВOK<-11 (і ti ІЮЇ, 10рИЛ1 ЧІ ЮЇ V1C,Т(i<-li'P<-l \І ОТІ IOL"Ti>>, То()то 

М<lС-\ІС;LЇа ІІІUІЮЧаЮТІ, у СИСТС\ІУ ІІаІ\ЧаІІІІS.І, ОСВЇТИ, В S.ІІ<Їf1, ІІі,І(ІІОІІі;LІІО 
;ю ниніІІІніх :шІІитін СІІі;Іnноти, актуа;Іnними t; шнанн~І о6і3наності у 

сфері 11рана і 3аконності. Саме такиі1 оріt-:нтир 3анж,r(и Gун ниражсниtі 

у .1інгвоку .. 1ьтурнш1у кантенті журналу <<Жінка>> (J:a.li- )К), що ;::ю 90-х 

рр. ХХ ст. мав назву <<Радянська жінка>> (цалі- Р)К). 

Серед паукоnо-попу.1ярпих цоnідкоnих ~tеціатекстіn (да.1і- НПЦМТ) 

меціажапр <<юрицична консу .. 1ьтація'> посЬас оцпе з чільних місuь, 
оскі1ьки nіп об'сцнус nе.1ику політематичну групу :иедіатекстіn. прочи

танюІ і 3aCHOEHHS.I інфорVІаІ(іЇ 3 S.ІІ<ИХ 33)LOHOJihHS.IЄ :13ІІіКаНJІеНН~І науконо

ІІОІІ)';ІИрНОЮ інфор\13ІІіt-:ю. ПоНS.ІТТ~І nорада і KOHC)~·flJmaцfя СеVІаНТИЧНО 

б.1изькі: консультація- ue '1. Пора.J:а фахівця з якого-небудь питання' 
r1, С. 4501, nорада- це 'пропозиція, вказівка ДО ..JіЇ у ЯКій-небуць СИТуації; 

СПОНуКаННЯ ;::ю ..Jії; СПі.lЬНе обговореННЯ ЯКОГО-Небу.J:Ь ПИТання' r 1, С. 8791. 
Як бачи~ю, nопи nідрізняються конотацісю КІІИЖІюсті і поnсякдешюї 

пейтра..lьІюсті nі.Jпоnідпо. Kpi~t того, у nЖІпку c .. 1ono «копсу.lьтаuія>> 
3аКр1ІІИ~ІОС~І С3\ІС у СІІО~ІучунаНОСТl 31 C~IOHOVI <<ЮрИ;lИЧНа•>, OCI<l~lhi<И J(-:1~1 

на;щнни таких консу~ІnтаІ(ііі стнорюютnси СІІеІ(іа~Іі:юнані устано ни. На:ша 

меціажанру «порада спеuіа.1іста)> у порівнянні з назвою «юридична 

консу .. 1ьтацію> передбачає, що такі НПЦМТ мають :\'Іеншу офіuійність, 
спря:\1овані на ширше ко .. 1о споживачів цієї інфор:\'rації. 3 медіатекстом 
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<<І!ОраіШ СІ ІСІІіаліста>> ІЮН'юана рса;Іі:ШІІі$.1 СУГССТИ ННИХ [4], $.ІК «CIIJJOGa СХИ
Л1ТИ СІ ІіНрОjІ\fОННИКа ЛО НИКОНаНН~І aGo НСНИКОНаНН~І ИКОЇ-нсGу,Т(h іLіЇ, ~ІКа 
3 ІІОІ'ШЩУ МОНІ(~! Ні}l!ІОНііШЄ ЙОГО 3аІІИТаМ іНС t: оGон\І3КОН0І0)) [3, С. 3]· а 
такожсупрові;:rних- популяризаційних, інформаційних, ге;:rоніст:ичних, 

естетичних стильових функцій. Такі медіатексти диференціюються за 

пешш:м медіатопіком, тобто за сферюнІ професійної діяльності аnтора

спеuіаліста. Залrачеrпrя професійrшх статусrшх озrrак адресата НПДМТ 

підешное сугестиnпий ефект nід отри11уnапої іпфор11ації. 
ЛінІжJформат Н ПЛМТ «юрилична консуJІh'І''-'Щі~І)) стнорює структу

руtШНШІ медіатексm}' :ш такими ск.;шлни ками: 

а) назва статті, що актуалізує медіатопік: <<Про нове uивL1ьне зако

нодавство>> (РЖ, 62, 5), <<Мюо.:шові права по;:rружжя>> (Р)К, 72, 6), <<Право 
па піТІьГИ>> (РЖ. 82, 2), <<Пра nо спа;:rкосмстnа» (Ж, 02, 9); 

б) копстатаuійпа частина: формулоnапня проблемпого питан
ня, його nідпоnідність закоподаnстnу (За радяnськи,и сL~нейnо-ш.любnшrt 

правом, лише llL,Іюб, юресстрованuй в орrанах Юі'С)', nopor):ж')'c права і 

обон'я:-иш поrJру.ж.жя (Ж, 59, 9)); констатаІІ.іи факту наGутпІ чинності 

важливого для грома;:rи закону чи пі;:rзаконного акта, постанови тощо 

(3 1 травня 1962 р. вводяться в дію Основи цивільного законодавства і 

Основи цивільносо судочинства СРСР та союзних республік, затверд:ж:ені 

Верхоююю Радою СРСР в грудnі миnулого року (РЖ, 62, 5)); практич
на рубрикація статті за nиокрем.1епими проблемними питаппями 
((<;lсржавна ;LОІІОМОІ'а на ;LіТСЙ>> (РЖ, 67, 5)); 

в) інтерактивна частина (виражена ІІсrншнсІпно. :>ШІСЖІЮ ві.І~ ІІа

станони на іміта1~ію іtіа;югу, ні;tгуку на 3а11ит читача): соІІіалnни~-і (чи

таІ~nкий) 3<НІИТ ІІ~ОJ~О консулnтаІtії 3 Оjначсної теми j никористанним 
Hi}l!IOHiiLHOЇ iLitX~JІiHHOЇ ;ІСКСИКИ (ІІИІІІС, ІІрОСИТh, 3!ШИТУЄ) (lfитачка 

А. Бабич (м. Орд.Jtсонікідзе Яніпропетровської обjшсті) просить надрукува

ти консультацію про порядок видачі)wатеря,и лікарнянихjІистків по догJІЯ

ду за хворою дитиною, викопує.tю їх просьбу (РЖ. 67. 6)) і под. Прик..1ади 

застосуnаппя іптерактишrої іІпеІщії ;:ro копсу.1ьтуnаІшя засnі;:rчують, 

що rюІш з:\ю;:rе.1ьоnапі журпалісто1t як :\tе;:rійпий скла;:rпик НПДМТ 

<<юрrщична консуJІnтаІ~і~І>>: журна;Іісти ІІсрсструктуронуютn 3Нсрнснн~І, 

ІІОСИ.ІІюючи офіІ(і~іністn і ;юкумснта.нnністn, фактшю1·ічністn. етнорІО

ють публіцистичний образ проб.1е:мної ситуації (шпальні конструкції): 

Поясніть, будь ласка, чи необхідна під час оформлення доювору дарування 

від-~юва інших спадкоємців? Маіtя Лохвиця, Кривий Ріг Дпіпропетровськоі· 

області (Ж. 02, 9). Характерні кліше па позпачешrя аnтора звернепня по 
консультацію: у листі N пише; питає/ запитує; дороса редакціє, пише N 
/читачки просять ... , а також к.;ІіІІІС на ІІО3Начснн~І юрию-1чної суті 3Нср
нснн~І (кіmпоче rJер:ж::авну пенсію); 

г) власне консультативна: Вва:нсається, що відмовився від спадщини 

такоJІС той спадкоєwець, який не вчинив :ж::одноїз дій, що свідчить про при

йняття спадщини (ст. 549) (Ж, 02, 9). 
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Отже, анш1і:юнаниtі мікрожанр \1С;tіатсксту 3асні;Ічує ста .. Іість чи

тшІькоп) 3<ІІІ.ІКаІLІСНН~І ЮрИіІИЧНО-ІІр<ІНОНИVІИ ІІИТаННИVІИ, 11(0 насичу

ЮТЬ ІІОНОІ КіІСН Н~І аіІрССНОЇ ауN1ТОріЇ . .За структурою ТаКИ і1 ТСКСТ НИ~ІІLІИЄ 

варіативність і пристосування до публіцистичного J:ИCKJ"l)Cy, шо потре

бує використання засобівпопуляризації знання- о пінна, рол.tовна .. lек
сика, успо-ролюшшй сиптаксис .аеяких різпоnи.аіn ~tе.аіажапру <<юри
,:::шчпа копсу.:ппаuія,>. Крі:и того, ~tе,::rіатексти цього НПJМТ. пасичені 

спеціалі:юnапи:ми зnорота~ш, поняттями. викопують і функцію юри
Л1чної VІСіІШОСНІТИ чсрс:1 кана;І журна;ІhНОІ'О;ІІНІ'Н(Жу;ІІ-іІ'УРНОІ"О КОНТСН

ту (І Іранона куJІ nтура сусІІіJІ nет на). 
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СПЕЦИФІКА ПОЛІТИЧНОГО СЛОГАНУ 

ЯК ЕЛЕМЕІПА РЕКЛАМНОІ КАМПАНІІ 

На .аумку М. Ожевана, <<~юва є неві.а'ємною від по.:Jітики і в.:Jад

них рішень, і ті.r1ьки в uьo~ty контексті може стати а.аекватно зрозумі

_:Jою)> r2l, тому використання лінгвістичних ~tетодик у галузі по .. lітики 
с nкрай пеобхідшнr пе .:Jише .а .. 1я апа .. 1ізу по.:Jітичпих текстіn. а й J.:Jя 
опти:мі:шції фор:иуnаппя uих текстіn з урахуnаппя:и nідпоnілшх по

нітніх науКОНИХ ТСХНОJІОІі ti. Пор~І)( і3 КОVІСрІІі tін ИМ И та СОІІіаJІ hH ИМ И 

CJIOI"<J.HaM И НИОКрСVІ;ІЮЮТh ТаКОЖ С.·ІОІ'аНИ ІЮ.·ІПИЧНІ, ИКІ Є КНІНТСССН

UіЄЮ по.:Jітичних ка:\'шаній, «С..lовесни:\'І портретом політичного .аіяча>> 

r21, «СТВер,::rжеННЯМ, ЯКе БіJJЗерка .. lЮЄ чітку ПOJИlliiO КаНДИДаТа>> rs: 
3071. Основною :v~етою с.1огану є «про,::rаж>> товару чи пос .. 1уги, части
пою рек..1амІюї ка:~лпапії якого nіп с, оскі.:r1ьки с .. 1огюІ - це <(спресоnа

па ,::ro фор:~лу.1и суть рек..1ампої копuепuії, .aone,::reпa до .1іпmістичпої 

670 


