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ПОНЯТТЯ ІНСТРУКЦІЇ, ЇЇ КОМУНІКАТИВНЕ ЗАВДАННЯ  

 

Постійний розвиток науки та техніки зумовлює появу нової 

продукції в усіх галузях людської діяльності. Процеси глобалізації та 

пожвавлення міжнародного обміну товарами й послугами викликає 

необхідність перекладу різноманітної супровідної документації до таких 

продуктів. 

Не дивлячись на те, що жанр інструкції виник давно і його було 

стандартизовано рядом нормативних документів, він постійно 

розвивається, про що свідчать роботи сучасних лінгвістів. 

Із перекладом інструкцій пов’язано чимало суміжних проблемних 

питань, що зумовлені їхніми лексико-стилістичними та граматичними 

особливостями. Окрім цього, до перекладу в галузі інформаційно-

комунікаційних технологій додався такий новий жанр як локалізація, яка 

включає в себе як суто лінгвістичні, так і екстралінгвістичні проблеми 

передачі оригінального тексту мовою перекладу. 

Поряд із окресленими вище проблемними питаннями перекладу 

інструкцій останніми роками виникла ще одна специфіка виконання 

такого роду перекладів, а саме – широке використання у цьому процесі 

засобів машинного та автоматизованого перекладу які також висувають 

нові вимоги до кваліфікації перекладача, зокрема, до його здатності 

правильно вибрати потрібний засіб та ефективно його використати, 

оскільки частка текстів інструктивного характеру сьогодні дійсно значна, 

а стосовно строків виконання роботи перекладач увесь час відчуває тиск. 

Це зумовлено тим, що продукт потрібно якомога швидше випустити на 

ринок, доки технологія ще не застаріла та не з’явились аналогічні 

пропозиції від конкурентів. 
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З огляду на вищевикладене, актуальність обраної теми 

дослідження – «Поняття інструкції, її комунікативне завдання» – не 

викликає сумнівів. 

Предмет дослідження – інструкції. 

Мета роботи: з’ясувати поняття інструкції в лінгвістиці та 

виявити їх специфіку й комунікативні завдання. 

Вирішення поставленої мети зумовило розв’язання таких завдань: 

з’ясувати поняття інструкції, її види та комунікативне завдання. 

Матеріалом дослідження слугували англомовні та україномовні 

тексти інструкцій до побутових приладів та програмного продукту 

(розраховані на широке коло читачів) та інструкцій до медичного 

препарату (розраховані на вузьких фахівців), із яких за допомогою 

методу суцільної вибірки було зібрано 511 термінів. 

Методологічною основою роботи послужили науково-

дослідницькі праці як українських, так і зарубіжних лінгвістів. Зокрема, 

це праці І. Алєксєєвої, Ф. Бацевича, А. Бірюкова, Г. Дрінко, В. Карабана, 

С. Канащука, Н. Карабань, Т. Кияка, А. Коваленка, О. Мощанської, 

Ю. Онищенко, Л. Рехтіна, І. Рецкера, О. Швейцера та ін. 

Жанр інструкції виділився давно, має свою спеціалізацію та 

перегукується з багатьма іншими мовними жанрами. Є інструкції, що 

мають деякі риси інших типів текстів. Загалом інструкцію можна 

охарактеризувати як офіційно-діловий документ технічного змісту 

(Карабань, 2008). Інструкція – документ офіційно-ділового стилю. Мовне 

оформлення інструкції на всіх рівнях має високий ступінь стандартизації, 

що забезпечує економічність у написанні й сприйнятті цього тексту. 

Інструктивний дискурс є результатом усної й письмової 

комунікативної взаємодії учасників, направленої на ознайомлення з 

правилами будови та безпечної експлуатації агрегатів та пристроїв 

(Агамалиева, 2002). Продуктом комунікативних актів інструктивного 

дискурсу є текст інструкції. 

Інструктивний текст відображає комунікативну ситуацію 

інструктування, у якій присутні адресат, адресант, їхні установки та 

сфера діяльності. Інструкція репрезентується через суміжні жанри 

(прохання, пораду, навчальний текст тощо) із загальною спонукальною 

семантикою. Вона функціонує в певній соціально значущій ситуації, 

модель якої містить учасників, один з яких регулює діяльність іншого, 

тип та спосіб передавання інформації. 

У роботах багатьох дослідників основною функцією 

інструктивного дискурсу є пізнавальна функція з установкою на 

інтенсивне накопичення інформації. Важливою характерною рисою всіх 

інструктивних текстів, як відмічає Т. Радзієвська, є те, що особливий 

зв’язок комунікантів – відправника повідомлення й адресата – 

формується на основі різниці наявних у них обсягів знань про певний 
предмет (Погребисская, 2006). 

ІНСТРУКЦІЯ (від лат. instructio – введення, настанова) – керівні 

вказівки, детальні настанови, зведення правил для виконання якоїсь 
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роботи. 2) У праві – акт управління, що містить норми й правила, які 

регулюють порядок і умови здійснення певної діяльності, а також норми, 

що визначають порядок і умови реалізації нормативних актів, виданих 

даним чи вищестоящим органом (Мельничук, 1974). 

Інструкція в загальному розумінні відноситься до жанру офіційно-

ділового стилю, для неї характерна установка «припис». Характеризуючи 

мікросередовище спілкування в офіційно-діловому стилі М. Брандес і 

В. Проворотов зазначають, що вона представляє собою інформаційну 

систему функціонально-стилістичних відносин, інваріантну основу яких 

складає соціальна (прагматична функція) необхідності й формальна 

функція офіційності. Діапазон необхідності настільки широкий, що у 

крайніх зонах може відбуватися змішування різних функціональних 

стилів (наприклад, офіційного й науково-технічного) (Брандес, 2001). 

У зв’язку з поєднанням інструкції з іншими жанрами жанр 

інструкції знаходиться на периферії офіційно-ділового стилю і містить 

риси наукового стилю (науково-технічна інформація про пристрій), 

публіцистичного (функція впливу на масового адресата), а в сучасних 

посібниках користувача – розмовного (інтимізація спілкування, подання 

інформації у формі дружніх порад) і рекламного (презентація фірми-

виробника, інформація про переваги товару, запрошення до подальшого 

співробітництва) дискурсів (Карабань, 2008). 

С. Канащук дослідив інструктивний дискурс ІТ-корпорацій і 

виділяє такі його особливості: 

 наявність різних мовленнєвих жанрів, зокрема, посібник з 
експлуатації, пам’ятка, посібник користувача, припис, службова 

директива, тощо; 

 певні мовленнєві тактики, а саме, інформування, 
перекладання відповідальності, спонукання до дії; 

 мінімальна зміна комунікативних ролей (Канащук, 2012).  
У стандарті ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. 

Видання. Основні види. Терміни та визначення понять» інструкцію 

віднесено до офіційних видань. Визначення цього поняття подано нижче. 

Інструкція – нормативно-інструктивне видання, що містить 

настанови, які ґрунтовно визначають правила правового регулювання в 

будь-якій сфері діяльності, порядок виконання певного виду робіт або 

правила користування виробами, послугами тощо. Англійські 

відповідники до терміну: manual; prescription; regulation (ДСТУ 3017, 

2015). 

При цьому, нормативно-інструктивне видання – офіційне 

видання, що містить норми, положення та правила щодо регулювання 

виробничої й суспільної діяльності (там само). 

У ДСТУ 3321:2003 в розділі 7 «Види текстових конструкторських 

документів» визначено наступні види інструкцій: 

Інструкція (СКД) – текстовий конструкторський документ, який 

містить вказівки і правила щодо виготовляння виробу (складання, 

регулювання, контролювання, приймання тощо) (ДСТУ 3321, 2003). 
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Настанова щодо експлуатування – текстовий конструкторський 

документ, який містить відомості про конструкцію, принцип дії, технічні 

характеристики виробу, його складових частин та вказівки, потрібні щоб 

правильно і безпечно експлуатувати виріб (використовувати за 

призначеністю, виконувати технічне обслуговування та поточне 

ремонтування, зберігати і транспортувати) і оцінювати його технічний 

стан, щоб визначати потребу в ремонті, а також відомості щодо 

утилізування виробу та його складових частин (там само). 

Інструкція щодо монтування, пускання, регулювання та 

обкатування виробу (на місці його експлуатування) – текстовий 

конструкторський документ, що містить відомості, згідно з якими 

монтують, налагоджують, пускають, регулюють, обкатують і здають 

виріб в експлуатування на місці його застосовування (там само). 

Види інструкцій за І. Алексєєвою (Алексеєва, 2000): 

1. Інструкції користувача до товарів (побутових приладів, 

продуктів харчування, транспортних засобів тощо). 

2. Анотація до медикаментів. 

3. Відомча інструкція (правила заповнення документів, 

поведінки клієнтів: митна декларація, пожежна інструкція і ін.) 

4. Посадова інструкція (правила поведінки працівника на 

певній посаді). 

Порівняно з традиційними інструкціями сучасні інструктивні 

тексти представлені ще шістьома новими типами форм 

(аудіо/відеоінструкція, інтерактивна інструкція, спливаючі підказки, 

гіпертекстова база знань, гіпертекстовий онлайн-ресурс, електронний 

документ). Зміни відобразилися у формах мовного втілення 

(стилістичних особливостях) інструктивних текстів: сучасні тексти 

віддаляються від науково-методичного стилю традиційних інструкцій і 

наближаються до науково-популярного та науково-ділового стилю. 

Комунікативна характеристика інструктивних текстів на сучасному етапі 

розвитку свідчить про включення рис особистісно-орієнтованої 

комунікації в статусно-орієнтовану комунікацію інституціонального за 

своєю природою дискурсу інструкцій (Канащук, 2012). 

Наявна варіативність інструктивних текстів залежить від сфери 

використання, ситуації інструктування й комунікативної задачі 

перекладу. Ідентифікації тексту інструкції й адекватній передачі 

інформації сприяє наявність великої кількості інструкцій у вільному 

доступі на різних мовах. 

Інструкція з експлуатації, як правило, є супровідним документом 

до технічних й електронних виробів, різного типу обладнання. Основне 

комунікативне завдання цього жанру – повідомлення відомостей та 

припис виконання певних дій.  

Призначення інструкції – повідомити значущу об’єктивну 
інформацію й визначити необхідні дії, регламентувати діяльність 

людини. Отже, комунікативним завданням інструкції є повідомлення 
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відомостей і припис дій. Для оформлення текстів інструкцій виробилась 

оптимальна система мовних засобів, про яку йтиметься пізніше. 

В інструктивному тексті кваліфікація адресата напряму залежить 

від особливостей і складності продукту: користувачем може бути 

спеціалісти (робітники, інженери, що будуть його використовувати чи 

обслуговувати) або не спеціалісти  – широке коло споживачів. 

Адресатом є зацікавлена особа, виконавець дій, які слід здійснити. 

Специфіка інструктивного тексту полягає в тому, що інформація, яка 

передається, пов’язана з діями й діяльністю, а також у тому, що адресат 

зацікавлений в отриманні цієї інформації, а адресат володіє нею 

(Лобанов, 2003). Очікувана реакція невербальна – це конкретні дії 

адресата чи відсутність дій з його сторони. 

Оскільки реципієнтом деяких інструкцій часто є непідготовлені 

дорослі читачі (користувачі техніки, клієнт певного закладу тощо), які не 

мають спеціальної професійної підготовки, у таких інструкціях не має 

бути спеціальних термінів, зрозумілих лише професіоналам, мова 

інструкції має бути зрозумілою будь-якому читачеві. Для того, щоб 

полегшити реципієнту розуміння тексту, в інструкціях присутня велика 

кількість невербальної інформації: схем, рисунків, таблиць, символів, 

візуально маркована композиційна структура. У вербальній частині 

переважають прості речення (Шапкіна, 2003). 

Одним із виключень є інструкції до лікарських засобів та 

спеціалізованого обладнання, які розраховані, перш за все, на 

професіоналів зі спеціальною підготовкою. 

У тексті інструкції не згадується її автор, проте завжди вказується 

виробник товару, міністерство або конкретна організація. Ці інстанції і є 

фактичним джерелом інструкції. Із комунікативної точки зору інструкція 

з експлуатації є різновидом комунікації між представниками заводу-

виробника і його клієнтами.  

У структурі інструкцій превалює когнітивна інформація. Вона 

містить відомості про роботу приладів, дію ліків, діяльність організація 

тощо. Тут зустрічаються терміни з різних галузей знань (технічні, 

медичні, економічні), спеціальна лексика з різних сфер діяльності. 

Когнітивна інформація не викликає емоцій, її просто потрібно взяти до 

відома. Відповідно до цього підбирають мовні засоби: у текстах 

інструкцій багато імперативних структур, що мають різну ступінь 

імперативності (від “рекомендуємо…” до “заборонено..”. При цьому цей 

ступінь імперативності мовних засобів залежить від традицій у кожній 

конкретній країні (приміром, німецькі інструкції виражають 

імперативність більш інтенсивно, ніж російські).  

Емоційність опосередковано передається структурою імперативу, 

емоційно забарвлена лексика в інструкціях не зустрічається, як і емфаза. 

Інструкції надають людині чіткі розпорядження й приписи, впливаючи 
не на її емоції, а на розум. Це ставить перекладача в обмежені рамки при 

пошуку засобів перекладу. 
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Окрім цього, в інструкціях зустрічаються засоби юридичного 

спеціального тексту, зокрема терміни, стійкі мовні звороти, традиційні 

для юриспруденції, особливі синтаксичні структури. Їх особливо багато у 

тих розділах інструкцій, які діють як юридичний документ (наприклад, у 

розділі “Гарантія” інструкції користувача). 

Засоби підвищення щільності інформації в інструкції представлені 

нерівномірно. У розділах, пов’язаних із спеціальною термінологією 

(наприклад, в технічному описі пристрою), можуть використовуватись 

термінологічні скорочення – для позначення одиниць вимірювання 

(швидкості, ваги, довжини, теплопровідності, напруги тощо). У цілому 

зустрічаються загальні лексичні скорочення (“і т. д.”, “та ін.”). Обмежено 

використовуються синтаксичні засоби компресії. Це пов’язано з тим, що 

головним завданням інструкції є донести фактичну й приписову 

інформацію до реципієнта найбільш повно й однозначно. 

Як і в інших текстах, де домінує когнітивна інформація, фоном, на 

якому виступають терміни й спеціальна тематична лексика, є письмова 

літературна норма в її консервативному варіанті, так званий 

канцелярський стиль. Він традиційно використовується в інструкціях, 

ділових та юридичних документах і тому відразу ж налаштовує читача на 

серйозний лад та необхідність сприймати написане як керівництво до дії. 

Цей стиль слід відтворювати й у перекладі. 

При конкретності змісту інструкції властиві деякі риси, які 

свідчать про узагальненість тексту. Наприклад, помітною є підвищена 

номінативність. Наприклад, із двох варіантів “якщо є” і “за наявності” в 

інструкції вибирають другий. 

Останнім часом до текстів інструкцій стали додавати рекламні й 

просвітницькі компоненти змісту, розширюючи їхнє комунікативне 

завдання. 

Із позицій дискурсивного підходу інструкцію користувача можна 

розглядати як жанр директивного дискурсу. Інтегральною понятійною 

основою директивного дискурсу є модель каузації поведінки адресата 

шляхом нав’язування йому певних приписів поведінки. Водночас у тексті 

інструкції користувача реалізується не тільки директивний потенціал. 

Маркерами науково-технічного дискурсу є терміни й спеціальна лексика. 

У розділі гарантійних зобов’язань актуалізується юридичний дискурс з 

усіма особливостями правового регулювання відносин ініціатора й 

адресата. І, нарешті, рекламно-просвітницькі компоненти інструкції, що 

подаються, як правило, на початку, є елементами рекламного дискурсу. 

Таким чином, жанр інструкції можна віднести до полідискурсивних 

текстів. 

Композиційна структура тексту типової інструкції містить, як 

правило, наступні розділи: вступ, загальні відомості, технічні дані, 

комплект поставки, вимоги безпеки, порядок установки і підготовки 
виробу до роботи, порядок роботи виробу, догляд за виробом, технічне 

обслуговування, правила зберігання й транспортування, можливі 

несправності й методи їх усунення, гарантійні зобов’язання. 
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Для тексту інструкції характерна інтертекстуальність, тобто, 

включення в текст інших цілих текстів з іншим суб’єктом мовлення, або 

їхніх фрагментів у вигляді маркованих або немаркованих, перероблених 

або незмінених цитат, алюзій і ремінісценцій. Інтертекстуальність 

реалізується також шляхом посилань одного фрагмента тексту на інший, 

на рисунки, а також наявністю вставних конструкцій, що містять такі 

посилання (Кондрашкина, 2018). Наприклад: 

For important information on the safe use of your device and battery, 

read “For your safety” and “Product and safety info” in the printed or in-

device user guide, or at www.microsoft.com/mobile/support before you take 

the device into use. 

Отже, інструкція – нормативно-інструктивне видання, що містить 

настанови, які ґрунтовно визначають правила правового регулювання в 

будь-якій сфері діяльності, порядок виконання певного виду робіт або 

правила користування виробами, послугами тощо. 

Інструкцію користувача можна розглядати як жанр директивного 

дискурсу. Інтегральною понятійною основою директивного дискурсу є 

модель каузації поведінки адресата. Водночас у тексті інструкції 

присутні маркери науково-технічного дискурсу – терміни й спеціальна 

лексика. У розділі гарантійних зобов’язань актуалізується юридичний 

дискурс. На початку інструкцій часто подаються елементи рекламного 

дискурсу. Таким чином, жанр інструкції можна віднести до 

полідискурсивних текстів. 
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Рябокінь Н. О., Шатковський Я. М. Поняття інструкції, її 

комунікативне завдання  

У даній статті йде мова про поняття інструкції, її види та 

комунікативне завдання. З’ясовано, що інструкцію можна 

охарактеризувати як офіційно-діловий документ технічного змісту та її 

оформлення на всіх рівнях має високий ступінь стандартизації, що 

забезпечує економічність у написанні й сприйнятті цього тексту. 

Досліджено інструкційний дискурс та виокремлено його особливості: 

наявність різних мовленнєвих жанрів, зокрема, посібник з експлуатації, 

пам’ятка, посібник користувача, припис, службова директива; певні 

мовленнєві тактики, а саме, інформування, перекладання 

відповідальності, спонукання до дії; мінімальна зміна комунікативних 

ролей. Проаналізовано чотири стандартні види інструкції: 1) інструкції 

користувача до товарів (побутових приладів, продуктів харчування, 

транспортних засобів тощо); 2) анотація до медикаментів; 3) відомча 

інструкція (правила заповнення документів, поведінки клієнтів: митна 

декларація, пожежна інструкція і ін.); 4) посадова інструкція (правила 

поведінки працівника на певній посаді) та було ще додано шість нових 

видів: аудіо/відео інструкція, інтерактивна інструкція, спливаючі 

підказки, гіпертекстова база знань, гіпертекстовий онлайн-ресурс, 

електронний документ. 

Також було встановлено, що комунікативним завданням 

інструкції є повідомлення відомостей і припис дій і для оформлення її 

текстів виробилась оптимальна система мовних засобів. Визначено, що 

композиційна структура тексту типової інструкції містить, як правило, 

наступні розділи: вступ, загальні відомості, технічні дані, комплект 

поставки, вимоги безпеки, порядок установки і підготовки виробу до 

роботи, порядок роботи виробу, догляд за виробом, технічне 

обслуговування, правила зберігання й транспортування, можливі 

несправності й методи їх усунення, гарантійні зобов’язання. 
Ключові слова: інструкція, комунікативне завдання, жанр, 

дискурс. 
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Рябоконь Н. А., Шатковский Я. Н. Понятие инструкции, ее 

коммуникативные задания 

В данной статье идет речь о понятие инструкции, ее виды и 

коммуникативные задачи. Выяснено, что инструкцию можно 

характеризировать как официально-деловой документ технического 

содержания и ее оформления на всех уровнях имеет высокий степень 

стандартизации, что обеспечивает экономичность в написании и 

восприятие этого текста. Исследован инструкционный дискурс и 

определены его особенности: наличие разных речевых жанров, в 

частности, руководство по эксплуатации, памятка, руководство 

пользователя, предписание, служебная директива; определенные речевые 

тактики, а именно, информирования, перекладывание ответственности, 

побуждаемые к действиям; минимальное изменение коммуникативных 

ролей. Проанализированы четыре стандартные виды инструкции: 1) 

инструкции к товарам (бытовых приборов, продуктов питания, 

транспортных средств и т.п.); 2) аннотация к медикаментам; 3) 

ведомственная инструкция (правила заполнение документов, поведения 

клиентов: таможенная декларация, пожарная инструкция и др.) 4) 

должностная инструкция (правила поведения работников на 

определенной должности) и было еще добавлено шесть новых видов: 

аудио / видео инструкция, интерактивная инструкция, всплывающие 

подсказки, гипертекстовая база знаний, гипертекстовой онлайн-ресурс, 

электронный документ. 

Также было установлено, что коммуникативные задачи 

инструкции являются сообщение сведений и предписание действий и для 

оформления текстов инструкций изделия оптимальная система языковых 

средств. Определили, что композиционных структура текста типичной 

инструкции содержит, как правило, следующие разделы: введение, 

общие сведения, технические данные, комплект поставки, требования 

безопасности, порядок установки и подготовки изделия к работе, 

порядок работы изделия, уход за изделиями, техническое обслуживание, 

правила хранения и транспортировки, возможные неисправности и 

методы их устранения, гарантийные обязательства. 

Ключевые слова: инструкция, коммуникативные задачи, жанр, 

дискурс. 

 

Ryabokon N. A., Shatkovsky Ya. N. The concept of instruction, its 

communicative tasks 

This article deals with the concept of instructions, its types and 

communication tasks. It was found that the instruction can be characterized as 

an official business document of technical content and its design at all levels 

has a high degree of standardization, which ensures the economy in writing 

and perception of this text. The instructional discourse is investigated and its 
features are determined: the presence of different speech genres, in particular, 

the operation manual, the memo, the user manual, the prescription, the service 

directive; certain speech tactics, namely, informing, shifting responsibility, 
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prompted to action; minimal change in communicative roles. Analyzed four 

standard types of instructions: 1) instructions for goods (household appliances, 

food, vehicles, etc.); 2) annotation to medicines; 3) departmental instructions 

(rules for filling out documents, customer behavior: customs declaration, fire 

instructions, etc.) 4) job description (rules of behavior for employees in a 

certain position) and six new types were added: audio / video instructions, 

interactive instructions, pop-up hints, hypertext knowledge base, hypertext 

online resource, electronic document. 

It was also found that the communicative tasks of the instructions are 

the message of information and the prescription of actions and for the design 

of the texts of the instructions of the product the optimal system of language 

means. It was determined that the compositional structure of the text of a 

typical instruction contains, as a rule, the following sections: introduction, 

general information, technical data, delivery set, safety requirements, the 

procedure for installing and preparing the product for work, the procedure for 

operating the product, product care, maintenance, rules storage and 

transportation, possible malfunctions and methods of their elimination, 

warranty obligations. 

Key words: instruction, communication tasks, genre, discourse. 
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