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Серед інституційних дискурсів юридичний дискурс видається найбільш 
регламентованим, оскільки комунікативні дії в ньому мають відповідати 
певним процесуальним нормам. Визначення особливостей комунікативної 
поведінки учасників різних типів юридичного дискурсу, виявлення їхніх 
прагматичних характеристик, відхилення від яких можуть призвести до 
істотних непорозумінь, стають наразі важливим завданням для багатьох наук, 
у тому числі і мовознавчих. Важливість та актуальність обраної 
Л.В. Павліченко теми і ракурсу дослідження зумовлено загальною 
теоретичною та практичною орієнтацією роботи на виявлення суттєвих 
характеристик дискурсу досудового слідства у комунікативно-прагматичному 
аспекті.

Обравши за об’єкт своєї наукової розвідки сучасний англомовний дискурс 
досудового слідства, а саме інтеракції «слідчий -  потерпілий / свідок» і 
«слідчий -  підозрюваний / обвинувачуваний», Л.В. Павліченко визначає 
предметом дослідження встановлення комунікативно-прагматичних 
характеристик сучасного англомовного дискурсу досудового слідства, з чого 
випливає мста дослідження -  комплексний аналіз комунікативно-рольової 
диференціації учасників дискурсу допиту, опис стратегічно-тактичної
організації дискурсу допиту, тобто виявлення і систематизація інтерактивних 
особливостей та комунікативно-прагматичних параметрів цього специфічного 
жанру інституційної взаємодії. Реалізація мети дослідження зумовлює 
необхідність вирішення багатьох завдань, серед яких дослідження
інституційно-конститутивних параметрів дискурсу досудового слідства, 
розроблення комплексної методики аналізу комунікативно-прагматичних
характеристик сучасного англомовного дискурсу досудового слідства, 
класифікація комунікативних ролей учасників допи ту з урахуванням фактору їх 
преференційності / непреференційності, визначення дискурсивних зразків 
допиту залежно від статусу його учасників та встановлення репертуару їх 
стратегій та тактик залежно від особливостей комунікативної взаємодії на 
різних етапах допиту.

Хочемо особливо відзначити різноманітність та великий ступінь
ілюстративності матеріалу дослідження, який складають транскрипти 
реальних допитів на етапі досудового слідства у СІІІА та Великій Британії 
загальним обсягом понад 7000 стандартних аркушів за період з 1992 по 2016 
рр., тобто майже за 25 років, які було отримано методом суцільної вибірки, що, 
безумовно, забезпечує обґрунтованість та надійність отриманих висновків та
результатів.
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Безпосередньому аналізу об’єкта дослідження передує розгляд 
теоретико-методологічних засад вивчення дискурсу з акцентом на особливості 
організації юридичного дискурсу, для чого наводиться характеристика еволюції 
наукових поглядів на проблеми дискурсу, розглядається теоретико- 
методологічний апарат сучасної теорії дискурсу, визначається специфіка 
дискурсу досудового слідства як підвида досудової комунікації в 
інституційному форматі юридичного дискурсу, що характеризується низкою 
інваріантних ознак і їхніх варіативних маніфестацій залежно від 
процесуального статусу допитуваних, включаючи їхні дискурсоутворюючі 
характеристики. Відзначається, іцо учасниками дискурсу досудового слідства є 
слідчий і допитуваний, який, залежно від свого статусу, може виступати 
підозрюваним, обвинуваченим, свідком або потерпілим, виконуючи різні 
статусно-комунікативні ролі. Стверджується, що процесуальний статус 
допитуваних є основою варіативності типів дискурсу досудового слідства. У 
цьому ж розділі (Розділ 1) створюється методологічне підгрунтя для аналізу 
комунікативних ролей, стратегій і тактик учасників допиту.

Розділ 2 Л.В. Павліченко присвячує викладенню положень щодо 
комунікативно-рольової диференціації учасників дискурсу допиту, встановлює 
таксономію комунікативних ролей слідчого і допитуваного, обґрунтовує 
значення зміни комунікативних ролей для розвитку сценарію допиту. Авторка 
стверджує можливість класифікації ролей як статусно-інституційних, 
статусно-категорійних, категорійних й оперативних ролей. Визначено спільні 
прагматичні і мовні ознаки ролей, що є преференційними і 
непреференційними для розвитку інтеракцій у дискурсі досудового слідства. 
Для встановлення вказаних закономірностей активно залучаються постулати 
теорії ввічливості.

У Розділі З Л.В. Павліченко аналізує стратегії і тактики учасників допиту, 
встановлює типи кореляцій між стратегіями і тактиками слідчого та 
стратегіями і тактиками допитуваного. Наочності цим висновкам надає їх 
представлення у таблицях 4, 5 (дивись Додатки Д, Е). Наведено глибоко 
деталізовані характеристики вербальних засобів репрезентації стратегій і 
тактик учасників допиту. Певна увага приділяється і невербальним засобам, 
що підвищує релевантність отриманих висновків і результатів.

Безумовно, дисертаційне дослідження Л.В. Павліченко відзначається 
науковою новизною, що підтверджується тим, що у роботі комплексно 
розвиваються положення про особливості організації сучасного англомовного 
дискурсу досудового слідства, встановлюються його конститутивні ознаки, які 
реалізуються в інтеракціях «слідчий -  підозрюваний/обвинувачуваний» та 
«слідчий -  потерпілий/свідок», надано класифікацію комунікативно-рольових 
параметрів цього типу дискурсу, яка підтримується розробкою мовних та 
прагматичних характеристик кожної виокремленої ролі, яка може бути 
преференційною або непреференційною для розвитку інтеракцій у 
зазначеному типі дискурсу. Встановлено корелятивні зв’язки між ролями 
слідчого та допитуваного та застосовуваними ними стратегіями і тактиками
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реалізації глобальної інституційної мети спілкування.
Теоретична цінність дослідження полягає в тому, що воно є певним 

внеском у розвиток теорії дискурсу взагалі і зокрема англомовного 
юридичного дискурсу як типу інституційного дискурсу, комунікативну 
лінгвістику, лінгвопрагматику, збагачуючи їх інформацією про особливості 
мовленнєвої поведінки певного кола мовців, що дає підґрунтя для вивчення 
комунікативно-прагматичних механізмів побудови й інтерпретації допиту як 
типу дискурсу.

Практичну значущість роботи визначає можливість використання 
отриманих висновків та результатів у процесі викладання курсу з теоретичної 
граматики (розділ «Прагматика»), спецкурсів з теорії комунікації, теорії 
дискурсу, у процесі викладання англійської мови студентам юридичних 
спеціальностей, при написанні дослідницьких робіт з мовознавства та при 
укладанні навчальних та навчально-методичних посібників з відповідних 
дисциплін.

Таким чином, подана дисертаційна робота є, безперечно, актуальною у 
плані вибору об ’єкта, предмета та мети дослідження. Результати дослідження 
дисертантка викладає логічно, системно, послідовно, що свідчить про її 
достатню професійно-теоретичну підготовку. Адекватність методики 
дослідження та понятійного апарату, які застосовано до аналізу заявленого 
матеріалу, забезпечують обґрунтованість та достовірність одержаних 
результатів. Результати дослідження знайшли адекватне відбиття у 9 наукових 
працях, із яких п ’ять статей опубліковано у фахових наукових виданнях 
України, дві статті -  у зарубіжних виданнях. Апробацію основних положень та 
результатів дослідження здійснено на 6 наукових конференціях різного рівня. 
Зміст автореферату адекватно відображає зміст дисертації.

Але поряд з безперечними досягненнями представлене дослідження не 
позбавлене деяких дискусійних положень та недоліків, обговорення яких, * 
сподіваємося, сприятиме подальшому розвитку представленої у дисертації 
Л.В. Павліченко геми:

1. Відзначаючи безсумнівну обізнаність автора у темі дослідження, 
копітку роботу з практичним матеріалом, намагання глибокого проникнення у 
суть явищ, що вивчаються, та вкрай деталізований опис отриманих 
спостережень щодо особливостей англомовного дискурсу досудового 
слідства, хочеться відзначити, що авторці іноді не вистачає певної цілісності у 
викладенні запропонованої концепції та узагальненні отриманих результатів. 
По-перше, це стосується термінологічного апарату дослідження. 
Л.В. Павліченко активно оперує поняттям «роль» у- своєму дослідженні 
(особливо дивись Розділ 2), але практично не надає теоретичного підгрунтя 
для її трактування саме таким чином, як описано у роботі. Ролей виділено 
безліч, описуються мовні засоби їх реалізації, наводяться розлогі приклади. 
Але у ході читання цього розділу виникає думка, що мова скоріше йдеться про 
стратегії та тактики реалізації намірів слідчим та допитуваним, про що сама 
авторка й сама пише у цьому розділі: «Такі рольові позиції відповідають 
тактикам співрозмовників» (стор. 114), «Оперативні ролі відповідають

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


тактикам співрозмовників» тощо. З ’являється певна неузгодженість та 
перевантаженість у викладенні матеріалу, авторці доводиться описувати 
майже ті ж самі мовні й мовленнєві засоби при описі стратегій і тактик 
учасників допиту у Розділі 3. Бажано було б узгодити викладення цих аспектів 
таким чином, щоб запобігти появі повторів у викладенні основних положень 
роботи та інтерпретації ілюстративного матеріалу. До того ж, параграф 2.1, 
який є присвяченим ньому аспекту, складає майже 50 сторінок. Викладення 
цього матеріалу було б більш прозорим, якщо б авторка розподілила його на 
підпараграфи.

2. Авторка постулює у своїй роботі утворення 3-х інтерактивних пар 
у залежності від процесуального статусу учасників діалогу, а саме: слідчий -  
підозрюваний (обвинувачений), слідчий -  свідок, слідчий -  потерпілий. І 
цілком природним є той факт, що стратегії та тактики у цих парах будуть мати 
не тільки схожий характер, але й істотно різнитися, як і засоби їх реалізації. 
Інколи авторка дотримується диференціації типів допитуваних, вказуючи їхній 
статус, але досить регулярно пише просто «допитуваний», що веде до 
виникнення запитань щодо обґрунтованості отриманих висновків (дивись, 
наприклад, Положення 7 і частково -  Положення 8 на захист).

3. Л.В. Павліченко стверджує, що статусно-категорійні ролі є 
рольовими варіантами статусно-інституційних ролей, які реалізуються в 
категорійних і оперативних ролях. При цьому особливості статусно- 
інституційних ролей зумовлені інституційною метою досудового 
розслідування: для слідчого -  розкрити злочин та виявити осіб, винних у його 
вчиненні, для допитуваного -  викласти все те, що йому / їй відомо у справі. 
Виникає питання: чи впевнена авторка, що метою допитуваного є викладення 
всього того, що йому / їй відомо у справі. Знов таки, як і у зауваженні 2, без 
урахування диференціації типів допитуваних це викликає заперечення. До того 
ж у Положенні 8 йдеться про те, що «маніпулятивна стратегія захисту з боку’ 
потерпілого і свідка реалізується тактиками саботажу, переведення уваги, 
блокування». Виникає питання: навіщо потерпілому саботаж та блокування у 
комунікації зі слідчим? Він є зацікавленим у розкритті справи. Безумовно, 
можуть існувати виключення, але типовим все ж таки є його співробітництво зі 
слідчим. До речі, авторка у Положенні 1 пише про кооперативність інтеракцій 
«слідчий -  потерпілий / свідок» як конститутивну характеристику допиту як 
типу дискурсу.

4. Щодо організаційної подачі результатів дослідження наведемо такі 
зауваження:

у викладенні теоретичного огляду праць, що слугували підґрунтям 
здійснення аналізу об’єкта дослідження, бракує праць українських вчених 
(стор. 16, 17, 33);

необхідною частиною сучасних наукових дисертаційних 
досліджень є представлення методики дослідження обраного об'єкта. 
Л.В. Павліченко детально описує методи, що застосовувалися у процесі аналізу 
об’єкта дослідження. Опису етапів дослідження з ілюстрацією їх здійснення не 
надається;
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бажано було б встановити більш чіткі кореляції між поняттями
«комунікативна стратегія» -  «маніпулятивна стратегія» -  «мовна стратегія» 
(стор. 74, 147, 196 тощо) -  «лінія поведінки» -  «мітігативна стратегія» (стор. 
1 1 2 )-  «стратегія саботажу» (стор. 24-25) тощо;

висновки щодо попередньо представленого матеріалу. Виникає питання щодо 
доцільності уведення цього підпараграфу. 1 якщо є підпараграф 3.2.1.1., 
повинен бути підпараграф 3.2.1.2.

у роботі наявні деякі технічно-оформлювальні огріхи, а саме: 
відсутня наскрізна нумерація прикладів; бажано не закінчувати параграфи 
цитуванням (1.2, 1.3); є друкарські помилки (сторінки 41, 45, 57, 89, 98, 114, 
125, 154, 160, 206 тощо).

Зроблені зауваження не зменшують загальної позитивної оцінки роботи. 
Л.В. Павліченко продемонструвала глибоку обізнаність у тематиці, якою вона 
займається, виконала певну низку завдань і отримала результати, які дають 
підстави характеризувати її роботу як самостійне, нове та завершене 
дослідження, яке відкриває перспективи для подальших розвідок у обраному 
напрямі. Зроблені висновки та результати є релевантними для подальшого 
розвитку мовознавчої науки.

Таким чином, вище зазначене дозволяє дійти висновку, що дисертація 
Л.В. Павліченко на тему “Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: 
комунікативно-прагматичний аспект” відповідає вимогам Порядку 
присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її авторка -  Лариса 
Василівна Павліченко -  заслуговує на присудження їй наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 -  германські мови.

параграф 3.2.1.1 складає 1.5 сторінки, де коротко наводяться деякі

Доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри англійської філології 
Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна Л.В. Соло щук

07.09.2018

Київського національного університету! 
імені Тараса Шевченка ’

Відділ діловодства та архіву
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ВІДГУК

офіційного опонента 

про дисертаційну роботу 

Павліченко Лариси Василівни

СУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ ДИСКУРС ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА: 

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 -  германські мови

Дослідження інституційних дискурсів наразі є досить поширеним явищем 

у сучасній лінгвістиці, оскільки лінгвопрагматичні і національно-культурні 

особливості таких дискурсів відображають історичні, філософські і соціально- 

культурні чинники формування усного професійного мовлення і є 

віддзеркаленням ментальності його учасників. У період трансформаційних змін 

в українському соціумі правова система є домінуючим видом регулювання 

суспільних відносин, тому формування якісно нових відносин у ракурсі судової 

і досудової професійної комунікації набуває особливої ваги.

Враховуючи той факт, що попри значну увагу науковців до проблем 

функціонування юридичного або правого дискурсу, такий його підвид як 

дискурс досудового слідства не отримав належного висвітлення у сучасній 

науці, дисертаційна праця Павліченко Лариси Василівни «Сучасний 

англомовний дискурс досудового слідства: комунікативно-прагматичний аспект» 

є особливо актуальною, оскільки являє собою комплексний аналіз 

комунікативно-прагматичних особливостей зазначеного дискурсу.

Для досягнення мети дослідження в дисертації сформульовано й успішно 

вирішено низку вагомих наукових завдань, передусім пов’язаних з 

визначенням інституційно-конститутивних параметрів дискурсу досудового 

слідства; розробкою комплексної методики аналізу комунікативно-прагматичних 

характеристик; побудовою ієрархічної таксономії комунікативних ролей; а також 

виокремленням і описом стратегій і тактик мовної поведінки його учасників.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет 
 імені Тараса Шевченка
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Не викликає сумніву наукова новизна дослідження, яка полягає в тому, 

що її авторкою вперше у вітчизняній лінгвістиці обґрунтовано й 

систематизовано комунікативно-прагматичні параметри такого підвиду 

англомовного юридичного дискурсу як дискурсу досудового слідства із 

застосуванням інтегративної методики дослідження комунікативно-рольових, 

формально-прагматичних і стратегічно-тактичних параметрів. Уперше
І

охарактеризовано конститутивні характеристики ДДС і його варіативні 

реалізації залежно від процесуального статусу допитуваних на лексичному, 

лексико-синтаксичному та прагматичному рівнях (с. 50-73). Новим є

розроблення на підставі існуючих класифікацій системи ієрархічно 

взаємопов’язаних комунікативних ролей ДДС, доповненої категорією статусно- 

інституційних ролей (с. 86-134). Оригінальним і новим є інтегральний опис 

визначених комунікативних ролей (преференційних і непреференційних для 

успішної інтеракції) у ракурсі дотримання кооперативних максим, 

використання засобів позитивної і негативної ввічливості, а також стратегії bald 

on-record (с. 134-140).

Окреслені параметри новизни зумовлюють теоретичне значення 

рецензованої дисертації. Робота є вагомим внеском до студій дискурсології,

лінгвопрагматики, комунікативістики й еколінгвістики, оскільки в ній
*

обґрунтовано зв’язки між мовним кодом учасників дискурсу, застосованими 

ними стратегіями і тактиками, а також комунікативними ролями.

Матеріали дисертації Павліченко Л. В. мають прикладну цінність: вони 

можуть бути використані при викладанні базових курсів із теорії мовної 

комунікації, дискурсології, комунікативної лінгвістики, спецкурсів з 

інституційного дискурсу, гірагмалінгвістики; у практичних курсах з навчання 

іноземної мови студентів юридичних спеціальностей; а розроблену комплексну 

методику можна застосовувати для аналізу інших підвидів інституційного 

дискурсу.

Треба зазначити, що авторка дисертації повністю розв’язала поставлені 

завдання, виклад роботи відповідає меті й завданням і відображає отримані 

результати, які є достовірними і значущими. Достовірність висновків дисертації
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Павліченко JI. В. полягає в застосуванні інтегративного підходу до 

досліджуваного матеріалу та теоретично обгрунтованої комплексної методики 

аналізу і підкріплена значним фактичним матеріалом (проаналізовано понад 

7000 аркушів транскриптів допитів досудового слідства).

Особливої уваги заслуговують спостереження й висновки авторки про

взаємозалежність в розподілі, узгодженні і зміні комунікативних ролей
«

учасників, а також в сценаріях їхньої стратегічної і тактичної поведінки з 

огляду на процесуальний статус допитуваного.

Зміст та основні положення дисертації повністю висвітлені на 6 

міжнародних та всеукраїнських конференціях, та у 7 одноосібних публікаціях у 

фахових і закордонних виданнях, одне з яких входить до міжнародної 

наукометричної бази (Index Copernicus). Автореферат дисертації відображає її 

структуру та стисло передає основний зміст.

Необхідно відзначити також і допоміжний дослідницький апарат, 

присутній в дисертації у вигляді 5-ти таблиць, які унаочнюють та підсумовують 

отримані результати.

Принципових зауважень до тексту дисертаційної роботи та представлення 

її результатів не виявлено. Позитивно оцінюючи дослідження Павліченко JI. В., 

хотілося б висловити певні дискусійні моменти та зауваження щодо окремих 

положень дисертації:

1. У роботі дослідниця оперує взаємозамінними поняттями дискурс 

досудового слідства і дискурс допиту. На наш погляд, допит як 

комунікативна ситуація може зустрічатися у військовому (допит 

військовополоненого) чи педагогічному дискурсі (бесіда з ознаками 

допиту класного керівника чи директора зі школярем, що вчинив 

правопорушення чи підозрюється у його скоєнні) з відмінними від 

дискурсу досудового слідства специфічними цілями, ролями, 

стратегіями і тактиками. Дискурс досудового слідства, на нашу думку, є 

більш широким поняттям і включає окрім комунікативної події допиту 

допитуваного слідчим певні процесуальні дії, що передують допиту і 

впливають на його розгортання: подання заяви про скоєння злочину,
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затримання підозрюваного, попередня бесіда з постраждалим, вивчення 

слідчим попередніх матеріалів про злочин, тощо? Хотілося б отримати 

уточнення чи вживаються зазначені терміни як синоніми в межах 

дослідження чи існує певна різниця?

2. У підпункті 3.1.1. «Поняття комунікативної стратегії і тактики в 

лінгвістиці» не достатньо повно і аргументовано висвітлено власне 

еволюцію поняття «комунікативні стратегії і тактики» в сучасній науці, 

беручи до уваги, що питання визначення, класифікації і характеристик 

комунікативних стратегій і тактик вже було розглянуто в теоретичній 

частині.

3. З наведеного на с. 158 ілюстративного матеріалу не зрозуміло, чому у 

процитованому уривку мовець (слідчий) реалізує тактику приховування 

своєї обізнаності у справі (у межах стратегії контролю за перебігом 

допиту). На нашу думку, це, скоріше, маніпулятивна тактика виведення 

допитуваного з рівноваги через логічні пастки з імплікацією провини 

(по дорозі за газетою (вірогідно у кіоск преси) сталося щось важливе і, 

якщо допитуваний не може (не хоче) сказати, що саме, отже він у 

чомусь винний). Можливо, варто було процитувати продовження 

допиту, аби простежити реалізацію заявленої тактики.

4. Не зовсім зрозуміло, чому вживання професіоналізмів допитуваним 

трактується дисертанткою як тактика «компенсації за відсутність 

конкретики». В межах якої стратегії реалізується зазначена тактика? (с. 

154).

5. Побажанням є звернути увагу на формулювання деяких термінів, 

зокрема, назв тактик, що на наш погляд, є не зовсім влучними і 

потребують коригування. Наприклад, назву тактики слідчого 

«належності до кола своїх» і допитуваного «професіонала своєї справи» 

(с. 152, 155), краще замінити на тактику зближення або скорочення 

дистанції, оскільки їх локальною ціллю є налаштування на мовленнєвий 

код співрозмовника, встановлення більш довірливих, близьких
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відносин; а тактику слідчого «применшення значимості вчинків чи 

виправдовування» (с. 180) перейменувати на тактику «заспокоєння».

6. Не позбавлена дисертація поодиноких неточностей (с. 16, О. І. Шейгал 

не досліджувала науковий дискурс), повторів (с. 93), стилістичних 

огріхів, русизмів, технічних недоглядів (с. 35, 40, 44, 47, 56, 59, 64, 71, 

72, 98,115, 134, 138, 150, 156, 160, 166, 169, 177).
#

Між тим, висловлені міркування мають дискусійний характер, не 

торкаються фундаментальних засад виконаного дослідження і не впливають на 

загальне позитивне враження від рецензованої дисертації.

На підставі викладеного вважаємо, що за своїм науковим рівнем, 

актуальністю, практичною цінністю, обсягом та оформленням дисертаційна 

робота Павліченко Л. В. «Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: 

комунікативно-прагматичний аспект» відповідає вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженому Постановою КМУ від 24 

липня 2013 року № 567 (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ 

№ 656 від 19.08. 2015 р, № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), а її 

авторка, Павліченко Лариса Василівна, заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 -  германські 

мови.

Офіційний опонент

кандидат філологічних наук, доцент,

доцент кафедри англійської філології

Національного університету

біоресурсів і природокористування України

ВХІД. №
Від  //-У.— 01-

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

Т. А. Пастернак
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