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Сучасне гуманітарне наукознавство, в контексті якого продовжуються і 

лінгвістичні пошуки, намагається надати відповіді на винятково складні 

питання, пов’язані передовсім з тими викликами, що визначатимуть подальші 

орієнтири й перспективи розвитку нової філософії мови, з-поміж яких: по- 

перше, актуалізація уваги до прикладного характеру теоретичного 

мовознавства у зв’язку з появою нових комп’ютерних, корпусних та інших 

Інтернет і мультимедійних технологій опрацювання мовних / мовленнєвих 

даних і, насамперед, результатів експериментального дослідження когнітивно- 

дискурсивних феноменів; по-друге, окреслення нових об’єктів вивчення власне 

у лінгвістиці, а відтак, і визначення її місця й ролі у розвитку гуманітарного 

знання загалом та збереження статусу самодостатньої науки зокрема; по-третє, 

розробка нових напрямів для аналізу асоціативних структур свідомості носіїв 

різних мов в їхній дотичності до тих мовних і мовленнєвих явищ, які 

зумовлюють відповідний комунікативний стиль і поведінку представників 

кожного соціуму.

Окреслене і навіть значно ширше коло питань порушується в 

обговорюваній сьогодні на засіданні спеціалізованої вченої ради докторській 

дисертації Ігоря Руслановича Корольова крізь призму лінгвокогнітивно- 

семіотичного та дискурсивно-прагматичного вимірів феномена національної 

кооперативної комунікативної поведінки. І вже обраний складний 

трансдисциплінарний вектор, як і сам об’єкт дослідження, демонструє 

авторську сміливість, новаторство і слідування новим тенденціям 

лінгвістичного наукознавства, що, безумовно, заслугов
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Досліджувана у широкому полідисциплінарному аспекті (стор. 41 дис.) 

різними науковими школами проблематика кооперативної комунікації так і не 

вичерпала своєї гносеологічної, а особливо, епістемічної сутності, адже на 

сьогодні жодна з наявних фундаментальних студій у цій сфері не 

запропонувала цілісну теорію та методологію для аналізу національної 

монокооперації крізь призму взаємин із представниками інших культур, тобто 

таку систему інструментів і технологію їх використання, яка б забезпечила 

оптимальну конструктивну реалізацію інтенцій і потреб комунікантів.

Розробці такої системи в її когнітивно-семіотико-дискурсивно- 

синергетичній організації й самоорганізації, репрезентованої широким 

спектром дискурсивних практик (11 різновидів) з їх варіаціями у різноманітних 

кооперативних дискурсивних ситуаціях, учасниками яких є українці, росіяни, 

литовці й американці, присвятив своє докторське дисертаційне дослідження 

Ігор Русланович Корольов, яке він виконував понад 10 років, про що свідчать 

хронологія його публікацій та участь у конференціях, і яке, безперечно, є 

творчим, оригінальним, новаторським, а, головне, актуально-своєчасним, 

потрібним і перспективним для подальшого вивчення проблеми 

кооперативнсоті спілкування із залученням матеріалу інших мов.

З огляду на таку постановку проблеми наукова важливість представленої 

дисертації підсилюється ще й необхідністю подальшого осмислення питання 

про так звану “етно-лінгвокультурну. внутрішню єдність” та спробами пошуку 

надати власну відповідь на нього (у зв’язку з чим процитую тезу Людвіга 

Вітгенштейна “Межі моєї мови свідчать про межі мого світу”). І це пояснює 

наміри Ігоря Руслановича розпочати вивчення категорії кооперативності через 

розкриття її онтології, де криються витоки “універсальних констант і які 

сягають ще онтогенезу людини як homo sapiens [...], коли у свідомості 

первісних людей сучасного типу вже формувалася когнітивна здатність до 

кооперації, та водночас до еволюціогенезу, у процесі якого відбувалося 

становлення національно-ціннісних домінант кожної етнічної спільноти” 

(стор. 26 дис.).



Погоджуюся із цим припущенням автора та поділяю його наміри 

звернутися до осмислення процесів розвитку когнітивних здібностей гомінідів, 

де їхні наївні уявлення про “кооперативність” та її реалізацію в поведінці 

дозволили людству не лише вижити, а й еволюціонувати. У відповідному 

ракурсі, на моє переконання, простежується очевидна лінгвоантропогенезисна 

перспектива розроблюваної у дисертації проблематики.

Відзначаючи наукову новизну одержаних основних результатів роботи, 

маю сказати про те, що до цих здобутків слід віднести введення в науковий обіг 

лінгвокомунікативістики синкретичної термінологічної дескрипції 

“національна кооперативна комунікативна поведінка”, яка витлумачена

І. Р. Корольовим не тільки й не стільки з позицій її функцій і ролі в 

інформаційно-дискурсивному просторі різних соціумів, скільки у плані 

національних когнітивних і знаково-семіотично-дискурсивних її інтерпретацій, 

а, головне, механізмів вияву й імплементації. З огляду на це, розроблений 

автором комплексний дослідницький алгоритм лінгвокогнітивного та 

дискурсивного вимірювання параметрів цього поняття як об’єкта дослідження 

на матеріалі чотирьох лінгвокультур -  української, російської, литовської і 

американської -  надав змогу виявити те, що перебуває поза межами 

гносеологічних можливостей мовознавчих студій, виконаних на матеріалі 

однієї мови.

Обґрунтованість і вірогідність здобутих наукових результатів підсилює і 

фактичний матеріал дисертації, який складають 3801 реакція на запропоновані 

категоріальні стимули; 16203 реакції-відповіді на стимули-запитання про 

типові стереотипні висловлювання в кооперативних дискурсивних ситуаціях 

привітання, знайомства, запрошення, побажання, похвали /  компліменту, 

подяки /  вдячності, вибачення, прохання, згоди, розради /  емпатії 

(співпереживання) /  співчуття, прощання, на основі яких автором 

змодельовано знаки-конструкти комунікативної свідомості інформантів -  

стереотипні дискурсивні практики національної кооперативної комунікативної



поведінки; 200 дискурсивних фрагментів (понад 10000 стор.), відібраних із 

текстів української, російської, литовської та американської художньої прози.

Не викликає жодних сумнівів прикладний характер рецензованої праці, 

результати якої стануть корисними для представників сфери соціальних 

комунікацій (працівників ЗМІ), дипломатичних корпусів, державних і 

приватних інституцій різного профілю, які так чи інакше опиняються в зонах 

ризику під час переговорних процесів тощо.

Власне залучення когнітивно-семіотичного інструментарію до 

вимірювання (авто- і гетеро-) стереотипних уявлень українців, росіян, литовців 

і американців, які містять у своїх асоціативних структурах декларативні й 

процедурні знання про складники сценаріїв кооперативної комунікативної 

поведінки загалом і ритуально-етикетні правила їх реалізації зокрема в 

конкретній лінгвокультурі, сприяло формулюванню теоретичних положень 

нового напряму загального мовознавства -  когнітивно-семіотико-дискурсивної 

лінгвокомунікативістики, які є головним самостійним здобутком докторської 

дисертації І. Р. Корольова.

Окремо хочу відзначити, що основні концептуальні принципові 

положення цього нового напряму Ігор Русланович унаочнив у науковій 

параметричній моделі феномена національної кооперативної комунікативної 

поведінки (стор. 121-128 дис.).

Головна нова наукова ідея, яка покладена в основу авторської концепції 

дисертації й викладена в першому теоретичному розділі, -  це аргументоване 

логічне доведення тези про те, що основою кооперативної поведінки є 

загальнолюдська здатність до співпраці, яка збережена у підсвідомості носіїв 

різних мов як архетипи-константи, що у процесі формування етноспільнот 

поступово набували національного характеру і на які згодом на різних стадіях 

соціалізації кожного народу (нації) в певні історичні періоди нашаровувалися 

поведінкові кооперативно-стереотипні домінанти. Такий авторський підхід є 

цілком об’єктивним в аргументації національного характеру кооперативної 

поведінки, який тісно пов’язаний з її модусами і дискурсивними практиками



(стор. 95-103; 114-121 дис.) і який розкрито у роботі на тлі таких понять, як 

менталітет, національний характер (стор. 68-75 дис.), (національно)-ціннісні 

орієнтири (стор. 81-95 дис.), традиції національних культур, норми й етикет у 

кооперативній поведінці (стор. 75-81 дис.) тощо.

На мою думку, це знімає всі дискусійні питання, які спершу виникли у 

мене щодо складника “національна” в його поєднанні з трьома поняттями -  

“кооперативна”, “комунікативна” й “поведінка”, оскільки поведінка 

формується лише і тільки в конкретному національно-культурному середовищі 

з його субкультурами та різноманітними групами, що відрізняють одних 

комунікантів від представників інших лінгвокультурних просторів, і поза ними 

не є можливою взагалі. Відтак, апріорі, говорячи про комунікативну поведінку, 

йдеться про норми (зокрема й мовні) і національні традиції кожного народу. І 

саме тому кооперативну комунікативну поведінку автор дисертації витлумачує 

по-новому не як суто конструктивну взаємодію, а як національно зумовлену 

когнітивно-семіотико-дискурсивну синергетичну систему модусних архетипів і 

стереотипів (дискурсивних практик), що є регуляторами взаємовигідної 

партнерської, компромісної тощо співпраці у різноманітних дискурсивних 

ситуаціях.

Для перевірки сформульованих у вигляді наукової гіпотези основних 

концептуальних положень дисертації автор розробив нову методологічну базу 

із залученням трьох блоків методів і методик, які послідовно було застосовано 

на кожній стадії дослідження мовного матеріалу у трьох практичних розділах. 

Звертаю особливу увагу на епістемічний характер кожного блоку методів, які в 

тривимірному поєднанні вдало застосовано автором: спершу -  для проведення 

анкетування й інтерв’ювання респондентів -  українців, росіян, литовців і 

американців з метою з ’ясування їхніх уявлень про кооперативність / 

увічливість загалом і кооперативну / ввічливу мовну особистість зокрема. Хоча, 

можливо, до цих стимулів можна було б запропонувати ще й суб’єктивно- 

оцінні на зразок: Чи належите Ви до кооперативної мовної особистості? і



Наскільки Ви здатні дотримуватися кооперативності у своїй поведінці? (з 

варіантами відповідей: так -  ні; завжди / незавжди / зрідка).

Наступний теж експериментальний методичний алгоритм за підтримки 

інших лінгвістичних методів (функціонально-семантичного, структурного з 

його окремими методиками тощо) автор застосував для вимірювання ступеня 

відображення кооперативних модусів, насамперед, увічливості / толерантності, 

нейтральності й фамільярності в 11 дискурсивних практиках та специфіки 

(варіативності) їхнього впливу на конфігурацію мовних знаків, характерних для 

певних дискурсивних ситуацій. І, зрештою, за допомогою методу фреймового 

моделювання сконструював фреймово-сценарну модель НККП, яка, попри її 

універсальну структуру, містить національно-марковані поведінкові слоти.

Остання методична стадія розробленої методології була пов’язана з 

дискурс-аналізом ступенів прояву згаданих модусів у художньо-стилізованих 

кооперативних дискурсивних ситуаціях, ско нструйованих українськими, 

російськими, литовськими й американськими письменниками, і цей крок 

цілком виправдано привів автора до завершальної стадії дослідження -  

укладання репертуару основних комунікативних стратегій і тактик НККП, які 

сприяють отриманню бажаного перлокутивного ефекту у спілкуванні.

Міркуючи над перевагами тріангуляційного характеру цієї методики, 

цілком погоджуюся з її автором, який говорить про те, що “вона працює як 

модель на зразок 3D зображення (стор. 14 автореф.), яка найбільш об’єктивно 

надає змогу дослідити людську здатність до кооперації”.

Практична реалізація розробленої методики відбувалася в наступних 

трьох розділах, працюючи над якими Ігор Русланович продемонстрував 

сумлінність і наукову експланаторність як у процесі проведення експериментів, 

так і під час опрацювання їх результатів, а також виконання комплексного 

прагмасемантичного і дискурс-аналізу фрагментів художніх творів чотирма 

мовами.

У третьому практичному розділі автор послідовно продовжує оперувати 

визначеннями робочих термінів і понять, сформульованих у теоретичному



розділі, зокрема категоріальними параметрами кооперативності, про що 

свідчать обрані для асоціативного експерименту стимули “кооперативність” / 

“увічливість”, “кооперативна / увічлива мовна особистість”. Застосування 

формули N = Ss * п для обчислення обсягу вибірки інформантів і стимулів 

посилило наукову валідність отриманих результатів експерименту завдяки 

точності в ідентифікації кількісних характеристик респондентів щодо кількості 

наданих стимулів. На позитивну оцінку заслуговує авторський оригінальний 

підхід Ігоря Руслановича до опрацювання результатів одержаних відповідей- 

реакцій на ці стимули і на їхній основі побудова асоціативних полів.

Новим підходом до структурування асоціативних полів стимулів-реакцій 

стала їх ядерно-периферійна таксономія не на основі традиційного тлумачення 

запропонованих категоріальних стимулів (або як це переважно відбувається на 

основі зіставлення лексикографічних і асоціативних тлумачень стимулів), а на 

базі винятково асоціативних структур наївних уявлень інформантів, що й дало 

змогу дисертантові вперше зафіксувати константи та національно-ціннісні 

домінанти комунікативної свідомості українців, росіян, литовців і американців, 

які сприяють успішній реалізації НККП. Це такі основні автостереотипні 

уявлення: українців {емоційність, колективізм /  споглядально-інтроспективний 

індивідуалізм, соборність (духовна єдність), чутливість і чуйність тощо), 

росіян (прямолинейность, искренность, откровенность, коллективизм, 

демонстративное уважение к Своєму тощо), литовців (ekonomiskas zmogus, 

susivarzymas, susivaldymas, asmenybes savarankiskumas, pragmatizmas тощо), 

американців (decisiveness, (self)-confidence, fa ir play, positive thinking, superiority, 

activity, individualism, privacy, personal success тощо).

Обчислено також ступінь гетеростереотипних уявлень інформантів, 

наприклад, американців про литовців, українців про американців тощо, які 

переважно вказують на позитивний їх маркер, окрім тих, які демонструють від 

44% до 50%, перебуваючи на межі негативної і позитивної оцінки один одного.

Проведення вільного асоціативного експерименту з елементами 

соціолінгвістичного інтерв’ювання з однаковим набором стимульних реакцій у



різні часові проміжки (протягом 2015-2017 рр), кількісне опрацювання оцінних 

конотацій авто- і гетеростереотипних реакцій, а також асоціативних зв’язків 

стимул -  реакція, розташування показників в одній системі координат дало 

змогу побудувати асоціативні структури стимулів й унаочнити їх у вигляді 

діаграм (стор. 190, 206, 227, 240, 246-250, 286 дис.). Подібні спостереження є 

надзвичайно перспективними для вивчення асоціативної семантики (на тлі 

таких феноменів, як логічна семантика, лексична семантика, когнітивна 

семантика), що репрезентує поступальний рух формування певного поняття у 

напрямі -  від наївного уявлення про нього до наукової категорії.

Зважаючи на ядерно-периферійну складність асоціативних полів, 

умотивованим уважаю двокроковий аналіз реакцій (оцінка реакції окремо й 

оцінка асоціативного зв’язку стимул -  реакція та їх розподіл за типами 

асоціативних зв’язків). Підрахунки кількості реакцій чи асоціативних зв’язків 

стимул -  реакція дали змогу дисертантові простежити ступінь впливу 

безпосередньо національних позамовних чинників на формування 

кооперативної комунікативної свідомості українців, росіян, литовців і 

американців.

Головним об’єктом дослідження в четвертому розділі стали 

лінгвосеміотичні характеристики НККП представників чотирьох лінгвокультур 

у 11-х видах дискурсивних практик. Знову ж таки автором продовжено 

експериментальну роботу з опитуваними респондентами. Слушною й 

виправданою уважаю позицію І. Р. Корольова про те, що вищий рівень прояву 

кооперативності є найбільш важливим на етапі фатичної комунікації, зокрема 

двох її фаз -  ініціальної й завершальної, де семіозис має власні національні 

правила, тобто норми і традиції, що стали штампами, кліше, знаковими 

формулами комунікативної поведінки тощо у кожній культурі з їх 

конфігурацією у різних дискурсивних ситуаціях з відповідною модусною 

варіативністю: від фамільярності -  до близьких знайомих -  до увічливості -  до 

незнайомих. І це підтвердили результату експерименту, де 70% опитаних 

відповіли, що привітання та прощання є найбільш кооперативно значущими



для них, тоді як від 40% до 70% зазначили, що вони меншою мірою 

дотримуються її під час знайомства, запрошення, а також висловлення 

побажання, компліментів, подяки, вибачення, співчуття, прохання, оскільки, 

як пояснює автор, покликаючись на О. А. Романова, М. С. Скаба, 

Й. А. Стерніна та ін. учених, у цих ситуаціях навіть може розгортатися і фаза 

конфлікту, напругу якої, як правило, має зняти етап і знакова форма прощання, 

кооперативний характер якої стає мотивом і стимулом для подальшої співпраці.

Тимчасом цікаві спостереження стосуються дискурсивної ситуації згоди, 

яка відзначається високим рівнем кооперативності лише в комунікативній 

свідомості литовців (70,3%), тоді як середній -  зафіксовано в українців (63,6%), 

росіян (58,7%) і американців (58,3%). З приводу таких, наприклад, для мене 

неочікуваних результатів, то автор не надає коментарів, але хотілося б почути 

власне його думку з цього приводу. Але, гадаю, що більш ґрунтовну відповідь 

на це питання, можливо, може дати окреме зіставне дослідження.

Репертуар дискурсивних практик, які є знаками-конструктами 

комунікативної свідомості опитаних респондентів, з характерними для кожної з 

них проявами модусів увічливості / толерантності, нейтральності та 

фамільярності, Ігор Русланович представив у вигляді універсальної фреймово- 

сценарної когнітивно-семіотичної моделї (стор. 272-284 дис.), що відображає 

структуру їх знань про кооперативність через набір слотів із відповідним 

поєднанням граматичних форм (особових і присвійних займенників, форм 

звертання, прощання та інших етикетних нормативних правил кооперативного 

спілкування). Власне у цьому проявляється найбільшою мірою національно- 

маркована кооперативність, скажімо, відсутність в американців граматичних 

форм звертання на ім’я по батькові тощо.

Слушними й перспективними для подальших досліджень є міркування 

автора про сучасну глобалізовану, віртуальну семіотичну конфігурацію 

кооперації, яка є продуктом нового Інтернет-мислення комунікантів, що 

визначає нові її домінанти, руйнуючи стереотипи, але при цьому зберігаючи все 

ж такі національні константи. Принагідно тут відзначу, що ці ідеї Ігоря



Руслановича є поглибленням теоретичних положень когнітивної семіотики, про 

які, зокрема, йшлося в одній із моїх публікацій у Віснику КНЛУ 2014 p., 

присвяченій проблематиці віртуального характеру сьогоденної реальності у 

проекції на світ соціальної комунікації.

І це ще раз підтверджує припущення дисертанта про національно- 

зумовлений характер кооперативної поведінки носіїв різних мов. 

Переконливість усіх висловлених припущень досягається завдяки широкій 

мовознавчій ерудиції автора. Особливо мені імпонують наведені ним аргументи 

на користь того, що оновленого витлумачення наразі потребує поняття 

універсалій загалом, до яких він зараховує категорію кооперативності, на тлі 

зафіксованого вищого прояву модусу фамільярності в американській 

комунікативній поведінці, ніж в українців і росіян, у комунікативній свідомості 

яких ще збережені стереотипні рудименти тоталітарної комунікації. Дійсно, 

поза будь-яких сумнівів, категорія кооперативності є універсалією, але 

традиційне визначення цього поняття у загальному мовознавстві потребує 

уточнення, про що справедливо говорить Ігор Русланович. Окреслюємо це як 

ще одну ідею для нових досліджень.

Для більшої адекватності метаопису всього опрацьованого матеріалу 

автор виправдано вдається до графічних засобів його маніфестації у вигляді 

діаграм, графіків, таблиць тощо. Докладні додатки, які презентують ядро й 

елементи периферії асоціативних полів, модусної організації та ін. (стор. 469- 

501 дис.) не лише значно полегшують сприйняття отриманих наукових 

результатів, а й засвідчують ретельність і глибину їх аналізу у психо- і 

соціолінгвістичному аспектах з позицій когнітивної семіотики, надають 

науковому викладу авторських ідей переконливості, а висновкам -  

об’єктивності й відповідності паспорту спеціальності 10.02.15 -  загальне 

мовознавство.

Принагідно, відзначу особливу наукову метамову висновків, що 

репрезентують саме одержані результати, а не стислий переказ змісту розділів, 

якої бракує в багатьох сучасних міждисциплінарних роботах. Це свідчить про



зрілість автора рівня докторської дисертації, про його наукову компетенцію 

робити теоретичні й практичні узагальнення, про вміння піднестися над 

величезним потоком різнопланової інформації з проблем комунікації для того, 

щоб коректно зробити її креативну селекцію, не порушуючи традицій і 

водночас представляючи свою науково-теоретичну модель і методологію 

роботи з нею.

Продовжується аналіз когнітивно-семіотичної конфігурації модусного 

варіювання НККП українців, росіян, литовців і американців у художньо- 

стилізованих дискурсивних просторах у п’ятому розділі дисертації, де автор 

зосередив увагу ще й на невербальній складовій семіозизу кожної дискурсивної 

практики, яка виконує роль тактичного репертуару, а дискурсивна ситуація є 

стратегічною інтенцією комуніканта-персонажа художнього твору. Ігорю 

Руслановичу вдалося зафіксувати 5 типів універсальних кооперативних 

стратегій: 1) солідаризації; 2) самопрезентації; 3) підвищення статусу 

співрозмовника; 4) щирості; 5) створення позитивної тональності спілкування, 

на тлі яких увиразнюються все ж таки національні домінанти невербального 

компонента фреймової моделі НККП: для українців -  це перевага стилізованих 

проксемічних, кінесичних та мімічних знаків комунікації та психофізіологічних 

реакцій; для росіян -  такесичних і проксемічних; для литовців і американців - 

просодичних, кінесичних і мімічних.

У підсумковій частині відгуку зазначу, що рецензована дисертація -  

ґрунтовна, новаторська, оригінальна наукова робота, в якій розроблено новий 

когнітивно-семіотико-дискурсивний напрям у лінгвокомунікативістиці та 

тріангуляційну методику для вимірювання відображення уявлень про НККП у 

комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і американців, 

насамперед із застосуванням експериментальних методів, яка комплексно 

інтерпретує цей феномен з позицій загального мовознавства і створює надійний 

простір для подальших лінгвістичних пошуків.

Вірогідність і об’єктивність результатів дослідження забезпечена 

широтою та репрезентативністю фактичного матеріалу, опрацюванням значної



кількості наукової літератури (628 позицій, з яких 62 -  англійською та 42 -  

литовською мовами) та скрупульозним, логічно послідовним аналізом.

Наявність сорока шести публікацій, з яких одна монографія “Національна 

кооперативна комунікативна поведінка: від когніції до дискурсу”, двадцять дві 

статті у фахових виданнях України, сім статей у періодичних виданнях інших 

держав, а також шістнадцять тез доповідей на наукових конференціях різних 

рівнів, свідчать про те, що І. Р. Корольов є цілком сформованим дослідником 

рівня доктора наук, з глибокою гуманітарною й методологічною ерудицією, з 

сумлінним ставленням до емпіричного матеріалу, з логікою та дисципліною 

пізнавального мислення. Автореферат дисертації виконаний на такому ж 

високоякісному рівні, як і дисертація, та відображає її ключові позиції.

Проте, через наукову міждисциплінарну складність об’єкта й предмета 

дослідження під час прочитання роботи виникли окремі дискусійні запитання 

та зауваження, які, скоріше, мають характер міркувань і побажань на майбутнє.

1. У першому теоретичному розділі Ви послідовно проводите наукове 

припущення про те, що основою НККП є універсальні константи й 

національно-специфічні ціннісні домінанти комунікативної свідомості. Ці 

спостереження подаються і в положеннях на захист, і у висновках до роботи. 

Чи не змінилася Ваша думка після проведення опитування респондентів щодо 

структури універсальних констант і ціннісної складової національних домінант 

у бік диференціації констант на. загальнолюдські, загальнокультурні й 

національні зокрема? Чи не вважаєте Ви національний компонент констант теж 

складником асоціативної структури стимулів? На мою думку, національні 

константи, як і підсвідомі поведінкові архетипи, тримають ядро цих 

асоціативних структур, які у вигляді унікалій кожної комунікативної культури 

об’єктивізуються на тлі універсалій (констант) категоріального поля 

кооперативності, що більшою мірою відображають оцінне ставлення 

реципієнтів до цього феномена. З домінантами -  це зрозуміло. А ось константи 

-  це питання, яке потребує подальшого вивчення, і, скоріше за все, уже поза 

рамками цього завершеного дослідження. Для цього, звісно, потрібно



залучення інших методів.

2. У дисертації на стор. 310, 387 вказано, що модус фамільярності НККП 

українців і росіян посідає зону ближньої периферії в їх комунікативній 

свідомості, а у американців і литовців -  приядерну зону. Чи не помітили Ви, 

працюючи над аналізом реакцій респондентів, які вони надавали протягом двох 

років (2015-2017 pp.), певну динаміку цього модусу в українській свідомості під 

впливом геополітичних факторів, пов’язаних із більш тісними дружніми / 

партнерськими контактами української спільноти з американською і 

литовською?, оскільки у теоретичній частині роботи Ви, ураховуючи думки 

Ніни Давидівни Арутюнової, Наталії Віталіївни Слухай, Ніни Борисівни 

Мечковської та інших учених, припускаєте, що “модуси комунікативної 

поведінки, хоча й належать до семіотичних універсалій, але можуть виявляти 

все ж таки свій процесуальний характер у національно-орієнтованій 

комунікативній діяльності інтерактантів, стосуючись не окремого 

висловлювання, а НККП загалом” (с. 97 дис.)?

3. На стор. 233 дисертації Ви, покликаючись на фундаментальну працю 

Т. В. Ларіної, погоджуєтеся, що “немає єдиних універсальних “формул 

увічливості” і наводите приклади реакцій інформантів з їхньою диференціацією 

на абсолютні (повні, дублетні) та часткові (відносні) і контекстуальні синоніми. 

Але, на мою думку, таку рису кооперативної / увічливої мовної особистості, як 

уважність -  внгімательность -  demesingumas -  attentiveness слід розглядати 

серед контекстуальних синонімів, принаймні, в українській, російській та 

англійській мовах, адже вона характеризується широкою багатозначністю й не 

є тотожною до таких рис, як ґречність -  учтивость /  добронравие — atidumas /  

demesingumas — courtesy /  suavity; чемність — вежливость /  учтивость — 

mandagumas — civility /  comity; шанобливість -  почтительность -  pagarba -  

respectfulness тощо.

4. В анкетах для американських інформантів (див. додатки 4, 8, стор. 459- 

460, 467-468) Ви пропонували їм відповідати на питання, пов’язані з 

дискурсивною ситуацією / практикою прощання, використовуючи англійську



лексему good-bye. На моє переконання, доцільніше в цьому випадку було б 

використовувати лексему farewell, основне значення якої маркує саме дію, в 

якій комунікант прощається, тобто значення, яке має більш процесуальний 

характер -  “an occasion when someone says goodbye” (Cambridge Dictionary), тоді 

як good-bye семантизує, насамперед, мовленнєве стале кліше “прощання”. 

Аналогічне запитання у відповідних анкетах для українців, росіян і литовців 

сформульовані натомість абсолютно коректно.

Не вдаючись до подальшої дискусії, пов’язаної з робочими окремими 

запитаннями, які мною уже було висловлено вище і частину з яких було вже 

обговорено з Ігорем Руслановичем, а також із незначними технічними 

неточностями й поодинокими помилками комп’ютерного набору, відзначу, що 

в цілому наукова метамова виконаного дослідження є стилістично вправною, а 

сама дисертація справляє лише позитивне враження і заслуговує на високу 

наукову оцінку.

Уважаю, що докторська дисертація Корольова Ігоря Руслановича 

“Національна кооперативна комунікативна поведінка: лінгвокогнітивний і 

дискурсивний виміри” є самостійним, оригінальним і завершеним дослідженням, 

яке відповідає паспорту спеціальності 10.02.15 -  загальне мовознавство та 

вимогам п. 9, 10, 12, 13 “Порядку присудження наукових ступенів”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. 

(зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 656

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.15 -загатт^не мпитняигтвп

від 19.08.2015 p., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 p.), а її автор
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“Національна кооперативна комунікативна поведінка: 
лінгвокогнітивний і дискурсивний виміри”, 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 
зі спеціальності 10.02.15 -  загальне мовознавство 

(Київ, 2019 .-509  с.)

Глобальні і фундаментальні політичні, економічні, науково-технічні, 

соціальні та інші зміни, яких з кінця ХХ-го століття зазнав світ, поставили 

міжнародне співтовариство перед необхідністю пошуку форм не тільки 

безконфліктного співіснування, а й продуктивної взаємодії представників 

різноманітних соціальних страт в межах соціуму будь яких масштабів і сфер 

життєдіяльності. У зв’язку з цим дослідження вербальної комунікації обумовлені 

не тільки логічним розвитком лінгвістичної науки, а, насамперед, потребами 

суспільства, набуваючи таким чином статусу «соціального замовлення», що, як 

зазначив Е. Ф. Тарасов, «призвело лінгвістів до переосмислення свого місця в 

рішенні соціальних завдань суспільства» (Є. Ф. Тарасов, 1979).

Тому з огляду на зазначене та антропоцентричну парадигму 

лінгвістичних досліджень, які активно розвиваються останні півстоліття, 

наукова і суспільна актуальність проблеми національної кооперативної 

комунікативної поведінки (далі -  НККП), представленої в обговорюваній 

сьогодні докторської дисертації Ігоря Руслановича Корольова, не викликає 

сумнівів. Наукове осмислення феномену кооперативності й кооперативної 

поведінки (Р. Вердербер, Дж. Грей, М. Томаселло та ін.) з лінгво- 

антропоцентричних позицій, як показав опрацьований ним експериментальний 

та емпіричний матеріал, отриманий від носіїв чотирьох 

може стати концептуальною і методологічною основу

мов, чотирьох культур,
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для прикладних цілей: як рекомендацій з корпоративної поведінки для виходу 

зі складних ситуацій різного масштабу й гостроти та забезпечення 

збалансованого функціонування полікультурних спільнот, так і опрацювання 

текстів у рамках різних дисциплін прикладної лінгвістики.

У рецензованій роботі враховано весь спектр факторів, які формують її 

наукову новизну і практичну цінність не лише в ракурсі одержаних 

теоретичних та прикладних результатів, а й з огляду на новаторський 

методологічно-процедурний синергетичний складник у досягненні поставленої 

мети. Йдеться про (а) сучасну та оригінальну теоретико-методологічну 

концепцію дисертації (у порядку: когніція ^  семіотика ^  дискурс, де у прямій 

послідовності показані продуктивній процес, характерний для адресанта, а у 

зворотному -  рецептивний, характерний для адресата); (б) застосування 

нестандартного тріангуляційного підходу при відборі методів дослідження для 

отримання більш точних та достовірних результатів аналізу складноорганізованого 

когнітивно-семотично-дискурсивного комплексу як підсистеми конкретної 

специфічної поведінкової форми (в даному випадку -  національної 

кооперативної комунікативної поведінки) функціональної системи вербально- 

комунікативної діяльності відкритого типу (А.А.Зернецька); (в) доцільно 

застосований для вирішення поставлених завдань новий дослідницький 

термінологічний апарат (введення до наукового обігу лінгвокомунікативістики 

комплексного терміна “національна кооперативна комунікативна поведінка”) 

та (г) виведення із подальшим зіставленням змісту різнокультурних варіантів 

концептів кооперативність та кооперативна поведінка. Усі ці пошукові 

орієнтири автора вдало відібрані й зорганізовані для вивчення обраного 

автором об’єкта дослідження -  національної кооперативної комунікативної 

поведінки.

При цьому варто вказати і на важливе практичне значення одержаних 

результатів роботи для академічних цілей: в подальшому опрацюванні сучасної 

теорії і методології мовознавства, викладанні нормативних курсів із 

лінгвістичних, культурологічних, країнознавчих дисциплін тощо. Результати



дослідження можуть прислужитися представникам мас-медійної сфери, 

дипломатичним службам та іншим фахівцям, що спеціалізуються у сфері 

систем комунікації, спеціалістам з корекції поведінки, керівникам і членам 

виробничих колективів, педагогам та вихователям закладів освіти.

Заявлений у меті дисертації комплексний багатоаспектний когнітивно- 

семіотичний і дискурсивно-прагматичний вимір феномена НККП 

представників чотирьох лінгвокультур був успішно здійснений і представлений 

у вигляді нової теоретико-методологічної концепції, викладеної у п’ятьох 

розділах рецензованого докторського дослідження (із досить презентативним 

фактичним матеріалом: 16203 реакції-відповіді на слова-стимули, отримані від 

респондентів-носіїв чотирьох лінгвокультур, а також 200 дискурсивних 

фрагментів (понад 10000 стор.), відібраних з художніх творів українських, 

російських, литовських та американських письменників) -  с. 30-31 дис.). 

Безумовно, такий ілюстративний фактаж свідчить про максимальну 

об’єктивність здобутих наукових результатів.

Чітко сформульована мета роботи кореспондується з її завданнями, 

основні з яких для розробки її теоретичних положень і методологічної бази 

передбачали побудову наукової параметричної моделі НККП, а також 

універсальної фреймово-сценарної когнітивно-семіотичної моделі і, звісно, 

вимірювання ступенів вияву модусів кооперативного спілкування в художньо- 

стилізованих дискурсивних практиках, характерних для монокомунікації 

українців, росіян, литовців й американців. Безперечно, як показали отримані 

наукові результати, кожне завдання було виконане і дало змогу дисертантові 

узагальнити свої спостереження у висновках до розділів і до дисертації в цілому.

Правильно визначена мета і сформульовані дев’ять завдань послідовно 

вирішуються у композиційній структурі дисертації, яка, починаючи від 

гармонійно структурованих анотацій двома мовами, вступу та п’ятьох розділів, 

становить наукову матрицю, що унаочнює авторську концепцію і розкриває її 

фундаментальний характер, а також, як вказує сам Ігор Русланович, “стимулює 

до продовження розробки наукової ідеї виконаного дослідження, зокрема до



експериментальної перевірки не лише тих факторів, що сприяють успішній 

адаптації мовної особистості в рідному та чужому соціумах, але й до 

систематизації когнітивно-дискурсивних принципів планування, прогнозування 

й реалізації стратего-тактичного репертуару кооперативної взаємодії, який дає 

змогу людині як представнику своєї лінгвокультури знаходити взаєморозуміння 

з іншими суб’єктами комунікативного простору під час і моно-, і 

міжкультурного спілкування” (с. 37 дис.).

Зробивши загальну позитивну оцінку виконаного дослідження, зупинюся 

на експертному аналізі його розділів.

У чому, на мою думку, полягає новизна першого теоретичного розділу 

рецензованої докторської дисертації?

По-перше, хочу особливо наголосити на його збалансованості й 

оптимальності (без будь-яких ознак компілятивності й еклектики) у 

представленні важливих (безпосередньо дотичних до теми дисертації) 

напрямів, підходів і аспектів теорії комунікації, які розроблялися різними її 

школами, і не лише лінгвістичними.

По-друге, глибокий і системний ретроспективний аналіз 

позалінгвістичної теорії антропогенезу, де криються витоки первісної 

кооперації, яка сприяла виживанню різних популяцій від приматів до, власне, 

представників роду homo sapiens, формуючи таким чином вроджені 

(інстинктоїдні) потреби не тільки фізіологічні (органічні) (голод, спрага дещо), 

але і соціальні (досягнення успіху, схвалення, визнання), самоактуалізації 

(реалізація своїх цілей, здібностей, розвиток власної особистості), безпекові 

(почуття впевненості, позбавлення від страху і невдач), а також почуттєві 

(любов та ін.) (А. Маслоу), які вмотивовують корпоративність як таку.

По-третє, переконливість наведених цитат авторитетних учених 

(С. М. Булгаков, Ф. Варела, Д. Дідро, М. І. Зібер, П. О. Кропоткін, К. Лоренц, 

А. П. Макаренко, У. Матурана, Р. Нісбет, М. С. Розов, П. О. Сорокін,

О. І. Субетто, М. Томаселло, Е. Фромм, К. Ясперс та ін.) для аргументації



онтологічного статусу феномена кооперативності, їх доречність і витримана 

автентичність.

По-четверте, ґрунтовний аналітико-синтетичний підхід до 

гносеологічного розкриття цього поняття як однодумцями теорії комунікації, 

так і тими вченими, які дотримуються різних позицій у розумінні природи 

відповідної когнітивної людської здатності, що і дотепер продовжує 

залишатися центральним об’єктом дискусій у наукознавстві загалом, але на 

сьогодні переважно вже в різних школах теорії дискурс-аналізу.

Проте, головний акцент хочу зробити на унаочненні всіх теоретичних 

положень дисертації і представленні їх у вигляді універсальної наукової 

параметричної моделі національної кооперативної комунікативної поведінки 

(с. 104-128 дис.), яка відображає зв’язки й відношення когнітивно-семіотичної 

та дискурсивно-прагматичної параметризації кооперативної інтеракції 

української, російської, литовської та американської лінгвоспільнот.

У другому розділі “Методологія та методика аналізу національної 

кооперативної комунікативної поведінки” пропонується аналітичний огляд 

новітніх тенденцій у розробці методик аналізу об’єкта дослідження (с. 137-142 

дис.). Дисертант вдало презентує розроблену ним комплексну тріангуляційну 

методику дослідження національної кооперативної комунікативної поведінки 

(с. 142 -  149 дис.), наукова проекція якої “на зразок 3D зображення” (с. 14 

автореф.), як мені здається, має широкі перспективи для подальшого 

використання в теретичному і прикладному мовознаві.

Аналіз емпіричного матеріалу в рецензованій праці переважно 

ґрунтується на результатах психо- і соціолінгвістичного експериментів, що 

зумовило застосування антропометричного методу для вимірювання ціннісних 

домінант у національній кооперативній комунікативній поведінці українців, росіян, 

литовців і американців (с. 149-151 дис.), а також докладний опис методики 

проведення експерименту (с. 151-158 дис.), яка передбачала декілька етапів 

реалізації: попередній (підготовчий); безпосереднє проведення експерименту 

(пілотажне опитування, анкетування, лінгвістичне інтерв’ювання); обробку



експериментальних даних. Автор окрему увагу приділяє специфіці процесу 

стереотипізації досліджуваного феномена в комунікативній свідомості 

респондентів (с. 159-165 дис.), принципам і критеріям опису емпіричного 

дослідження (с. 165-174 дис.), а також детально зупиняється на характеристиці 

соціолінгвістичних параметрів інформантів (с. 174-180 дис.).

У третьому розділі “Стереотипізація національної кооперативної 

мовленнєвої поведінки в комунікативній свідомості українців, росіян, литовців 

і американців (за результатами експерименту)” на основі стереотипних уявлень 

інформантів (українців, росіян, литовців і американців) про кооперативну 

комунікативну поведінку Ігорю Руслановичу вдалося охарактеризувати ядерно- 

периферійну таксономію реакцій на категоріальні стимули кооперативність 

/  кооперативность /  kooperatyvumas /  cooperativity (с. 184-199 дис.); кооперативна 

мовна особистість / кооперативная язиковая личность /  kooperatyvine kalbine 

asmenybe/ cooperative language personality (c. 199—216 дис.); увічливість/вежливость 

/ mandagumas / politeness (c. 216-234 дис.); увічлива мовна

особистість /  вежливая язиковая личность /  mandagi kalbine asmenybe / polite 

language personality (c. 234-243 дис.). Відповідні завдання вирішено шляхом 

визначення основних спільних типів асоціативних полів із кількісно-якісним 

аналізом, що формують ядерну / приядерну зони комунікативної свідомості 

представників чотирьох аналізованих лінгвокультур. Натомість специфічні 

контрстереотипні реакції інформантів на запропоновані стимули дозволили 

автору встановити національно-ціннісні домінанти, які переважно належать до 

периферійної зони (дальньої / ближньої) комунікативної свідомості українців, 

росіян, литовців і американців.

Особливе враження на мене особисто справили отримані результати 

соціолінгвістичного вимірювання авто- і гетеростереотипних уявлень 

представників чотирьох досліджуваних лінгвоспільнот про їхній рівень 

кооперативності та ступінь увічливості, які, незважаючи на сучасну гостру 

геополітичну ситуацію, все ж таки свідчать здебільшого про позитивну оцінку 

Свого /  Чужого, що водночас підтверджують сформульовану автором гіпотезу



про існування “констант (архетипів) і національно-ціннісних домінант 

(стереотипів), що відображають як загальнокультурні тенденціі у прагненні до 

кооперації й досягненні кооперативності у спілкуванні [...]” (с. 27 дис.), а 

також прогнозують сподівання на успішне вирішення різнопланових 

конфліктів.

У четвертому розділі “Семіозис дискурсивних практик національної 

кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і 

американців” шляхом анкетування респондентів дисертант визначає репертуар 

кооперативних дискурсивних ситуацій/метатем національної комунікативної 

поведінки -  привітання, знайомства, запрошення, побажання, похвали /  

компліменту, подяки /  вдячності, вибачення, прохання, співчуття /  розради /  

емпатїї /  співпереживання та прощання (с. 264-270 дис.), що дозволило на 

наступному експериментальному етапі за допомогою лінгвістичного 

інтерв’ювання виявити широкий спектр кооперативних дискурсивних практик 

із відповідною шкалою (за обчисленими індексами продуктивності) їхньої 

модусної організації -  ввічливості / толерантності, нейтральності та 

фамільярності (с. 270-272 дис., додаток 9). Отже, автору вдалося 

сконструювати універсальну фреймово-сценарну модель національної 

кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і 

американців, у межах якої дискурсивні практики розглядаються як знаки- 

конструкти комунікативної свідомості мовної особистості (с. 272-284 дис.).

Окрему увагу Ігор Русланович зосередив на фатично-ініціальній (с. 288- 

299 дис.) та фатично-завершальній стадіях (с. 299-307 дис.) національної 

кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і 

американців, проаналізувавши модусну конфігурацію дискурсивних практик 

привітання та прощання відповідно до індексів продуктивності. Цікавими є 

висновки про вищий ступінь модусу фамільярності в реалізації кооперативної 

макростратегії у комунікативній поведінці американців і литовців, порівняно з 

українцями та росіянами.



У п’ятому розділі “Прагматичні регістри національної кооперативної 

комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців” дисертант 

охарактеризував модусну організацію стратего-тактичних регістрів 

національної кооперативної комунікативної поведіки (с. 311-315 дис.), зокрема 

продемонстрував їхню імплементацію в інтеракційній динаміці на матеріалі 

дискурсу української, російської, литовської і американської художньої прози 

другої половини XIX -  початку XX століть, що дало змогу встановити стратего- 

тактичний репертуар (не)вербальних засобів реалізації модусів увічливості, 

нейтральності, толерантності й фамільярності (с. 315-338 дис.). Варто 

відзначити й аналіз прагматичного потенціалу (не)вербальних компонентів 

національної кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, 

литовців і американців, який дозволив не лише верифікувати висновки, 

зроблені в результаті опрацювання експериментального емпіричного матеріалу, 

а й розширити їхні положення в аспекті виявлення універсальних констант і 

національно-ціннісних домінант комунікативної свідомості представників 

досліджуваних лінгвокультурних спільнот.

Автореферат та публікації автора повністю відображають зміст 

дисертації. На користь дисертанта також свідчить значна апробація результатів 

дослідження: Ігор Русланович виступив із доповідями на сорока дев’яти 

міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, а результати роботи 

оприлюднені в сорока шести публікаціях. Теоретико-методологічна база 

дисертації спирається на потужний обсяг опрацьованої наукової літератури.

Докторська дисертація І. Р. Корольова заслуговує на схвалення. 

Структура роботи є логічною та концептуально підпорядкованою поставленій 

меті, у розділах успішно вирішуються наукові завдання. Виклад основних 

положень є чітким і прозорим, ілюструється доречними прикладами 

емпіричного мовленнєвого матеріалу. Положення дисертації, які виносено на 

захист, випливають із логіки проведеної роботи та відтворюють послідовність 

викладу основних результатів.



Проте саме творчий і новаторський характер рецензованого дослідження 

І. Р. Корольова, а також гостра дискусійність, актуальність, наукова значущість 

порушеної у ньому проблематики дають підстави для роздумів, а подеколи і 

критичних міркувань щодо окремих положень і висновків, а ще спонукають 

висловити автору деякі побажання щодо перспектив його подальших 

досліджень.

1. Власне національну кооперативну комунікативну поведінку дисертант 

визначає як “універсальний когнітивно-семіотичний і 

дискурсивно-прагматичний конструкт, який формує параметричну модель, що 

складається з двох страт та їхніх зон: 1) інваріантної страти -  когнітивної зони: 

статичної [...] та семіотичної зони [...]; 2) варіантної страти -  дискурсивно- 

прагматичної зони -  динамічної, оскільки саме в ній обираться кооперативна 

макростратегія спілкування та модуси ввічливості, нейтральності, 

толерантності й фамільярності” (с. 34; 132; 385 дис.). Хотілося б почути 

коментарі дисертанта з поясненнями (а) підстав вибору термінів «страта» і 

«зона»; (б) яким чином візуалізована в параметричній моделі національної 

кооперативної комунікативної поведінки (рис. 1.2, с. 128 дис.) відповідна 

зональна організація; (в) що автор вкладає в поняття когнітивного інваріанта?

2. Окреме запитання до дисертанта стосується форми викладу результатів 

експериментального блоку дослідження. В анкетах, які були запропоновані 

респондентам (див. додатки 1-8, с. 453-468), є питання щодо їхніх вікових, 

тендерних, національних і статусних характеристик. Проте, не в усіх 

підрозділах дисертації, присвячених аналізу реакцій-відповідей і, відповідно, 

одержаним результатам проведених психо- та соціолінгвістичного 

експериментів, автор апелює до цих показників, акцентуючи безпосередньо на 

ядерно-периферійній таксономії стереотипних реакцій українців, росіян, 

литовців і американців на різні стимули та індексах продуктивності модусів 

увічливості / толерантності, нейтральності й фамільярності.

3. В п’ятому розділі був показаний завершальний етап 

експериментального дослідження у формі «зворотної перевірки», де учасники



виступали вже в ролі адресата-реципієнта, а це означає, що був запущений 

зворотній аналітичний процес: від дискурсу до когніції, -  то результати з однієї 

сторони підтвердили проведені в попередніх двох розділах дослідження, а з 

іншої, висвітлили деякі недоліки як у системі складових, так і у системі 

параметризації складових національної кооперативної комунікативної 

поведінки. Наприклад: у стратего-тактичній моделі організації НККП (рис. 1.2, 

с. 128 дис.) не зазначені прийоми, як мовленнєва/комунікативна дія і/або спосіб 

реалізації дії, але в характеристиці частин текстів-дискурсів зазначаються як 

тактики функції пропозицій, які формалізуються перлокутивними дієсловами 

(наприклад: «Вітаю». «Співчуваю вам», «Перепрошую») можуть завдяки 

просодії змінював модус, не виходячи за рамки кооперативної поведінки, 

входять в/очолюють синонімічні ряди засобів (не тільки стереотипних) передачі 

тієї самої функції/інтенції (с. 339-380 дис.). Також ми не знайшли в тексті 

дисертації прийнятих для цього дослідження в якості опорних дефініцій 

стратегії, тактики (с. 43-63 дис.) і виділеної мікростратегії (с. 106,).

4. В дисертаційному дослідженні відсутня чітка дефініція нововведеного 

терміна «національна кооперативна комунікативна поведінка».

5. У роботі у джерельній базі подано окремо рубрику “Список 

лексикографічних і енциклопедичних джерел” (с. 448-451 дис.), яка налічує 24 

позиції, про що зазначено й у “Вступі” (с. 40) та авторефераті (с. 10). Натомість 

праця Даль В. И. Толковьш словарь живого великорусского язика  ... подана, 

вочевидь помилково, під 101 позицією в рубриці “Список використаної 

літератури” (с. 399).

На підставі ознайомлення з докторською дисертацією, текстом 

автореферату, фаховими публікаціями, монографією, вважаю, що за своєю 

актуальністю, науковою новизною і практичним значенням одержаних 

результатів дисертація Ігоря Руслановича Корольова на тему “Національна 

кооперативна комунікативна поведінка: лінгвокогнітивний і дискурсивний 

виміри” є самостійним завершеним дослідженням, яке відповідає паспорту 

спеціальності 10.02.15 -  загальне мовознавство та всім вимогам п. 9, 10, 12, 13



“Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними 

згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р . ,  

№ 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 p.), а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 

10.02.15 -  загальне мовознавство.

Офіційний опонент -

доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри прикладної лінгвістики, 

перекладу і порівняльного мовознавства, 

декан факультету іноземної філології 
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ВІДГУК 
офіційного опонента 

доктора філологічних наук, професора, 
завідувача кафедри граматики англійської мови 

Одеського національного університету імені 1.1. Мечникова
Карпенко Олени Юріївни 

про дисертацію Корольова Ігоря Руслановича 
“НАЦІОНАЛЬНА КООПЕРАТИВНА КОМУНІКАТИВНА ПОВЕДІНКА: 

ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙІ ДИСКУРСИВНИЙ ВИМІРІГ\
подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.15 -  загальне мовознавство

Сучасний світ як і його комунікативний простір невпинно змінюються, 

пропонуючи оригінальні форми та види (віртуальні, транскультурні тощо) 

міжособистісної інтеракції, які стимулюють філософів, психологів, соціологів, 

учених інших суміжних галузей і, безумовно, лінгвістів до продовження вивчення 

тих феноменів, які сприяють ефективному спілкуванню. Звісно, що йдеться про 

осмислення категорії кооперативності, проте з позицій нових дослідницьких 

парадигм.

У цьому зв’язку сьогоденні загал ьномовознавчі студії з проблем 

не)вербальної комунікації загалом (Г. Ю. Крейдлін, Г. Г. Почепцов, 1.1. Сєрякова, 

JI. В. Солошук та ін.) і кооперативної комунікативної поведінки (А. Кучинскайте, 

М. С. Скаб, Й. А. Стернін та ін.) зокрема зорієнтовані на поглиблення теоретико- 

методологічних засад щодо наукового витлумачення останньої, що, як зазначає сам 

автор дисертації, попри її універсальний характер, є етнонаціональним 

конструктом, який відображає як константні, так й унікальні уявлення про таку 

форму спілкування носіїв різних мов у межах моно- й міжкультурного 

дискурсивного простору.

Надавши кооперативності статус когнітивно-комунікативної категорії з її 

семіотико-дискурсивною і модусною організацією, автор дисертації у такий спосіб 

окреслив новий вимір об’єкта дослідження, яким є національна кооперативна 

комунікативна поведінка, що, дійсно, дає підстави говорити про оригінальний, 

вперше запропонований підхід у теорії мовознавства із залученням матеріалу

чотирьох мов. вхід. № У Я . н / г  *  _
ВІД ‘ r/S :  О І 1 2 Q & P  

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного ун ів е р с и їе ^ 

імені Тараса Шевченка



Таким чином, актуальність теми рецензованої роботи не викликає жодних 

сумнівів і зумовлюється не лише суто мовознавчим характером аналізу об’єкта 

вивчення як когнітивно-семіотичного та дискурсивно-прагматичного конструкта, а 

й необхідністю подальшого вирішення надважливих соціально-геополітичних 

питань, пов’язаних із пошуками шляхів для гармонійного неконфліктного 

співіснування й контактування представників різних соціумів, зокрема 

українського, російського, литовського й американського в моно- та 

міжкультурному дискурсивному континуумі.

Теоретичні здобутки докторської дисертації І. Р. Корольова для 

лінгвогуманітаристики в цілому полягають у тому, що її концептуальні положення 

є новими засадничими принципами новітньої лінгвосинергетичної парадигми, яка 

набуває потужних і стрімких обертів у межах когнітивно-семіотичного та 

дискурсивно-прагматичного підходів до вивчення мовних / мовленнєвих явищ 

(див. праці Ф. С. Бацевича, С. С. Єрмоленка, Н. В. Слухай, О. С. Снитко та ін.).

Вагомим є й практичне і, я б сказала, здебільшого прикладне значення 

представленого дисертаційного дослідження, якого подекуди бракує науковим 

роботам із лінгвістичної проблематики, адже одержані результати можуть широко 

застосовуватись у теорії і практиці міжособистісної моно- і міжкультурної 

комунікації у різних сферах буття людини -  від побутової до професійно- 

спеціальної (філологічній, дипломатичній, журналістській, мас-медійній, 

політично-економічній тощо). Беззаперечним є й дидактичне спрямування не лише 

презентованих у дисертації результатів, а, насамперед, багатого емпіричного 

мовно-мовленнєвого матеріалу, адже у роботі укладено реєстр саме тих 

кооперативних дискурсивних практик, які, за визначенням автора, є “знаками- 

конструктами / конституентами кооперативних дискурсивних ситуацій (ширше -  

кооперативного дискурсивного простору), закріпленими в комунікативній 

свідомості представників чотирьох аналізованих лінгвокультур” (с. 35 дисерт.), що 

наразі активно вживаються українцями, росіянами, литовцями й американцями, а 

тому можуть бути предметом вивчення у процесі викладання нормативних і 

спеціальних навчальних дисциплін лінгвістичного, культурологічного,



країнознавчого циклів: загального мовознавства, теорії і практики мовленнєвого 

етикету, основ дискурсології і комунікативної лінгвістики, медіалінгвістики, 

психо- та соціолінгвістики, лінгвокраїнознавства тощо.

Вартою на особливу увагу передусім лінгвістичної спільноти є наукова 

новизна одержаних результатів у докторській дисертації І. Р. Корольова, яка, на 

мою думку, пов’язана з побудовою такої теоретичної концепції дисертації, яка 

становить цілісну завершену науково-параметричну модель національної 

кооперативної комунікативної поведінки, самоподібною (термін синергетики) до 

якої є наївно-наукова фреймово-сценарна когнітивно-семіотична модель, що є 

відображенням цієї поведінки в комунікативній свідомості українців, росіян, 

литовців і американців у різних дискурсивних практиках. Самостійний науковий 

результат автора дисертації становить також розроблена експериментальна 

методика аналізу НККП з її тривимірним алгоритмом застосування, який дав змогу 

охарактеризувати модусне варіювання (ввічливості, нейтральності, толерантності 

та фамільярності) цього конструкта й довести у такий спосіб його динаміку (тобто, 

що НККП є функціональною системою, яка повсякчасно розвивається), а також 

зафіксувати універсальні константи та національно-ціннісні домінанти 

комунікативної свідомості українців, росіян, литовців і американців, що 

виявляються в імплементації кооперативної макростратегії у монокультурній 

інтеракції. І ще одна надзвичайно вдала перспективна наукова спроба дисертанта 

полягає у систематизації авто- і гетеро стереотипних уявлень респондентів 

чотирьох аналізованих лінгвоспільнот про їхній рівень кооперативності та ступінь 

увічливості під час спілкування.

Від загальної характеристики роботи дозвольте перейти до наукової 

експертизи структурних частин роботи та їх змісту і висновків. Виклад “Вступу” 

(с. 25-40 дисерт.) відповідає абсолютно всім вимогам МОН України, в якому автор 

продемонстрував свої знання й уміння презентувати у рубриках те, що є важливим 

і основним результатом його роботи без будь-якої компіляції, особливо при 

формулюванні актуальності теми дисертації і ступеня її розробки у різних сферах 

гуманітарного знання. На схвалення заслуговує точно сформульована мета і



завдання обговорюваного докторського дослідження, які узгоджуються з темою 

дослідження і спрямовані на “конструювання параметричної і фреймово-сценарної 

моделей НККП шляхом лінгвокогнітивно-експериментального вимірювання 

уявлень українців, росіян, литовців і американців про неї, а також знаково-модусної 

і стратего-тактичної конфігурації цього типу комунікативної взаємодії у реальних 

і в художньо-стилізованих дискурсивних практиках” (с. 28 дисерт.). Втілюючись у 

повсякденних (не)інституційних дискурсивних практиках із відповідною 

модусною (ввічливості, толерантності, нейтральності й фамільярності) 

організацією, такі знання й стереотипні уявлення передбачають вживання мовцями 

мовних / мовленнєвих знаків, а також знаків інших семіотичних систем для 

забезпечення ефективності їхнього спілкування.

Високу якість і цінність роботи засвідчують джерельна база та значний 

фактичний матеріал дослідження (с. 30-31 дисерт.): проаналізовано реакції 

респондентів чотирьох лінгвокультур, різножанрові тексти українських, 

російських, литовських і американських письменників другої половини XX -  

початку XXI ст. (представників реалізму і психологізму). Особливо варто 

відзначити перспективну спробу І. Р. Корольова залучення до параметричного 

аналізу емпіричного матеріалу литовської мови, що вкрай важливо в ракурсах як 

власне мовознавчого континууму української балтистики та литуаністики, так і 

євроінтеграційного шляху нашої держави.

Дисертація (загальним обсягом 509 сторінок; обсяг основного тексту -  390 

сторінок) логічно побудована, складається з анотацій двома мовами, переліку 

умовних скорочень, вступу, п’яти розділів з висновками до кожного з них, 

загальних висновків, списку використаної літератури (628 позицій), списку 

лексикографічних і енциклопедичних джерел (24 позиції), списку джерел 

ілюстративного матеріалу (20 позицій), 10 додатків. Допоміжним засобом 

унаочнення результатів дослідження є 9 таблиць, 2 рисунки та 13 діаграм.

У першому розділі “Когнітивно-семіотичні та дискурсивно-прагматичні 

засади вивчення національної кооперативної комунікативної поведінки” 

сформульовані філософсько-лінгвістичні передумови дослідження кооперативної



комунікації загалом в ретроспекції (с. 41-60 дисер.), зокрема обстоюється 

когнітивно-семіотичний і дискурсивний характер комунікативної діяльності (с. 60- 

68 дисер.), розглядаються її мовленнєва, національна, етнокультурна, ціннісна 

складові, розкривається соціально-ритуальна сутність комунікативної поведінки 

(с. 68-95 дисер.).

На особливу увагу заслуговує авторське бачення універсальної когнітивно- 

семіотичної модусної організації (увічливості, нейтральності, толерантності й 

фамільярності) національної кооперативної комунікативної поведінки, в ракурсі 

якої припускається різнотипний вплив цих “ментальних структур” представників 

аналізованих лінгвокультур на конструювання інтеракції в умовах кооперативного 

дискурсивного простору (с. 95-103 дисер.). Детально дисертант розглядає 

постулати прагматичних регістрів кооперативної макростратегії (с. 104-114 

дисерт.), що мають значний вплив на дискурсивний простір національної 

кооперативної мовленнєвої поведінки (с. 114-121 дисерт.). У підсумковому 

теоретичному підрозділі автору вдається побудувати параметричну модель 

національної кооперативної комунікативної поведінки як когнітивно-семіотичного 

та дискурсивно-прагматичного конструкта (с. 121-128 дисерт.). Проте, мені 

особисто не вистачило детальнішого пояснення стосовно зв’язків і відношень між 

її складниками (лінійні, ієрархічні тощо), якого зазвичай вимагає будь-який 

результат моделювання.

У другому розділі “Методологія та методика аналізу національної 

кооперативної комунікативної поведінки” дисертант презентує один із основних 

своїх здобутків -  розроблену та апробовану авторську тріангуляційну методику для 

лінгвокогнітивного та дискурсивного аналізу об’єкта дослідження (с. 142-149 

дисер.). Так, Ігор Русланович звертається до розгляду методологічних засад його 

вивчення (с. 133-137 дисер.), апелюючи й до новітніх тенденцій у розробці методик 

аналізу (с. 137-142 дисер.).

Окремо автор аргументує використання антропометричного методу для 

вимірювання параметрів національної кооперативної комунікативної поведінки 

українців, росіян, литовців і американців (с. 149-151 дисер.), зокрема детально



описує методику проведення психо- та соціолінгвістичного експериментів (с. 151— 

158 дисер.), що складалась із декількох етапів -  попереднього / підготовчого; 

власне проведення експерименту (опитування, анкетування, лінгвістичного 

інтерв’ювання); обробки одержаних експериментальних даних. Ураховуючи 

специфіку поставлених у роботі завдань і новаторської експериментальної 

методики, дисертант характеризує процес стереотипізації об’єкта дослідження в 

комунікативній свідомості респондентів, принципи і критерії аналізу, а також 

соціолінгвістичні параметри інформантів (с. 159-180 дисер.).

Третій розділ “Стереотипізація національної кооперативної мовленнєвої 

поведінки в комунікативній свідомості українців, росіян, литовців і американців (за 

результатами експерименту)” викликає значний інтерес, адже для відповідного 

ракурсу експериментального аналізу, в якому респондентам пропонувались 

стимули таких категоріальних понять, як кооперативність /  кооперативность /  

kooperatyvumas /  cooperativity; кооперативна мовна особистість /  кооперативная 

язьїковая личность/ kooperatyvine kalbine asmenybe /  cooperative language 

personality:; увічливість /  вежливость /  mandagumas /  politeness; увічлива мовна 

особистість /  вежливая язьїковая личность /  mandagi kalbine asmenybe /  polite 

language personality (c. 184-243 дисер.) ще не сформована стала традиція в 

українському мовознавстві. Можу сміливо про це говорити, адже тривалий час мої 

дослідницькі пошуки та праці спирались саме на психолінгвістичний 

інструментарій в контексті завдань когнітивної ономастики (О. Ю. Карпенко).

Натомість Ігорю Руслановичу вдалося впоратись із вирішенням такого 

надзавдання та на основі стереотипних наївних уявлень респондентів (українців, 

росіян, литовців і американців) про кооперативну комунікативну поведінку 

продемонструвати ядерно-периферійну таксономію реакцій на запропоновані 

категоріальні стимули: сформовано спільні види асоціативних полів із їхнім 

кількісно-якісним вимірюванням, які формують ядерну / приядерну зони 

комунікативної свідомості інформантів і, отже, засвідчили наявність універсальних 

констант; визначено національно-ціннісні домінанти, які переважно належать до



периферійної зони (дальньої / ближньої) комунікативної свідомості українців, 

росіян, литовців і американців, відображених у їхніх контрстереотипних реакціях.

З’ясування авто- і гетеростереотипних уявлень респондентів про рівень 

кооперативності та ступінь увічливості під час комунікативної взаємодії 

віддзеркалює результати власне соціолінгвістичного експерименту з-поміж 

представників чотирьох аналізованих лінгвокультур (с. 244-257 дисер.). 

Важливість результатів цього блоку експериментального аналізу вбачаємо в 

можливості відстеження динаміки (анкетування проводилось упродовж 2015- 

2017 pp.) відповідних уявлень комунікантів, що представляють українську, 

російську, литовську й американську спільноти, про тенденції якої хотілося б 

запитати окремо в автора.

У четвертому розділі “Семіозис дискурсивних практик національної 

кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців” 

дисертанту вдалось вдало поєднати когнітивний і дискурсивний аспекти аналізу 

об’єкта дослідження. Перший, зокрема, репрезентовано в підрозділі, де за 

допомогою опитування встановлено, які дискурсивні ситуації інформанти 

вважають кооперативними (привітання, знайомства, запрошення, побажання, 

похвали /  компліменту, подяки /  вдячності, вибачення, прохання, співчуття /  

розради /  емпатії /  співпереживання та прощання (с. 264-270). Другий -  

дискурсивний аспект -  додається до першого (когнітивного) під час аналізу 

результатів лінгвістичного інтерв’ювання, у межах якого автор склав реєстр 

кооперативних дискурсивних практик із відповідно встановленими індексами 

продуктивності їхньої модусної організації -  ввічливості / толерантності, 

нейтральності та фамільярності (детальніше наведені в додатку 9, с. 469- 

501 дисер.). Оригінальний підхід, у рамках якого дисертант розглядає дискурсивні 

практики як знаки-конструкти комунікативної свідомості, дозволив йому 

сконструювати універсальну фреймово-сценарну когнітивно-семіотичну модель 

національної кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і 

американців (с. 272-284 дисер.).



Фатично-ініціальна та фатично-завершальна стадії національної 

кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців 

проаналізовані в дисертації з позицій продуктивності модусів увічливості / 

толерантності, нейтральності та фамільярності в різноманітних дискурсивних 

практиках привітання та прощання (с. 288-307 дисер.). Авторські підсумкові 

узагальнення про більшу результативність модусу фамільярності для реалізації 

кооперативної макростратегії у національній комунікативній поведінці 

американців і литовців, порівняно з українцями та росіянами, виважені, 

обґрунтовані та не викликають жодних заперечень, а лише стимулюють подальший 

дослідницький розвиток цього висновку.

У п’ятому розділі “Прагматичні регістри національної кооперативної 

комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців” дисертант 

аналізує власне динамічний дискурсивно-прагматичний характер реалізації 

національної кооперативної комунікативної поведінки. Модусна конфігурація її 

стратего-тактичних регістрів, імплементована в дискурсивних ситуаціях, 

відображених у творах української, російської, литовської і американської 

художньої прози другої половини XIX -  початку XX століть (с. 3 11-315 дисер.), а 

також стратего-тактичний репертуар (не)вербальних засобів реалізації модусів 

увічливості, нейтральності, толерантності й фамільярності (с. 315-338 дисер.) 

засвідчили та верифікували наявність виокремлених на когнітивному рівні аналізу 

як восьми спільних констант, так і національно-ціннісних домінант комунікативної 

свідомості, серед яких варто відзначити: для українців -  чуйність, 

доброзичливість, турботливість, гостинність, емоційність, гідність, соборність 

(духовна єдність), колективізм / споглядально-інтроспективний індивідуалізм', для 

росіян -  искренность, откровенность, коммуникабельность, прямолинейность, 

неагентивность, душевность, непритязательность, гостеприимство, 

коллективизм; для литовців -  дружність (draugiskas zmogus /  draugiska asmenybe) 

як до Свого, так і до Чужого; стриманість і самоконтроль -  susivarzymas, 

santurumas, susivaldymas, скромність -  kuklumas, обережність -  atsargumas, 

прагматизм —pragmatizmas; гостинність -  vaisingumas, альтруїзм і безкорисливість,



амбівалентність персоналізму та колективізму; для американців -  рівність та 

рівноправність, свобода самовираження кожного члена соціуму, {self}-confidence, 

decisiveness, positive thinking, activity, personal success, individualism; privacy. 

Окремий підрозділ дисертації присвячено висвітленню прагматичного потенціалу 

невербальних компонентів національної кооперативної комунікативної поведінки 

українців, росіян, литовців і американців (с. 339-380 дисер.), які передусім 

слугують допоміжним арсеналом у вдалій реалізації кооперативної макростратегії.

Висновки в дисертації віддзеркалюють основні результати проведеного 

дослідження. Автореферат та публікації автора повністю відображають зміст 

дисертації. Апробація результатів дослідження є більш ніж достатньою, що 

свідчить про належний ступінь і повноту оприлюднення основних положень 

рецензованої праці. Так, Ігор Русланович виступив із доповідями на 49 

міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. Результати роботи 

оприлюднені в 46 публікаціях, з яких 1 одноосібна монографія, 22 статті у фахових 

виданнях України, 7 статей у періодичних збірниках статей інших держав, 16 

матеріалів конференцій.

Загалом позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Ігоря Руслановича 

Корольова “Національна кооперативна комунікативна поведінка: 

лінгвокогнітивний і дискурсивний виміри”, адже науково-теоретичний і 

прагматико-методологічний внесок автора в лінгвістичну галузь знання не 

викликає в мене жодних сумнівів, оскільки започатковує новий її напрям -  

психолінгвістику міжособистісної комунікації, все ж окремі положення 

викликають запитання та спонукають до дискусії:

1. Залишилось не зовсім зрозуміло, чому автор не звернувся до 

експериментального вимірювання невербальних компонентів національної 

кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців 

для з’ясування їхнього прагматичного потенціалу на рівні когніції, адже в окремих 

відповідях-реакціях респондентів спостерігаємо апеляцію до них, зокрема 

американців “the process o f  interaction, in which communicants gesticulate, smile''’ 

(c. 186 дисерт.), “excessive sexuality in communication” (c. 189 дисерт.). Це



дозволило б, на мою думку, не лише охарактеризувати ступінь відображення, 

наприклад, тактильності чи проксеміки тощо у свідомості представників 

досліджуваних лінгвокультур, а й встановити певну кореляцію конкретних 

кінесичних, мімічних, проксемічних, просодичних, такесичних знаків зі 

специфікою їхньої дискурсивної реалізації.

2. На жаль, не всі литовськомовні фрагменти в тексті дисертації подаються з 

перекладом українською мовою, що ускладнило їх об’єктивний аналіз. Так, на с. 

329-334, 363-375 Ви не надаєте переклад дискурсивних ситуацій із художніх 

текстів литовських авторів, хоча в попередніх розділах це було зроблено. Відтак, 

цікавий матеріал не є доступним широкому загалу, зокрема й опоненту.

3. Яке пояснення може надати дисертант стосовно наявності схожих або 

тотожних в аналізованих лінгвокультурах національно-ціннісних домінант 

комунікативної свідомості, наприклад, коли йдеться про гостинність /  

гостеприимство / vaisingumas в українців, росіян і литовців. Чи не спостерігали Ви 

у реакціях респондентів відповіді щодо небажаної гостинності (рос. незванньїй 

гость). І якщо так, то якою є їхня реакція-відповідь щодо модусів кооперації в 

цьому разі у представників трьох етносів?

4. Упевнена, що така фундаментальна праця, яку захищає дисертант, має 

значно ширші подальші перспективи, аніж окреслений у висновках (с. 390 дисерт.) 

ракурс цього важливого для будь-якої дисертації докторського рівня питання. 

Отже, хотілося б почути коментарі Ігоря Руслановича про його бачення розвитку 

концептуальних теоретичних і прикладних аспектів проблематики кооперативної 

гуманітаристики загалом.

5. Робота загалом не містить технічних і стилістичних зауважень, написана 

грамотною українською науковою мовою, і лише подеколи в ній трапляються 

друкарські огріхи ( у тексті дисертації я їх позначила).

Висловлені побажання й запитання не впливають на загалом позитивну 

оцінку проведеного дослідження, яке є беззаперечно оригінальним, цілком 

самостійним і новаторським, а також становить значний внесок у розвиток 

загального мовознавства.



Таким чином, підсумовуючи, зазначу, що дисертація Корольова Ігоря 

Руслановича на тему “Національна кооперативна комунікативна поведінка: 

лінгвокогнітивний і дискурсивний виміри” є самостійним і завершеним 

дослідженням, яке відповідає паспорту спеціальності 10.02.15 -  загальне 

мовознавство та всім вимогам п. 9, 10, 12, 13 “Порядку присудження наукових 

ступенів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів 

України № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 

27.07.2016 р.), а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 -  загальне мовознавство.
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