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офіційного опонента на дисертацію Білоус Анни Олександрівни «Логіко- 

риторичний аналіз інтернет-дискурсу», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.06 -  логіка

!ще Лоренцо Валла уславився тим, що усвідомив історичну змінюваність

мови, поклавши цю інтелектуальну знахідку в основу доведення

фальшування грамоти про Костянтинів дар. Сьогодні, майже шістсот років

потому, визнається нетривіальна залежність усного мовлення, письмових

текстів чи мовної комунікації не тільки од плину часу, а й синхронно

існуючих соціальних контекстів різного роду, наприклад ідеологій. Ця
ізалежність схоплюється, зокрема, терміном «дискурс».

А ми усі є не тільки свідками, а й -  у більшій або меншій мірі -  

учасниками глобальної експансії якісно нової — віртуальної — сфери 

реальності, або віртуальної реальності, уможливленої інформаційно- 

комунікаційними технологіями на базі Інтернету: це реальність «хмарних» 

сховищ інформації та біткоїнів, явно спрямованого проти окремої особи 

кібербулінгу чи ретельно замаскованих, навантажених прихованими 

смислами інформаційних атак на партії і державні органи, окремі держави чи 

навіть усе об’єднане Всесвітньою мережею співтовариство держав, зрештою 

-  це повсякденна, часто-густо довільно сконструйована, самопрезентація і 

багатоманітне за характером спілкування у соціальних мережах, поза яких 

типова людина XXI століття вже не уявляє свого «реального життя»...

Використання мови, текст, розмова і комунікація разом схоплю ю ться загальним 
терміном  «дискурс»... Дискурс -  це форми соціальної д ії і взаємодії, занурені у 
соціальний контекст, коли учасники є не просто промовцями / авторами письмових 
повідомлень та слухачами / читачами, а й соціальними акторами, що належ ать до певних 
груп і культур. Див. докладніш е: О ук, Т. А. уап. Іс1ео1о§у: А МиШсІі$сір1іпагу АрргоасЬ. -  
Ьопсіоп е.а. : 5а§е РиЬІісаПоп Псі., 1998. -  Р. 6. |-------ВУ' Н ї!<

зід
Відділ діловодства та архіву 

К и їв с ь к о г о  національного університету 
_____ імені Тараса Шенчема
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Тож чи не тягне цей новий, невідомий ще у середині минулого століття 

«соціальний контекст» істотної трансформації мовної активності і 

«зодягненого у неї» людського мислення? Зростання загрози маніпулювання 

громадською думкою чи свідомістю окремих громадян не десь-і-колись, а 

через перманентну боротьбу політичних, ідеологічних чи світоглядних 

дискурсів, що у віртуальній реальності точиться тут-і-зараз? А коли тягне, то 

у який спосіб, до якої міри? І як протидіяти ймовірним загрозам? Ці й 

дотичні запитання стимулювали потужне річище міждисциплінарних 

досліджень Інтернет-дискурсу, до якого належить і розглядувана зараз 

дисертаційна робота Анни Олександрівни Білоус. Тому її актуальність і 

своєчасність не викликає жодних сумнівів.

Перш ніж звертатися до розгляду змісту роботи А. О. Білоус, маю 

зробити одне загальне зауваження. З тексту дисертації з ’ясовується, що 

дослідження інтернет-дискурсу здійснюється головно через звернення до 

змісту популярних месенджирів на кшталт Те1е§гат, соціальних мереж на 

кшталт РасеЬоок чи Тшііїег і т. п. (стор. 88-89, 99, 113-115, 132-138, 196-198 

та ін. дисертації, стор. З, 11 автореферату). Поза увагою дисертантки 

практично повністю залишилась зовсім не мізерна ділянка Інтернету, 

безпосередньо пов’язана з полем науки, зокрема з публікаціями в 

електронних журналах (частка яких постійно зростає, шлях до офіційного 

оприлюднення стає «прозорішим», а зв'язок з автором чи потенційною 

читацькою аудиторією -  щільнішим) і т. ін. Тут деякі висновки А. О. Білоус, 

щодо, наприклад, ефективності використання різноманітних емотиконів чи 

відхилень від усталених норм логіки, раціональної комунікації (стор. 65, 83- 

84, 127, 187 та ін. дисертації, стор. 3-4, 10-12 автореферату) навряд чи мають 

повну силу, адже науковий і популярний інтернет-дискурси спрямовуються 

різними цінностями, підпорядковуються різних нормам. Тож було б 

виправданим у визначенні об’єкту дослідження підкреслити пріоритет саме 

популярного інтернет-дискурсу.
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І

У першому розділі, присвяченому формуванню концептуальних і 

методологічних засад, першочергова увага приділена визначенню робочого 

поняття інтернет-дискурсу. Для цього дисертантка ретельно дослідила 

наявну у вітчизняній та світовій літературі дотепер неусталену множину 

тлумачень понять дискурсу, інтернет-дискурсу й їм споріднених. Зрештою 

вона приєдналася до розуміння інтернет-дискурсу як «особливого типу 

спілкування у віртуальному комунікаційному середовищі (опосередкованому 

Всесвітньою мережею)» (стор. 54 дисертації, стор. 6 автореферату). Такий 

вибір узгоджується із заявленим об’єктом дослідження -  «інтернет-дискурс 

як різновид віртуальної комунікації» (стор. 14 дисертації, стор. 2 

автореферату).

Свідомо обмежившись тільки комунікацією через письмові 

повідомлення, що є типовим для спілкування у Мережі сьогодні, А. О. Білоус 

з ’ясувала істотні ознаки інтернет-дискурсу, обгрунтувала доцільність 

міждисциплінарної стратегії логіко-риторичного аналізу, зокрема через 

розгляд його як, по-перше, особливої конструкції понять/імен, 

суджень / висловлювань, складених з них думок чи артикульованих 

міркувань; по-друге, знакової системи на синтаксичному, семантичному та 

прагматичному рівнях; по-третє, процесу складної прагматично забарвленої 

аргументації (стор. 70-71 та ін. дисертації, стор. З, 7-8 автореферату). Варто 

відзначити те, що за необхідні підстави реалізації такої стратегії дисертантка 

визнала не тільки формальну, а і неформальну логіку: це відповідає новітній 

світовій тенденції позбавлення формальної логіки статусу «єдино законного» 

представника науки логіки.

Визнаючи припустимість обраного А. О. Білоус дослідницького 

підходу, вважаю за необхідне зауважити, що поряд з ним є виправданим і 

більш широкий. Якщо, скажемо так, вузьке розуміння обмежується інтернет- 

дискурсом як видом віртуальної комунікації, то широке включатиме не 

тільки первинну мовно-комунікативну активність в Інтернеті, а й
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різнорівневу рефлексію щодо неї -  як у сфері віртуальної реальності, так і 

поза нею. У цьому випадку достатнім критерієм віднесення до Інтернет- 

дискурсу буде не тільки особлива сфера спілкування, а й певна сітка значень 

ключових термінів, в яких описується чи осмислюється первинний інтернет- 

дискурс та усе, з ним пов’язане. Тут я спираюсь на родове поняття дискурсу, 

розвинуте Ернесго Лакло і Шанталь Муфф. На їх думку, дискурс слід 

трактувати як сукупність фіксованих значень у межах специфічної області. 

Всі знаки у дискурсі є моментами. Вони вузли у риболовній сітці, їх 

значення фіксується через їхні відмінності однин од одного...1

Як на мене, розуміння Інтернет-дискурсу в широкому смислі не тільки 

не суперечить меті й предмету роботи А. О. Білоус, а й, навпаки, цілком 

узгоджується зі змістом її другого і третього розділів, воно здатне надати 

сформульованим у них висновком глибшого науково-філософського 

обгрунтування та внутрішньої узгодженості.

Другий розділ дисертаційної роботи присвячений розгляду специфіки 

аналізу первинного популярного інтернет-дискурсу, а також виконанню 

формально-логічного дослідження типових актів інтернет-дискурсу та 

інтернет-конструктів. Гіри цьому, наскільки я знаю, терміни «акт інтернет- 

дискурсу» і «інтернет-конструкт» запропоновані саме А. О. Білоус. Вона 

ретельно дослідила їх обсяги і змісти, виробивши таким чином нові важливі 

інструменти опису та аналізу різнорідного вмісту інтернет-дискурсу.

Зараз зверну увагу тільки на такі акти інтернет-дискурсу як флейм, або 

флеймінг, та тролінг. Флеймінг — це свідомо організована сварка в Інтернеті, 

коли учасники дискусії переходять від основної теми обговорення до 

взаємних нападок і образ. Часто-густо метою флеймінгу є розпалювання 

національної, політичної, релігійної й інших видів ворожнечі. Тролінг -  

розміщення повідомлень у соціальних мережах, у відгуках на публікації в 

електронних засобах масової інформації тощо головно з метою некоректної,

1 Див.: Йоргенсен М. В.. Ф иллипс Л. Дж. Д искурс-анализ. Теория и метод. -  Харьков : 
Гуманитарный Центр, 2004. -  С. 49-51 та ін.
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але діючої на маси некритично мислячих читачів дискредитації конкретної 

особи, розглядуваної проблеми чи якогось висновку з неї. Дисертантка 

ретельно описує обидва види відзначених актів інтернет-дискурсу, 

відмічаючи їх спорідненість у суто логічному відношенні з давно відомими 

порушеннями закону тотожності, зокрема -  з аг§итепШ т асі Ь о т іп е т  

(стор. 75-77 дисертації). Тут їй дорікнути нічим, за виключенням того, що 

вона не звернула увагу на набагато більшу шкідливість флеймінгу і тролінгу 

— як засобів ведення сучасної гібридної війни.

«Застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни 

проти України перетворило інформаційну сферу на ключову арену 

протиборства. Саме проти України Російська Федерація використовує 

найновіші інформаційні технології впливу на свідомість громадян, 

спрямовані на розпалювання національної і релігійної ворожнечі, пропаганду 

агресивної війни, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або 

порушення суверенітету і територіальної цілісності України», -  вказано у 

Доктрині інформаційної безпеки України, затвердженої Указом Президента 

України від 25 лютого 2017 року № 47/2017. Не важко збагнути, що зазначені 

тут найновіші інформаційні технології впливу на свідомість громадян 

реалізуються, серед іншого, через флеймінг чи тролінг.1 Тож, з огляду на 

подальше практичне використання дисертаційного доробку А. О. Білоус, 

вважаю за доцільне підготовку на його основі адресованих широким 

верствам користувачів Інтеренту, так би мовити, «методичних рекомендацій» 

з ідентифікації і критики сучасних недоброякісних засобів та технологій

1 А ктивність такого роду зовсім не обмежується У країною , набуваю чи глобального 
масш табу. Див., напр.: В Германии описали схемы вмеш ательства русских хакеров в 
выборы // Росбалт. -  1 сентября 2017 г. [Електронний ресурс]. -  Режим д оступ у : 
Н Н р : //'Л' \у чу . г о а 11. г и / о г 1с1 /2017/09/01/1642994. ЬітГ. Російська «ф абрика тролів» 
намагалася маніпулю вати американцями -  ВиггГеесІ // У країнська правда. -  19 жовтня 
2017 р. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу :
1і11р://\у\у\у.ргау(]а.сот.иа/пе\у8/2017/10/19/7158884/; 0 ’8и11іуап, Б ол іє . Ки^чіап ІтоИт ричіїесі 
рго-Вгехіі кріп оп сіау оГ геГегепсІит // СІЧІМ. -  ІЧоуетЬег 10, 2017 [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу : Іі11р://топеу .спп .сот/2017/11/ІО/тесІіа/гиззіа-ЬгехіМ хуее^/іпсІех.ІіІтІ.
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поширення інформації та спілкування, зрештою -  шкідливого маніпулювання 

свідомістю окремих осіб чи спільнот.

Переходячи до розгляду третього розділу, присвяченого особливостям 

риторичного аналізу інтернет-дискурсу, погоджуюся з дисертанткою у тому, 

що вихідне передбачення такого роду особливостей уможливлюється фактом 

формування усно-письмової форми спілкування в Інтернеті. Це 

новоутворення, так звана письмова розмовна мова електронної комунікації, 

характеризується активним використанням елементів неформальної 

розмовної мови і графічних символів (стор. 161, 165-166 дисертації, стор. 1 1- 

12 автореферату). З іншого боку, за теоретичну базу дослідження вказаного 

емпіричного факту А. О. Білоус обрала відому тріаду риторичних модусів: 

логос, етос та пафос. Виправданість її залучення демонструється через аналіз 

використання множини багатоманітних інтернет-консгруктів (меми, смайли) 

та актів інтернет-дискурсу (тролінг) (стор. 169 та ін. дисертації, стор. 12-13 

автореферату). Загалом дисертантка різнобічно обґрунтовує висновок, що 

попри подібність інтернет-комунікації спілкуванню поза межами Інтернету, у 

ній відбувається відхилення від класичного розуміння риторичних модусів, 

однак кожен з них вдало виконує свою функцію впливу (стор. 208 та ін. 

дисертації, стор. 13 автореферату).

Загалом структура, основні складові й висновки розглянутої роботи 

виглядають природно та обґрунтовано. Цьому сприяє, зокрема, те, що 

дисертантка спиралася на добросовісне вивчення значного обсягу не тільки 

якісної вітчизняної, а й світової літератури, в тому числі оприлюдненої 

протягом останніх десятиліть. Методологічна основа дослідження є 

доцільною і застосовуваною у належний спосіб.

Та хоча структура і виклад дисертації та автореферату достатньо 

продумані, робота написана добротною українською мовою, однак у ній 

зустрічаються певні логічні, граматичні чи стилістичні огріхи на кшталт 

«...широке поширення» (стор. 25 дисертації), «...дискурс функціонує у двох

6
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реальностях: віртуальній і реальній» (стор. 51 дисертації), «Це пов'язано і з 

певним рівнем цензури у СМ1...» (стор. 209 дисертації) тощо. В останньому 

випадку, зокрема, слід не тільки виправити явну помилку в абревіатурі, а й 

взяти до відома, що в багатьох сучасних державах, включаючи нашу, цензура 

заборонена законом (див., напр., статтю 15 Конституції України).

Вивчення тексту дисертації і автореферату А. О. Білоус дозволяє, як на 

мене, дійти наступного головного висновку: виконана дисертаційна робота 

містити нові добре обгрунтовані результати, які в належному обсязі 

розв’язують завдання логіко-риторичного дослідження Інтернет-дискурсу, 

що має істотне значення для логіки і дисциплін логічного циклу, сприяє 

розвитку засобів та методів опису, всебічного осмислення та критичної 

оцінки, а також ефективного конструювання комунікації у сфері віртуальної 

реальності. Це дисертаційне дослідження є самостійним, його результати, 

відображені у положеннях наукової новизни, достовірні й мають значення 

для розвитку вітчизняної науково-філософської думки. Зміст і стиль викладу 

матеріалу свідчить про достатню наукову кваліфікацію дисертантки, а 

послідовність і чіткість проведених міркувань сприяє повному та 

адекватному їх розумінню. Наявність низки огріхів чи дискусійних місць, 

вказаних мною, є природною для справді оригінальної наукової розвідки, 

сфокусованої на новітньому, іще не застиглому у класичних формах, 

матеріалі. Усе це швидше вказує на подальші наукові чи практичні 

перспективи дослідження, а тому жодним чином не здатне вплинути на 

позитивну оцінку представленої А. О. Білоус роботи.

Розглянута дисертація «Логіко-риторичний аналіз інтернет-дискурсу» 

відповідає спеціальності 09.00.06 -  логіка. Вона видається корисним 

поповненням новітнього вітчизняного Інтернет-дискурсу — в широкому, 

звичайно, його розумінні.
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Текст автореферату А. О. Білоус точно відображає зміст виконаного 

нею дисертаційного дослідження, грунтовно і повно відтворює його основні 

ідеї та висновки.

Виклад і оформлення дисертації відповідають загальновизнаним 

вимогам до кваліфікаційних праць, поданих на здобуття наукового ступеня 

кандидата філософських наук, як і вимогам пунктів 11-13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 року № 567

Дисертація А. О. Білоус «Логіко-риторичний аналіз інтернет-дискурсу» 

є завершеним науковим дослідженням, а сама Білоус Анна Олександрівна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.06 -  логіка.

Офіційний опонент

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

факул ьтету № 6

доктор філософських наук, професор

Харківського національного університет
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1

Відгук

офіційного опонента на дисертацію 

Білоус Анни Олександрівни 

«Логіко-риторичний аналіз інтернет-дискурсу» 

на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук 

зі спеціальності 09.00.06 -  логіка

Стрімкий розвиток інформаційних технологій в останні десятиліття, 

зокрема, поява глобальної мережі Інтернет, відкрив новий комунікативний 

простір, який характеризується значним ступенем своєї унікальності та 

специфічності. З огляду на зазначене останнім часом з’явилося багато праць, 

які присвячені різним аспектам дослідження Інтернету. Однак, серед 

множини цих досліджень, відчутний брак робіт, у яких була б поставлена 

задача логічного або риторичного аналізу комунікації у просторі Інтернету. 

Отже, актуальність теми дисертаційного дослідження Білоус А.О. «Логіко- 

риторичний аналіз інтернет-дискурсу» є безперечною, а новизна, в 

основному, постає у розробці логіко-риторичного аналізу об’єкту 

дослідження.

У наш час дискурс-аналіз, як напрямок досліджень, являє собою 

міждисциплінарний підхід, який включив у себе методи та техніки багатьох 

наук гуманітарного профілю. Серед них у спектрі магістральних, особливу 

роль займають логічні, семіотичні та риторичні стратегії аналізу.

Тому дослідження, яке покликане розкрити логічні та риторичні 

аспекти комунікації в Інтернет просторі постає, як таке, що не тільки має 

високий ступінь актуальності та новизни, але й широкі перспективи свого 

подальшого розвитку.

Поставлена в дисертації Білаус А.О. мета і завдання у повному обсязі 

були реалізовані у процесі дослідження, наданий до захисту текст роботи 

містить у собі цілісне, концептуально завершене, самостійне та оригінальне 

дослідження логічних та риторичних засад інтернет-дискурсу.
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Основним результатом дослідження є виявлення специфіки інтернет- 

дискурсу через запропонований авторкою підхід до нього, як до сталої 

конструкції, знакової системи та аргументативного процесу, а також 

застосування логічного та риторичного інструментарію.

Зміст дисертації повністю відповідає встановленим вимогам МОН 

України. Актуальність теми визначається також тим, що дисертаційне 

дослідження виконано в межах комплексної програми наукових досліджень 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації» і науково-дослідної роботи філософського факультету НДР № 

11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства».

Автор забезпечує своє дослідження потужною теоретичною базою, 

значну частину якої складають англомовні джерела. До основних праць, на 

які спирається дисертантка, долучені роботи вітчизняних дослідників Н. 

Колотілової, Л. Комахи, Є. Конверського, І Хоменко, О. Щербини та ін.

Досліджуючи проблематику віртуальної комунікації та поняття 

інтернет-дискурсу авторка звертається до робіт Г. Горошко, В. Громова, Л. 

Компанцева, Л. Назарова, А. Назарчука та ін.

Власне логічний та риторичний аналіз інтернет-дискурсу у деяких 

аспектах спирається на дослідження нідерландських (Єємерен Ф.Х.) та 

канадських вчених (Ь. Огоагке, Т. О о у іє г , Н.У. Напзеп, А.1Ч, .ІоЬтоп, К. 

Ріпіо).

Тема дисертації достатньо повно розкрита у її структурі та за змістом. 

Сформулювавши мету дисертаційного дослідження, яка полягає у визначенні 

логічних та риторичних засад інтернет-дискурсу, автор вибудовує логічно 

обґрунтовану послідовність огляду питань від теоретико-методологічних 

основ предмету дослідження, до застосування особливостей формально- 

логічного та неформального підходів щодо аналізу інтернет-дискурсу та 

специфіки використання риторичних прийомів у ньому.
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з

У межах дискурс-аналізу залишається дискусійним питання про 

чіткість дефініцій таких понять як «комунікація» та «дискурс». На вказане 

слушно звертає увагу авторка на початку свого дослідження.

Заслуговує на увагу проведений авторкою ґрунтовний аналіз поняття 

інтернет-дискурсу та спроба окреслити основні характерні особливості 

поняття логічного аналізу, що відіграють важливе методологічне значення у 

цілях запропонованого дослідження.

До наукових здобутків автора слід віднести введення у поле науково- 

теоретичного аналізу специфічних для інтернет-дискурсу інтернег- 

конструктів та актів інтернет-дискурсу. А також їх послідовний аналіз через 

витлумачення провідних у дослідженні понять (а саме, «комунікації», 

«дискурсу», «інтернет-дискурсу», «інтернет-комунікації», «онлайн- 

комунікації», «електронної комунікації», «електронного дискурсу», 

«комп’ютерно-опосередкованої комунікації», «комп’ютерно-

опосередкованого дискурсу»); через встановлення особливостей формально- 

логічного, логіко-семіотичного та неформального підходу в аналізі інтернет- 

дискурсу та специфіки риторичного аналізу. Зазначене обґрунтовує 

послідовність структури дисертаційного дослідження.

У першому розділі, «Теоретико-методологічна основа логіко™ 

риторичного аналізу інтернет-дискурсу», у якості методологічного підґрунтя 

дисертаційного дослідження здійснено детальний аналіз понять комунікації 

та дискурсу, проведено огляд історичної трансформації запропонованих 

концептів. Такий хід видається абсолютно обґрунтованим, з огляду на 

реалізацію наступного завдання, яке ставить перед собою авторка, а саме -  

аналіз поняття інтернет-дискурсу та обґрунтування доцільності (враховуючи 

ситуацію співфункціонування багатьох синонімічних понять, і відсутності 

строгих семантичних диференціацій між ними) застосування саме цього 

поняття у запропонованому дослідженні. Аналізуючи феномен інтернет- 

комунікації авторка висунула оригінальну думку про перехід до віртуальної 

реальності як ще одного лінгвістичного повороту у філософії (с.26).
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Особливу увагу Анна Білоус приділяє аналізу напрямків та шкіл, які 

з ’являються у другій половині XX ст. Виокремлює лінгвістичні течії та 

філософсько-культурологічні розвідки щодо витлумачення поняття дискурсу. 

Визначає характерні особливості інтернет-дискурсу (серед яких особливого 

значення надає характеристиці полідискурсивності) та його специфіку як 

предмету логічного і риторичного аналізу. Визначає поле формально- 

логічного аналізу дискурсу, яким постає інтернет-дискурс виражений 

виключно у письмовій формі, у вигляді тексту як сталої конструкції.

Слушним виглядає звернення авторки до витлумачення процедури 

логічного аналізу. Наслідуючи точку зору Щербини О.Ю, дисертантка 

обгрунтовує як можливість та специфічність, так і доцільність логічного 

аналізу інтернет-дискурсу. Вказуючи на особливості міркувань в інтернет- 

дискурсі (с. 68) робить висновок про можливість, з урахуванням такої 

специфічності, застосування формальних і неформальних методів логік у їх 

аналізі.

У другому розділі роботи «Особливості логічного аналізу інтернет- 

дискурсу» авторка переходить до логічного аналізу інтернет-дискурсу та 

обґрунтування його відмінності, у порівнянні з реальним дискурсом. У якості 

основної відмінності інтернет-дискурсу розглядається виникнення 

принципово нових форм функціонування мови, а саме інтернет-конструктів 

та актів інтернет-дискурсу.

Вагомим авторським внеском у роботі є спроба систематизації та 

визначення основних актів інтернет-дискурсу (фейму, тролінгу, флуду, капсу, 

оффтопу, холівару), витлумачення більшості з яких відсутнє у класичній 

довідниковій літературі (с. 75-81). Власне формально-логічний аналіз 

інтернет-дискурсу у роботі реалізується на рівні базових термінів логіки 

(поняття, судження, умовивід), а також через застосування правил 

визначення поняття та викриття логічних помилок, які є результатом 

порушення цих правил. Такі логічні помилки розглядаються у якості основи, 

на якій вибудовується більшість з проаналізованих актів інтернет-дискурсу.
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Логіко-семіотичний аналіз інтернет-дискурсу здійснюється через три базові 

рівні семозису (синтаксичний, семантичний та прагматичний). 

Запропонувавши поділ інтернет-конструктів на «знаки-символи-тексти» та 

«дії-прийоми-методи», авторка обґрунтовує можливість здійснення логіко- 

семіотичного аналізу першої групи консгруктів та застосування 

неформальних логічних засобів аналізу щодо другої. Доречним постає огляд 

питання визначення неформальної логіки. Наслідуючи погляди Хоменко І.В., 

виокремлює сім варіантів витлумачення неформальної логіки (с.118). У 

дисертаційному дослідженні особлива увага сконцентрована на аналізі 

флейму як методу впливу та різновиду суперечки. Заслуговує на увагу 

висунута авторкою думка про те, що флейм, тролінг, флуд та спам можна 

пов’язати з втратою інтернет-дискурсом ідеалу раціональності, де провідною 

метою різного роду суперечок перш за все є перемога, а не пошук 

раціонального консенсусу.

У завершальному розділі «Особливості риторичного аналізу інтрнет- 

дискурсу», аналізуючи поняття «текст» та специфіку його розуміння, Анна 

Білоус робить висновок про трансформацію цього поняття у межах інтернет- 

дискурсу, що визначається застосуванням специфічних допоміжних засобів, 

які у подальшому тлумачаться як прийоми впливу.

Вартим уваги є виокремлення унікальних для інтернет-дискурсу 

риторичних прийомів на рівнях логосу, етосу та пафосу (інтернет-меми, 

тролінг, смайли) та детального аналізу особливостей їх функціонування.

Науково плідною у рецензованій роботі є спроба виявлення різниці між 

реальним та інтернет-дискурсом на основі дослідження елементів останнього 

засобами класичної риторики.

Вартим уваги є звернення до питання особистості оратора в інтернет- 

дискурсі та реалізації концепції гласу через виокремлення приватного та 

публічного рівнів інтернет-дискурсу.

Втім, здобутком дисертаційної роботи Білоус А.О. є не лише спроба 

встановити особливості логіко-риторичного аналізу інтернет-дискурсу, але й
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відкриття перспектив подальших досліджень у межах цього напряму, 

зокрема перспективи виникнення інтернет-риторики.

Такі основні положення запропонованої дисертанткою роботи. Вони 

демонструють те, що перед нами наявне самостійне дослідження.

Разом з тим, текст дисертації -  як будь-який оригінальний 

дослідницький проект -  містить певні тези, які викликають зауваження та 

потребують додаткових роз’яснень.

По-перше, теза, відповідно до якої характеристика полідискурсивності 

розглядається у якості основної характеристики інтернет-дискурсу (п.1.2. 

«Особливості формування та реалізація полідискурсивності інтернет- 

дискурсу»), нажал ь не знайшла належної уваги у подальшому власне 

логічному та риторичному його аналізі. Крім того, питання про специфіку 

витлумачення полідискурсивності, особливостей його формування та 

реалізації потребує деяких уточнень. Адже, поняття полідискурсивності 

завжди поставало одним з провідних понять із самого зародження дискурс- 

аналізу, тому аналіз специфіки такої характеристики у межах інтернет- 

комунікації варто було б провести через взаємозв’язок із вже усталеним 

суміжним у відношенні до першого поняттям інтердискурсивності. 

Визначення полідискурсивності, які запропоновані у дисертаційному 

дослідженні, а саме: «розгалужена комунікативна гіпертекстова павутина» та 

«дискурсивні розгалуження» (с. 59) фіксують лише деякий механічний 

зв’язок окремих дискурсів у межах загального інтернет-дискурсу. Натомість, 

поняття інтердискурсивності постає у якості когнітивної категорії, яка 

відображає активну взаємодію семантичних систем.

Водночас цікавою, але й не позбавленою проблематичності постає теза 

про витлумачення поняття полідискурсивності через постмодерністське 

поняття ризоми. Важко не погодитись із продуктивністю існуючої ідеї 

застосування поняття ризоми в онтологічному аналізі Інтернету. Втім, 

враховуючи вищезазначене уточнення полідискуривності, основні 

властивості ризоми, запропанвані Ж. Дельозом та Ф. Гватарі скоріше

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/


вказують на ризомну структуру Інтернету, ніж на властивості, що 

визначаються полідискурсивністю. Так, поняття ризомності, 

полідискурсивності та інтердискурсивності є характеристиками інтернет- 

дискурсу, які не можуть тлумачитися як повні синоніми, адже мають суттєві 

семантичні відмінності, що потребують більш детального аналізу.

По-друге, деякі зауваги викликає реалізація дисертанткою завдання 

формально-логічного аналізу інтернет-дискурсу. Арсенал традиційної та 

сучасної логіки налічує значний набір формально-логічних технік, які 

можуть бути застосовані у цілях логічного аналізу специфіки дискурсивних 

практик в Інтернеті. У дисертаційному дослідження такий аналіз був 

реалізований лише частково, на рівні зіставлення інтернет-конструктів та 

актів інтернет-дискурсу з базовими поняттями логіки (поняття/імена, 

судження/висловлювання, міркування) та через аналіз помилок, які 

виникають у межах інтернет-дискурсу через порушення правил, що 

регулюють логічну операцію визначення понять.

По-третє, зміст дисертації крім теоретичного викладу матеріалу 

наповнений чисельними прикладами з реальної інтернет-комунікаці, що 

безперечно сприяє позитивному враженню, однак описуючи та аналізуючи 

такі ситуації, дисертантка залишає поза увагою питання жанрової 

поліваріативності інтернет-дискурсу. Доцільним у світлі риторичного аналізу 

постає звернення до специфіки жанрового розрізнення, враховуючи той факт, 

що на сьогодні існує гочка зору, щодо доволі усталеної «теорії віртуального 

жанрознавства», що описує та структурує усі існуючі інтернет-жанри та 

способи їх класифікації (Л. Горошко, Л. Капанадзе, Л. Кампанцева, 8. Неггіп§ 

та ін.).

Проте, висловлені зауваження не мають принципового 

концептуального характеру.

Дисертація Анни Олександрівни Білоус «Логіко-риторичний аналіз 

інтернет-дискурсу» присвячена актуальній темі, основні положення і 

висновки є науково обґрунтованими, основний зміст і основні положення
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8

дисертаційної роботи достатньо повно викладені в опублікованих працях. 

Кількість і обсяг наукових праць відповідають вимогам МОН України до 

робіт відповідного рівня, вони надруковані у фахових виданнях.

Оформлення та виклад дисертації відповідає встановленим вимогам до 

кваліфікаційних праць, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук та відповідає вимогам пп. 11-13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Кабінетом Міністрів України № 567 від 

24 липня 2013 року.

Запропонований дисертантом аналіз інтернет-дискурсу засобами 

логічного та риторичного аналізу є цілісним, самостійним, концептуально 

завершеним дослідженням. Висновки, що випливають з дисертації, мають 

теоретичну та практичну значущість для сучасного розвитку логіки в 

Україні, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

філософських наук зі спеціальності 09.00.06 -  логіка.

Кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри філософії

факультету філософської освіти і науки 

Національного педагогічного університе

імені М.П. Драгоманова
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