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Орієнтація сучасної лінгвістичної парадигми знань на вивчення 

людського фактора в мові, розуміння пріоритетності аналізу механізмів її 

функціонування в реальному соціокультурному середовищі сприяє тому, що 

в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних мовознавців перебуває політична 

комунікація у всіх її проявах і різновидах.

Попри опублікованих, навіть на рівні кваліфікаційних наукових праць,

ЩС ї ї  ДОТСПСр, їїСДОСТаТНЯ у В а Г а  ПрйДІЛЯЄТЬСЯ, Н а Н а ш  ПОГЛЯД. ДОСЛіДЖСННЯМ

дискурсу парламентських дебатів як окремого жанру інституційного 

політичного спілкування, позначеного особливою комунікативно- 

прагматичною, змістовно-тематичною, синтаксичною організацією, 

своєрідним семантичним наповненням, арсеналом мовних і мовленнєвих 

засобів впливу.

Актуальність дисертаційної праці В.О. Головань визначається 

поглибленням і розширенням методологічних 3 сіЄад доел І джекня різних ТИПІВ 

політичної комунікації в сучасній лінгвістиці; необхідністю виявлення 

комунікативно-прагматичного потенціалу парламентського дискурсу з 

огляду на його інституційні та жанрові характеристики; неабиякою 

значущістю дискурсу дебатів Європарламенту у вирішенні актуальних 

проблем окремих країн та їх представників, а також усього світового 

співтовариста в цілому.
. і-Л_____и____ . » . .-І Л.СХ____1. . . 4*У ^  ГТ-Г»ЛТ*»7**Л т-г (X............̂  .........................у _____ч_/ТЖЄ? Ои ЄК і ОМ ДИеСрТсІЇДІІ Є Д И ек ур С  ДСиаТІБ ч^Врин^И^ЬКиї и  

п а р л а м е н т у ,  а  предметом в и с т у п а є  м о д е р а ц ія  к а т е г о р и ч н о с т і  я к  

к о м  V н  і к а т и в  н о - п  о а г м  а т и ч н  а  к а т е г о р ія  в к а з а н о г о  т и п у  д и с к у р с у .
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і _ Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
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Матеріалом для аналізу слугували понад 3500 текстових фрагментів,

ОТрйМ аН ії X МСТОДОМ СуЦіЛЬКОІ В й б ірК її 13 СТСНОГраМ ДСбсіТІБ ЧЛСНІБ

Європейського парламенту за 2011 -  2015 роки, що є прикладами модерації 

категоричності їх висловлювань.

Наукова праця має виважену архітектоніку, що зумовлена чіткою 

окресленістю її об’єкта, предмета та самого текстового матеріалу 

дослідження, продуманим розгортанням мети та конкретних наукових 

завдань. Цілком виправданою є й запропонована теоретико-методологічна 

база дисертації ІЗ.О. і оловань, актуалізована комплексом загальнонаукових і 

лінгвістичних методів дослідження модерації категоричності як 

комунікативно-прагматичної категорії англомовного дискурсу дебатів 

Європейського парламенту. Варто зауважити, що методологія та методика, 

застосовані авторкою дисертаційної роботи, знайдуть своє втілення при 

дослідженні комунікативно-прагматичних особливостей та категорій інших 

інституційних типів дискурсу.

Відзначаючи н а у к о в у  н о в и з н у  розвідки, засвідчуємо, що вона 

зумовлюється новизною самого об'єкта та предмета, оскільки питання 

модерації категоричності у сфері парламентського дискурсу ще й дотепер не 

знайшло свого висвітлення в наукових працях лінгвістів. Проте головним 

індикатором новизни дисертаційної праці В.О. Головань слід вважати саме 

науково-релевантні результати проведеного дослідження, які втілюються у 

виявленні його закономірностей. Зазначені результати можна у стислому 

вигляді проілюструвати такими основними досягненнями авторки!

- з ’ясування жанрових особливостей дискурсу парламентських дебатів 

як типу інституційного дискурсу у сфері політичної комунікації:

- розроблення концепції дослідження модерації категоричності як 

комунікативно-прагматичної категорії означеного типу дискурсу;

встановлення функцій модерації категоричності в дискурсі 

парламентських дебатів;
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- виявлення лінгвокультурної специфіки модерації категоричності в
гтгглтл* І*» . .̂ і. . . .  . У . - . ■ _.............................._ДРїСКурСІ ДСисІТіБ ч^БрОПСКСЬКОГО П арЛ аМ С К Ту’

- визначення мовних і мовленнєвих засобів модерації категоричності у 

вказаному типі дискурсу.

На наш погляд, ці основні наукові результати та досягнення можна 

дійсно вважати збагаченням лінгвістичної науки, тобто йдеться про 

теоретичне значення, наукову вагомість представленої праці, про 

особистий внесок дисертантки в такі конкретні галузі англістики та 

мовознавства, як дкскурсолопя, комунікативна лінгвістика, прагматика.

Здобутки В.О. Головань мають і достатню цінність у прикладному 

аспекті, оскільки існують досить широкі можливості їх практичного 

застосування: у навчальній роботі (при викладанні нормативних курсів із 

лексикології, теоретичної граматики англійської мови, а також у розробленні 

й упровадженні спецкурсів із теорії мовленнєвого впливу, лінгвістики тексту, 

теорії міжкультурної комунікації); у навчально-методичній роботі (при

уК Л аД  сІННі НаБЧаЛЬНРїХ І МС і  ОДИЧНИХ нОСІиНИКіБу’ у  Нсіу КО Б О -ДОСЛІДИ 1И р О и О і!

(при виконанні дипломних, магістерських робіт і кандидатських дисертацій).

Солідна теоретико-бібліографічна та методологічна база (282 позиції 

теоретичних джерел і 18 лексикографічних), комплексна методика 

дослідження, великий обсяг опрацьованого фактичного матеріалу (близько 

8000 тисяч сторінок друкованого тексту), наукова логічність авторських тез і 

висновків -  ці показники й забезпечують об’єктивність і достовірність
Г»ТТТ.ТГЛ ГГЛТТ»Т«Г ГГ, . .. 1 ^ ..................... /Ч Т ЛГ » «/■» -~С ГТ. ТГ Т______________-!»■. ^  ^БИКЛаДСНйХ іСЗ, пОЛОЖСКЬ 1, ГОЛОВКО, — ОТрИМаНйХ рСЗуЛЬТаїіБ. і̂ СЗуМОБНОЮ 

перевагою дисертаційного дослідження В.О. Головань вважаємо велику 

кількість наведених прикладів унаочнення модерації категоричності 

висловлювань парламентаріїв в аналізованому типі дискурсу.

Засвідчуємо, що дисертаційне дослідження оформлено згідно з 

існуючими стандартами й кваліфікаційними вимогами. Основні результати 

дисертації знайшли своє висвітлення в 11 одноосібних публікаціях, 6 із яких
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опубліковано у фахових виданнях із переліку ДАК України, 2 - у
ГГ/ЧТХГТЛ» гнттттг»ттт »-« /хттгт . »-> .-!■ . с ^  * «и»  ̂  ̂ ........... ^  ̂   ̂ ^  т ^

ЗсІКОрДОННОМу ВИДаННІ. иО Н И  іірОнОрЦІИНО Т а нОБНІСТЮ ВИСВІТЛЮЮТЬ ЗМІСТ

усіх трьох розділів кваліфікаційної наукової праці, яку апробовано на 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. Усі 

зазначені моменти дозволяють кваліфікувати наукову працю Вікторії 

Олегівни Головань як самостійне комплексне дослідження, що відповідає 

сучасному рівню наукових лінгвістичних знань. Підкреслюючи безперечну
ЛТЛГГЛЧ7Л т»т . ............. /ч^*%лтт/чї т л і  >ТТ ТТЛТ%ТГГУТ»»Т -¿Т. Чь. .....................................• Г»ТІЛТТЛГ.Т»ІТЛаК Ту аЛ ЬНІСТЬ ОираНОІ ТСМИ, НОБИЗНу й  О^іруНТОБаНІСТЬ ВИСНОВКІВ,

сформульованих у роботі, належний науковий і методологічний рівень її 

виконання, вважаємо за необхідне зосередитися на деяких положеннях 

дисертації, що викликають питання або потребують уточнення:

1) Одним із ключових понять наукової розвідки є поняття 

"категоричності (некатегоричності) висловлювання", що розглядається 

Вами не тільки як комунікативно-прагматична (с. 48-55, с. 56-58), але й
------ с о \  ¿ г , --------  _  -------------- ---------- ; -------л і т  л ш ^ р л а  іч а їч л и р іл  л з ) .  J і и ' і ш ю ,  'иу/хп ла^іча., з а  тичгімгі і  гр іт ім *!

вказане поняття можна віднести до лінгвокультурних?

2) Хотілося б з’ясувати етапи виконання Вашого дисертаційного 

дослідження, а також методи, що були застосовані Вами на кожному з 

визначених етапів.

3) Другий розділ дисертації присвячено дослідженню комунікативно- 

прагматичних особливостей англомовного дискурсу дебатів Європарламенту,

КОМу НІКаТНБ НИХ СТраТСГІИ М ОДСраЦіі КаТСГ Ор НЧКОСТ1 ВИСЛОВ ЛЮБ аНН Л, ЩО

застосовуються в ньому. Які з визначених стратегій Ви вважаєте найбільш 

репрезентативними засобами її актуалізації? Якими комунікативними 

інтенціями мовців зумовлено використання цих стратегій?

Висловлені міркування жодним чином не ставлять під сумнів наукову 

новизну, теоретичне значення дисертації, особистий внесок її авторки, 

практичну цінність матеріалів, об'єктивність і достовірність отриманих
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результатів. Отже, висловлюємо свою офіційну думку: представлена наукова 

праця "Модерація категоричності в парламентському дискурсі 

{на матеріалі засідань Європарламенту)" цілком відповідає вимогам 

"Порядку присудження наукових ступенів", затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), а її 

авторка -  Головань Вікторія Олегівна -  заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. -  

германські мови.

Офіційний опонент: 
кандидат філологічних наук, доцент 
доцент кафедри теорії та практики перекладу 
Запорізького національного технічного університету Е.О. Кущ

Особистий підпис доц. Е.О. Кущ засвш ^о ^ 'н̂ ЙИ' ^  
Вчений секретар ЗНТУ

зідділ діловодства та архіву 
київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

В.В. Наумик
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ВІДГУК 

офіційного опонента

на дисертацію Головань Вікторії Олегівни 

“Модерація категоричності в парламентському дискурсі 

(на матеріалі засідань Європарламенту)”, 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Небагато дисертацій мають епіграф, який, використовуючи 

оксюморон, промовисто імплікує сутність проведеного дослідження та 

водночас нагадує нам про недалеке минуле ( “The European Union expresses its 

deep concern... ”). Спливає час, але деякі речі, у мовно-комунікативному 

сенсі, залишаються незмінними. Ідеться, передусім, про тенденцію до 

дипломатичного вуалювання висловлювань. На українських теренах, цей 

феномен якнайкраще ілюструють слова Шельменка-денщика із однойменної 

п ’єси Григорія Квітки-Основ’яненка: “І я ж те ж кажу, і воно усе так, та 

тільки тріш ки...не так. Ох, жалко мені, що не можна усього розказувати!”

До певної міри, можна стверджувати, що про прагнення максимально 

дипломатичного спілкування через подолання розбіжностей (conflict-solving 

via finding common ground) було уперше наголошено у працях 

американського психолога Карла Роджерса (Rogers С. Communication: Its 

Blocking and Its Facilitation. In: On Becoming a Person. Boston: Houghton 

Mifflin, 1961. -  pp. 329-337). Відтоді у науковий обіг і увійшов термін 

Rogerian Argumentation.

З іншого боку, принаймні британському варіанту англійської мови (а 

саме британський варіант домінує у європейських країнах при навчанні 

англійської) завжди було притаманне намагання передусім завуалювати 

негативні моменти. Наведемо кілька дотичних прикладів. У відповідь на 

запитання журналіста How did you manage it?, американський альпініст 

відповів: It was tough. I  spent years trait ге climb

за спеціальністю 10.02.04 -  германські мови

_   ̂тт діловодства та архіву 
чеського національного університету 

імені Тараса Шевченш
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itself ...nearly ran out o f  oxygen... But we did it, натомість британець просто 

сказав: Oh, nothing. Або ж думка британського інженера, висловлена 

ізраїльським колегам: “/  tend to agree that this could be a good solution fo r  us”, 

що насправді означало: “/  recommend to categorically reject i t”. Недарма ж 

навіть такий поважний часопис як the Economist присвятив статтю 

розбіжностям у трактуванні того, що має на увазі британець, та як це 

розуміють інші:

What the British say: “With the greatest respect... ”
What the British mean: “I  think you are wrong (or a fool) ”
What is understood: "He is listening to m e”

What the British say: “Correct me i f  I ’m w rong”
What the British mean: “I  know I ’m right -  please don't contradict me ”
What is understood: “Tell me what you think”

What the British say: “I 'll bear it in m ind”
What the British mean: “I  will do nothing about it ”
What is understood: “They will probably do i t”
(http://www.economist.com/node/2151845^).

Отже, рецензовану дисертацію присвячено важливим проблемам 

зменшення категоричності висловлювань у контексті Європарламентських 

дебатів. Дослідження такого штибу є актуальними з огляду на важливість 

урахування усього дискурсивного спектру англійської мови, зокрема у 

ракурсі соціальних відносин інституційного дискурсу, на підставі критичного 

дискурсивного аналізу, який уможливлює виявлення специфічних 

“культурних меж” та їх лінгвального утілення.

Мовленнєвий етикет та культура мовлення покликані регулювати 

мовну поведінку комунікантів, у якій віддзеркалюється й національно- 

культурна специфіка. Сучасна антропологічно спрямована парадигма вважає 

комунікантів рівноправними учасниками діалогу, суб’єктами спільної 

мовленнєвої діяльності зі спільними настановами, які вони реалізують за 

допомогою низки прогнозованих стратегій, зумовлених традиціями, 

правилами, моральними принципами тощо.
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Дослідження норм комунікативної поведінки є особливо важливими 

при мовній взаємодії учасників комунікації, що належать до різних культур. 

Заради ефективності комунікації співрозмовники мають пристосовуватися до 

комунікативних конвенцій, прийнятий у певному соціумі.

Тож актуальність дисертаційного дослідження Головань Вікторії 

Олегівни не викликає жодного сумніву, позаяк дискурс Європарламенту у 

ракурсі, що його обрала дослідниця, ще не був предметом окремого розгляду 

та не аналізувався крізь призму ефективної взаємодії комунікантів у 

міжнаціональному спілкуванні, з урахуванням способів вираження 

модифікації категоричності у досліджуваному дискурсі.

У роботі вперше окреслено базовий арсенал мовних засобів зменшення 

категоричності залежно від конкретної мовної ситуації та мети 

висловлювання. У дисертації виявлено закономірності функціонування 

мовних одиниць в дискурсі Європарламентських дебатів; інвентаризовано 

засоби їх вербального утілення, окреслено відповідну стратегічну 

організацію досліджуваного дискурсу, що є новим в царині англійської 

філології.

Теоретична значущість роботи полягає у подальшій розробці проблем 

у царині дискурсології та прагмалінгвістики, теорії комунікації, а також 

лінгвокультурології, зокрема теорії міжкультурної комунікації, 

контрастивної риторики, що може прислужитися й у перекладознавстві. 

Практична цінність доробку стосується, насамперед, можливості 

застосування результатів даної розвідки при викладанні практики англійської 

мови та цілої низки мовознавчих спецкурсів, при укладанні посібників, 

підручників, словників та іншої навчально-довідкової літератури.

Достовірність і обґрунтованість наукових положень і висновків роботи 

зумовлюється опрацюванням достатнього обсягу мовного матеріалу, а також 

використанням комплексної методології дослідження. Структурування 

роботи є логічним, як і виклад матеріалу в цілому.
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У той же час, як і будь-яке завершене дослідження, праця, що є 

предметом обговорення, потребує уточнення деяких моментів:

1. Перше міркування стосується деякого уточнення окремих термінів, 

що використовуються у роботі. Не заперечуючи адекватність ужитої у праці 

термінології, зазначимо таке. Дисертант надає перевагу терміна “модерація”, 

причому складається враження, що саме цей термін домінує у сучасних 

мовознавчих студіях. На нашу думку, рівноцінним йому терміном є 

“мітигація” (mitigation) та її похідні, як-от: linguistic mitigation, linguistic 

mitigation devices, mitigated speech. Власне словникова дефініція цієї 

лексичної одиниці, так би мовити, covers it all: mitigate - to make less severe or 

intense; moderate or alleviate (http://www.thefreedictionary.coin/mitigation').

Дослідженню мітигації були присвячені такі відомі праці як: Fraser В. 

Conversational mitigation /  В. Fraser / /  Journal o f  Pragmatics. -  1980. -  №  4. - 

P. 341-350; Caffi C. On mitigation /  C. Caffi / /  Journal o f  Pragmatics. -  1999. -  

Vol. 31. -  P. 881-909; навіть вийшов спеціальний випуск часопису Studies in 

Pragmatics, а саме: Mitigation (SiP 4), Volume 4 (Studies in Pragmatics). - 

Studies in Pragmatics (Book 4). Hardcover: 360 pages: Emerald Group 

Publishing Limited, 2007.

Водночас у дисертації, термін “ мітигація”, хоча і згадується, але лише 

у доволі вузькому сенсі, а саме, як “пом’якшення ілокутивної сили відмови”, 

що обстоюється у кандидатській дисертації Т.Н. Пудровської (Пудровская 

Т.Н. Речевьіе актьі “аффератив” и “деклинатив” в системе речи (на 

материале современного английского язика): дис. ... канд. филол. наук: 

10.02.04. -Х арьков, 2000).

На нашу думку, мітигація є вдалішим терміном ще й тому, бо це слово 

є досить однозначним, позаяк його легко відтворити українською, та й 

іншими мовами (це, власне, інтернаціоналізм), тоді як moderation є 

потенційно багатозначним словом. Тим більше, що в англомовній анотації 

дисертант перекладає модерацію як down-toning, що акцентує
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деінтенсифікацію, тому запропонований переклад є абсолютно 

справедливим.

Ще один термінологічний момент, який хотілося б уточнити. Ідеться 

про термін “етикетизація” (сс. 174, 181, 187). Як можна розуміти з роботи, 

тут ідеться про дипломатичність, власне дотримання дипломатичного 

етикету (с. 182). Утім, слід було б хоча б побіжно згадати, що цей термін увів 

у науковий обіг професор Георгій Георгійович Почепцов, у значенні “увага 

до іншого” (Почепцов Г.Г. Семантический анализ этикетизации общения / /  

Семантика и представление знаний. Труды по искусственному интеллекту. - 

Вып. II. -  Тарту. -  1980. -  С. 98-108). Натомість ми тлумачимо цей феномен 

дещо інакше, а саме, трактуємо етикетизацію як функціонально- 

комунікативну категорію, що втілюється через модуляції категоричності та 

некатегоричності номінацій з тяжінням до некатегоричності з метою 

переконання адресата в істинності інформації на підставі об’єктивності, 

неупередженості та вмотивованості (Ільченко О.М. Етикетизація англо- 

американського наукового дискурсу. -  дис...д-ра філол. н. /  10.02.04 /  Київськ. 

нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. -  К., 2002).

2. Друге. Хотілося б уточнити деякі моменти стосовно аналізу мовного 

матеріалу. На с. 95 дещо некоректним видається твердження про відсутність 

ввічливого “ви” англійській мові. Можливо, тут радніше було б наголосити 

на відсутності неввічливого “ти,” на універсальність you , що, як справедливо 

зазначається далі у тексті, спрощує висловлювання.

На с. 138 зазначається, що заміна форми could на сап “відразу змінить 

тональність речення, зробить його категоричним”. Теоретично, так і є. Але у 

наведеному прикладі, поєднання could з перфектним інфінітивом не 

видається можливим замінити на сап без втрати смислу. Так, у реченні “The 

government could have done something sensible. They could have waited  for the 

firs t o f  the quinquennial reviews, which has been under way since last October ... 

They could have considered the review, done a proper jo b ...” ідеться не про
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“обурення діями національного уряду”, а про те, що вони не відбувалися, 

тобто тут ідеться про те, що міг би зробити уряд, але не зробив.

3. Третє запитання стосується уточнення масиву мовних засобів, що 

були предметом аналізу. Чи вважає авторка за доцільне залучати до аналізу 

не лише модальні дієслова як такі, але й їхні еквіваленти типу possible, 

possibly, perhaps, probably, likely тощо? І чи не варто також звернути увагу на 

випадки поєднання пасивних зворотів з модальними дієсловами (типу it could 

be concluded)? Тим більше, що у низці прикладів натрапляємо на схожі 

випадки, як-от: can be tailored and adapted.

4. І останнє. До бібліографії роботи, на наш погляд, можна було б 

додати такі джерела, як колективну монографію за редакцією професора 

Акуленка Валерія Вікторовича: Категория количества в современных 

европейских языках. -  К.: Наукова думка. -  1990, а також працю Ханні Карв, 

2012 року: Karv Н. Committed to Democracy? : A Discourse Analysis o f  the 

European Parliament. - Online. - Retrieved from  

(https://www.du0 .ui0.n0/handlc/l 0852/1344( ).

Дисертацію грамотно написано та добре оформлено. Одначе, попри в 

цілому добру українську наукову мову, все ж зауважимо деякі мовно

стилістичні вади та мимодруки.

Так, краще уживати “схарактеризувати” замість “охарактеризувати”, 

“настанова”, а не “установка,” “частота” замість “частотність.” Ліпше сказати 

“такий” замість “подібний,” “наявний” замість “існуючий”, “поняттєвий”, а 

не “понятійний,” “зумовлено” замість “обумовлено,” “різний ступінь” (не 

“різна”), “належать”, а не “відносяться”, не “конструкції володіють великим 

прагматичним потенціалом”, а “конструкції мають потенціал”, “мийник 

вікон” замість “мийник стекол” (власне, скло в рамі вікна -  це “шибка”).

Зауважимо, що деякі параграфи роботи містять лише одне речення. В 

англомовній анотації можна було б ужити такий усталений англомовний 

еквівалент терміна “мовні засоби” як linguistic devices замість linguistic means.
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А проте, усі згадані зауваги не впливають на загальну позитивну 

оцінку даного доробку та не торкаються його концептуальної сутності. 

Наведені вище міркування лишень уточнюють окремі моменти праці та 

окреслюють деякі перспективи подальших розвідок на теренах обраного 

напряму досліджень.

Дисертаційна робота Головань Вікторії Олегівни “Модерація 

категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань 

Європарламенту)”, подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук справляє позитивне враження. Це завершене, цілісне, 

науково виважене дослідження, яке містить раніше не захищені положення.

Отримані у дисертації нові, достовірні й обґрунтовані результати у 

сукупності є важливими для розвитку англістики. Результати роботи 

повністю викладено у публікаціях з теми роботи у авторефераті дисертації та 

відповідним чином апробовано.

Тож, дана праця відповідає усім чинним вимогам до кандидатських 

дисертацій, а саме, “Порядку присудження наукових ступенів”, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року № 567 (зі змінами), а її авторка, Головань Вікторія Олегівна, заслуговує 

на присудження їй наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 -  германські мови.

Офіційний опонент-

доктор філологічних наук, професор,

Відділ діловодства та архіву 
воького національного університету 

Імені Тараса Шевченка
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