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Визначальна - м1ждисципл1нарна - тенденц1я розвитку сучасного 

мовознавства виявляеться як у запозиченн! метод1в 1нших наук, так 1 у 

Биокремленн! м1ждисципл1нарних, тобто онтолопчно самост1йних, об'ект1в, 

як1 формують реальн1сть, незалежну в1д досл1дника. 

У цьому русл! в л1нгв1стищ вщзначаемо три основн! м1ждисципл1нарн1 

напрями дослщжень: дуал1стичний, мультилатеральний 1 хол1стичний. 

Дуал1зм поеднуе методи мовознавства й 1нших наук, внасл1док чого 

сформувалася низка сучасних впливових п1дход1в до вивчення мови: 

етнол1нгв1стика, когштивна л1нгв1стика, л1нгвокультуролопя, 

Л1нгвопрагматика, л1нгвориторика тощо. Обмеженхсть м1ждисципл1нарного 

дуал1зму компенсуеться поширенням мультилатеральних п1дход1в. У 1х 

межах мовознавство поеднуеться з к1лькома сум1жними дисцишпнами: 

дискурсивна л1нгвопрагматика, когн1Тивна соц1ол1нгв1стика, когн1тивна 

прагмал1нгв1стика, когн1тивна лхнгвориторика тощо. За холхстичного 

м1ждисципл1нарного напряму в центр! уваги наукоБц1в перебувае 

вербал1зований об'ект, для вивчення якого залучаються методи не одн1е1-

двох ДИСЦИПЛ1Н, а тако! "Гх к1лькосп, яка дозволяе отримати його найбшьш 

адекватну модель. 

У русл! вказаних м1ждисципл1нарн11х тенденц1й актуальн1сть 

рецензовано! дисертац!!, з одного боку, визначаеться и належн1стю до 

мультилатеральних праць, оск1льки вона поеднуе Л1нгв1стичний П1дх1д з 

дискурсивним, когн1тивним 1 ф у н к ц 1 0 н а л ь н и м , а з 1ншого боку, виявляеться 
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в новому об'ект!, представленому категор!ею !нклюзивност!. Доц!льн!сть и 

виокремлення, як ! !нших нових мовних категор!й, зумовлена поширенням у 

когн!тивн!й л!нгв!стиц! !де1 про те, що !снуюч! л!нгв!стичн! поняття не 

завжди адекватно структурують мову, про що св!дчить и засвоення д!тьми: 

достатньо легко опановуючи р!дну мову до школи, вони стикаються з! 

значними труднощами п!д час ТТ осмислення у курсах ф!лолог!чних 

ДИСЦИПЛ1Н. 

В!дпов!дно, вважаемо, що новаторська риса роботи полягае у 

виокремленн! категор!Т !нклюзивност!, яка пропонуе новий - узагальнений -

погляд на низку традиц!йних л!нгв!стичних понять, що включать частину й 

ц!ле, систему й елемент, контейнер, посесивн!сть, детерм!нативи тощо. 

Важлив!сть досл!джуваноТ макрокатегор!Т доводиться в робот! к!льк!сними 

даними: на кожн!й стор!нц! наукового тексту в середньому зустр!чаеться 

п 'ять лексичних одиниць !нклюзивноТ семантики. 

1нша Н0В1ТНЯ риса роботи полягае у виявленн! динам!чноТ сутност! 

категорГТ !нклюзивност!, яка здеб!льшого експл!куеться д!есловами, подаючи 

позначуван! сутност! у двох перспективах: в!ддалення, яке передбачае рух в!д 

частини до ц!лого при входженн! одн!еТ сутност! до складу !ншоТ, ! 

наближення, тобто при перем!щенн! в!д ц!лого до частини, коли одна 

сутн!сть як ц!ле под!ляеться на дек!лька елемент!в. Проведений 

дисертанткою к!льк!сний анал!з показав, що в досл!джуваному р!зновид! 

дискурсу дом!нують мовн! одиниц! на позначення останнього р!зновиду 

!нклюзивност!: Тх в!дносна к!льк!сть становить 6,34 одиниць на 1000 сл!в, а 

в!дносна к!льк!сть лексем групп "Ц!ле не м!стить певних частин" складае 

лише 0,17 одиниць на 1000 сл!в. У б!льш широкому план! ц! тенденщТ 

в!дбивають дедуктивний стиль викладу матер!алу в досл!джуваному 

р!зновид! наукового дискурсу, за якого автори йдуть в!д загальних положень 

до Тх конкретизац!Т. 



Доц1льн1стю в1дзначаеться представлена в першому розд1л1 методика 

когн1тивно-дискурсивного досл1дження категор1Т 1нклюзивност1, яка поеднуе 

лексико-семантичний 1 семантико-стилхстичний п1дходи до анал1зу текст1в з 

низкою 1НШИХ процедур: анал13ом пресупозиц1Й 1 словникових деф1н1ц1й, а 

також компонентним, прагматичним 1 к1льк1сним р1зновидами анал1зу. 

Категор1ю 1нклюзивност1 змодельовано в другому розд1л1 з опертям на 

теор1ю прототип1в: експл1цитн1 значения розм1щено в центр!, 1мпл1цитн1 - на 

перифери, а нап1в1мпл1цитн1 - м1ж центром 1 перифер1ею. До експл1цитних 

засоб1в вербал1заци дослщжуванох категор!! зараховано одиниц!, як1 адресат 

декодуе без додаткових когн1тивних зусиль завдяки явно виражен1й сем! 

1нклюзивност1. 1мпл1цитн1 засоби ословеснення категори 1нклюзивност1 не 

знаходять прямого вираження, потребуючи залучення фонових знань. До 

нап1в1мшпцитних засоб1в дискурсивного вт1лення дослщжуваноТ категори 

включено контекстуально специф1чн1 мовн! одиниц! з нап1вприхованою 

семою 1нклюзивност1, зокрема конструкци 1 1д1оми з подв1йним 

запереченням, декодування яких потребуе додаткових когн1тивних зусиль. 

Проведен! дисертанткою К1льк1сн1 пхдрахунки засв1дчили дом1нування 

експл1цитного вираження 1нклюзивност1, яке ушестеро перевищуе 

поширення хмшпцитних 1 нап1в1мпл1цитних засоб1в. Кр1м того, в робот! 

вперше показано, що будучи багаторхвневою категор1ею, 1нклюзивн1сть 

еспл1куеться великою к1льк1стю метафор, як! включають контейнер, коло, 

ум1ст тощо. 

В аспект! дискурсивноТ специф1ки реал1зац1Т 1нклюзивност1 новизною 

в1дзначаються дан!, як1 доводять 1ерарх1чне представления досл1джуваноТ 

категори в науковому текст!, про що йдеться в третьому розд1Л1. Показано, 

що в аспект! !нклюзивност! наукова стаття як ц!ле розпадаеться на 

обов'язков! частини, як! включають анотац!ю, вступ, обговорення, методи, 

результати, висновки, б!бл!ограф!ю, та факультативн! елементи, як! 

охоплюють передмову, подяку, б!ограф!чн! в!домост! про автор!в. П!д час 
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анал1зу специфхки дискурсивного вт1лення 1нклюзивност1 встановлено и 

взаемод1ю з 1ншими категор1ями наукового дискурсу: к1лькост1, иосесивност! 

й ощнки. При цьому показано, що мови! одиниц! на позначення кшькост! 

уточнюють додатков! частини, як1 входять до складу ц1лого, а основн! засоби 

иосесивност!, що вказують на 1нклюзивн1сть, представлен! займенниками, 

ген1тивними конструкц1ями й посесивними д1есловами. Виявлено, що в 

ракурс! категор!Т !нклюзивиост! засоби вираження оц!нки представлен! двома 

групами присл!вник!в, одна з яких маркуе повне входження частин до складу 

ц!лого, а !нша вказуе на включения частин за параметром "в б!льшост! 

випадюв", а також прикметниками й заперечними частками на позначення 

того, що частини не входять до складу ц!лого, або що ц!ле не м!стить певних 

частин. 

Теоретичне значения дисертацГТ виявляеться у внеску в когн!тивну 

л!нгв!стику в аспект! виокремлення й обгрунтування новоУ категор!'!, в 

дискурсолог!ю в ракурс! виявлення принцип!в побудови наукового тексту з 

залученням одиниць р!зних мовних р!вн!в, у функц!ональну л!нгв!стику 

завдяки виявленню призначеиня засоб!в експл!кац!Т досл!джувано1 категорГ! в 

науковому текст!. Безсумн!вна практична зиачим!сть роботи виявляеться у 

можливост! застосування й результат!в для оптим!зац!1 навчання англ!йськоТ 

мови науковц!в. 

Дисертац!я мае достатн!й список джерел опрацьоваио! науково'Т 

л!тератури, який складаеться з 276 позиц!й, !з них 86 - !ноземними мовами, а 

також 127 джерел !люстративного матер!алу. 

Основн! положения дисертац!йно1 роботи достатньо повно в!дбит! в 

зм!ст! автореферату ! в 11 одноос!бних публ!кац!ях, 6 !з яких - у 

в!тчизняних фахових виданнях, 1 - в !ноземному науковому журнал! ! 1 - у 

виданн! УкраТни, включеному до м!жнародних наукометричних баз. Робота 

пройшла достатню апробац!ю на дев 'яти конференц!ях, п 'ять !з яких мають 

м!жнародний статус. 
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Окрем! дискус1йн1 моменти стосуються терм1нолоп1, диференц1аци 

мовних явищ, уналежнених до категор11 1нклюзивност1, та 1нтерпретац11 

фактичного матер1алу, зад1яного в робот!. 

1. В аспект! терм!нолог!1 бажано уточнити розум!ння терм!ну «англо-

американський науковий дискурс». Чи не прийшов уже час розглядати 

англ!йську мову сучасно!' науки як м!жнародний стандарт у русл! 

класиф!кац!1 Дев!да Кр!стала? Десятил!ття тому цей учений пророкував 

появу трьох р!вн!в англ!йсько1: с!мейного, нац!онального стандарту та 

м!жнародного стандарту, вважаючи, що в останньому граматика й 

словниковий склад не е американськими чи британськими. На корпеть такого 

потрактувания сучасного англомовного наукового дискурсу св!дчать, 

зокрема, виявлен! дисертанткою суперечност! м!ж рекомендац!ями 

англ!йського словника 1984 року про недопустим!сть уживаиия д!еслова 

сотрпзе у пасивн!й форм! ! протилежною практикою функц!онування ц!е1 

одиниц! в досл!джуваному р!зновид! дискурсу (с. 75). Кр!м того, з свого 

власного Д0СВ1ДУ скажу, що набагато легше сп!лкуватися англ!йською на 

м!жнародних конференц!ях з науковцями з р!зних краш, н!ж з таксистами в 

британських м!стах. 

2. Бажано б!льщ детально пояснити, яким чином з науковим дискурсом 

пов'язана пол!тично-коректна (роИИсаНу соггес{), гендерно-нейтральна 

(§епс^е^ пеШга!) чи антисексистська (поп-8ех181) мова, розглянута в дисертац!"! в 

розр!з! категорГТ !иклюзивност! (с. 25, 52). Не зовс!м зрозум!ло, яке 

в!дношеиия до досл!джуваноТ категор!Т ! р!зновиду дискурсу мае конструкц!я 

/еГ5 (с. 56, 83). 

3. Окремого розтлумачення потребуе статус деяких проанал!зованих 

одиниць. Не зовс!м зрозум!ло, чому до дискурсивних маркер!в зараховано 

сполучники по^ оп1у ... Ъш а18о, аз м^е11 аз, {о§е(кег ш1к, а1оп§ \уИк, р1и8 (с. 

116), як! функц!онують у межах окремого висловлення, а до !нклюзивних 

дискурсивних маркер!в включено словосполучення оп 1ке опе капс1 та оп {ке 



о^ке^ капе! (с. 119), для яких, як здаеться, характерна семантика 

иротиставлення. Бажано навести критери в1днесення до фразеолопзм1в 

словосполучень 1ке м^ко1е рШиге, ^ке Ы§ рШше, аП Гке м'ау (с. 134), а також 

розкрити пщстави для прииисування негативного й позитивного значень 

квантиф1каторам/ем^ та а/ем^ в1дпов1дно (с. 156). 

Наведен! м!ркування мають дискус!йних характер ! жодним чином не 

впливають на загальне позитивне враження в!д дисертацГТ, а скор!ше 

в!дбивають !снуюч! проблеми дискурсологГТ ! когн!тивноТ л!нгв!стики, до 

вир!шення яких долучилася авторка. 

Мета досл!дження досягнута, поставлен! завдання виконано, робота 

в!дзначаеться лог!чн!стю, залучае достатн!й фактичний матер!ал ! сучасн! 

методи анал!зу, як! забезпечують достов!рн!сть отриманих результат!в. 

Авторка виявила л!нгв!стичну ерудиц!ю, знания досл!джуваноТ галуз! науки й 

зд!бн!сть до самост!йного анал!зу. 

Дисертац!я е орипнальним завершеним досл!дженням, яке за зм!стом 

та оформлениям в!дпов!дае пп. 11-13 „Порядку присудження наукових 

ступен!в ! присвоения вченого звания старшого наукового сп!вроб!тиика", 

затвердженого Каб!нетом М!н!стр!в УкраТни в!д 24.07.2013, № 567, а ТТ автор 

- Бедрич Ярослава Вадим!вна - заслуговуе на присудження наукового 

ступеня кандидата ф!лолог!чних наук з! спещальност! 10.02.04 - германськ! 

мови. 

Зав!дувач кафедри германськоТ ф!лолог!Т 
Н!жинського державного ун!верситету_ 
1мен! Миколи Гоголя 

доктор ф!лол. наук, 
Потапенко С.Г 



В1ДГУК 

оф1ц1йного опонента на дисертац1йне досл1дження 

Б Е Д Р И Ч Я Р О С Л А В И ВАДИМ1ВИИ 

"Категор1я 1нклюзивност1 у мое! науки : 

функц10нально-когн1тивн1 та дискурсиви! х а р а к т е р и с т и к и " 

на здобуття наукового ступеня кандидата ф1лолог1чних 

наук за спец1альн1стю 10.02.04 - германськ! мови 

Дисертац1я Бедрич Ярослави Вадим1вни "Категор1я 1нкл10зивност1 у 

М0В1 науки: функц1онально-когн1тивн] та дискурсивн! характеристики" 

присвячена складн1й проблем! сучасного мовознавства: а н а л 1 з у т а о п и с у 

Р13НИХ вербальних та невербальних засоб1в вираження категорИ 

1НКЛЮЗИВНОСТ1, механ1зму IX взаемодЙ та функцюнуванняв англомовному 

американському науковому дискурс!. 

Не викликае сумн!ву актуальн1сть представленого дослщження, яка 

визначаеться групою чинник!в, зокрема потребою комплексного д о с л 1 д ж е н н я 

фахових мов у нов!тн!х галузях, що, окр1м теоретичного аспекту, пов'язано з 

с о ц 1 а л ь н и м и проблемами, зумовленими глобал1зац1е10 та 

!нтернац!онал1зац!ею !нформац!йних процес!в у сучасному св1Т1. Брак 

ц!л!сного представления категор!й дискурсу, симб!озу вербальних 1 

невербальних засоб!в "Тх вираження, розкриття Тхн!х семантичних, 

синтаксичних та функц!онально-когн!тивних особливостей, безперечно, 

негативно впливае па становления та розвиток мови фахового спрямування. 

Необх!дн!сть такого досл!дження п!дсилюеться ще й тим, що об'ект 1 

предмет дисертац!йно1 роботи залишалися, фактично, поза належноТ уваги 

мовознавц1в. 

Обгрунтування актуальност! дало автору змогу ч!тко визначити мету 1 

сформулювати конкретн! завдання, котр1, як св!дчить викладений у 

дисертащГ матер!ал, були усшшно вир!шен!, 1, тим самим, в1дзначимо 

наукову новизну дисертацй' як новизну вибраного об'екту 1 предмету, 
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матер1алу досл1дження 1 особливо виерше виявлених законом 1рностей. 

Наукову новизну репрезентовано у висновках до розд1Л1в 1 в загальних 

висновках, як1 достов1рно в1дбивають зм1ст представлено"! прац!. 

В1дзначаючи певний внесок автора в розвиток низки теоретичних 

проблем дискурсолог!"!, зокрема, у досл!дження особливостей вербал1зац1"1 

когн!тивно-дискурсивно"1" категор!"! !нклюзивност1 у англомовному науковому 

дискурс! на баз! соц!уму 1нформац!йно-комун!кативних технолог1й, та у 

теор!ю комун!кац!"1': проблему взаемод!"! р!зних сем!отик у комун1кативному 

простор! певно"! профес!йно"1" д!яльност1, тобто теоретичну значущ1сть 

дисертац!"!, ми вважаемо, що найважлив!ш! результати, як1 св1дчать про 

особистий внесок здобувача, можна подати у такому стислому вигляд!: 

- уточнено поняття !нклюзивност! як складного л1нгв!стичного 

феномена, а саме: визначено дискурсивну сутн!сть, мовн! засоби вираження ! 

функц!онально-когн!тивну специф!ку цього мовного явища; 

- виокремлено основн! види мовно"! !нклюзивност!; 

- визначено ! описано функщональну типолопю л!нгвальних та 

л!игво-сем!отичних засоб!в вираження категор!"! в англомовному науковому 

дискурс!; встановлено принципи зв'язку м!ж ними; 

- встановлено зв'язок категор!"! !нклюзивност! з низкою комуи!кативиих 

тактик, як! використовуються адресантом для досягнення ефективно'! науковоУ 

комун!кац!"1. 

Матер!али дисертац!"! знайдуть, на наш погляд, широке застосування у 

викладацьк!й практищ: в теоретичних курсах з теор!"! комун!кац!"!, дискурсолог!'!, 

когн!тивно"1 л!нгв!стики, у лексикограф!чн!й практиц! (при укладанн! словник!в 

! дов!дник!в), у викладани! основ профес!йно"1 комун!кац!"! тощо. 

О б ' е к т и в н 1 с т ь 1 д о с т о в 1 р н 1 С т ь результатов дисертацп забезпечуеться 

значною джерельною базою - загалом дисертантом проанал!зовано 1696 

статей 3 наукових журнал!в у галуз! !нформац!йно-комун!кативних 

технолог!й обсягом 19479 стор!нок, а також застосуванням р!зноман!тних 

сучасних метод!в мовознавчого досл!дження. Вражае обсяг з!браного ! 



проанал13ованого 1люстративного матер1алу - 94184 мовн! одиниц! !нклюзнвноТ 

семантики. 

Структура дисертац!иного досл!дження Бедрич Ярослави Вадим!вни е 

ч!ткою, розд!ли - лопчно скомпонованими, а висновки - обгрунтованими. 

Зд!йснени!! у першому розд!л! "Теоретико-методолог1чп1 засади 

вивчення Ш К Л Ю З И В Н О С Т ! в англо-американському науковому дискурс!" 

анал!тичний огляд теоретичних праць став методолог!чним п!дгрунтям 

дисертац!йного досл!дження, показав грунтовну об!знан!сть дисертанта з 

науковими здобутками класичних ! сучасних мовознавчих праць у царин! 

сем!отичних та л!нгво-когн!тивних досл!джень. 

У другому розд!л! дисертац!!" "Засоби вираження категор1'|" 

1ИКЛЮЗИВН0СТ1 в англ1йськ|й 1чов1 науки" зд!йснено анал!з вербальних ! так 

званих в!зуально-риторичних засоб!в вираження категор!"!, описано 

функц!онально-семантичн! п!дтипи !нклюзивност!. Визначено експл!цитн!, 

!мпл!цитн! й нап!в!мпл!цитн! засоби вираження категор!"!, описано мовний 

корпус IX репрезентац!й. 

У третьому розд!л! роботи "Дискурсивна специф1ка категор!'! 

шклюзивност!" визначено м!сце досл!джувано"! категор!'! серед !нших 

категор!й наукового дискурсу, розкрито 'и комун!кативн!, л!нгвокультурн! га 

структурно-композиц!йн! особливост!. Автор переконливо доводить, що 

категор!я !нклюзивност! корелюе з !ншими категор!ями наукового дискурсу 

такими, як категор!я к!лькост!, посесивност! й оц!нки. 

Разом !з загальним позитивним враженням, несумн!вною актуальн!стю, 

теоретичною значущ!стю та новизною, дисертац!йна робота Бедрич Ярослави 

Вадим!вни не позбавлена певних недол!к!в та огр!х!в: 

У текст! дисертац!"! подекуди в!дбуваеться неч!тке формулювання 

думки, зм!шування понять. Так, у Вступ! дисертант визиачае мету, завдання, 

предмет ! обект досл!дження тощо ! вживае низку терм!н!в, а саме: писемна 

англ!йська мова науки, сучасна англомовна наукова проза, англомовний 

науковий дискурс (див. с. 7) ! дал! в текст! дисертац!"! - науковий текст, 



наукова Л1тература, стаття в жанр1 1 н ф о р м а ц 1 Й н о - к о м у н 1 к а ц 1 Й н и х технолог|Г1 

(наприклад, с. 137). На наш погляд синон1М1чне вживания згаданих терм1н1в с 

не зовс1м коректним 1 потребуе б1льшоТ конкретизац!'! 1 роз'яснення. 

У дисертац1йному дослщженн! спостер1гаються визначення 1 опис 

загальнов1домих 1 вже встановлених терм1н1в, наприклад: прототип (с. 38), 

методолопя, методика, метод (с. 40), лексичне значения (с. 41), вториина 

предикац1я (с. 97), фразеолопчна одиниця (с. 133) тощо, що в1двол!кае читана 

в1д сприймання роботи. Кр1м того, дисертантка посилаеться на застар1л1 

навчальн! П1дручники й пос1бники (Арнольд 1., 1ль1ш Б., Гальпер1и 1., 1л1я Л. 

та 1и.) 

Не завжди автор паспортизуе своТ твердження, так , говорячи "'про 

перевагу граф1чних засоб1в" у передач! 1нформац1Йного зм1сту тексту над 

вербальними засобами не вказано кому належить ця думка (с. 136). У 

п1дрозд1л1 1.5 характеризуючи методи й прийоми досл1джеиня автор роботи 

лише згадуе про "р1зноман1тн1 дискурсивн! методи, зокрема корпусн!, а 

також анал13 контекстуального оточення дослщжуваних одиниць" ( с. 41), 

метод прагматичного анал1зу (с. 44). На наш погляд, доречно було б б1льш 

детально описати методи 1 прийоми анал1зу дискурсу, прагматичного анал1зу, 

мету IX використання, адже результати та процедури вивчення об'екту 

досл1дження дозволяють це зробити. 

1снуе певна лопчна неузгоджен1сть деяких тверджень, наприклад: в 

одному м1сц1 автор описуе мовиу категор1Ю 1нклюзивност1 як когн1тивио-

дискурсивну (с. 52), дал! в текст! роботи йдеться про «!нклюзивн!сть як 

комун!кативну стратег!ю наукового дискурсу" (с. 181). 

Висловлен! зауваження та побажання не впливають на високу оц!нку 

зд1йсненого досл!дження, вагом!сть отриманих результат!в, очевидне 

практичне та теоретичне значения роботи для поглибления основних 

положень Л1НГВ1СТИЧН01 сем!отики та теор!Т комун!кац!Т. Власний внесок 

здобувача е вагомим ! беззаперечним. 



Основы! результати досл1дження знайшли свое в1дображення в 

достатн1й к1лькост1 наукових публ1кац1Й, у тому числ! - у 6 статтях у фахових 

виданнях УкраТни, дисертац1ю апробовано на 9 м1жнародиих, нац1оиальних 

наукових 1 науково-практичних конференщях, на зас1даинях кафедри, де 

вона виконувалася, ТТ" зм1ст адекватно висв1тлено в автореферат!. 

Наголосимо ще раз, що зауваження мають несуттевий характер, вони 

не ставлять П1д сумн1в наукову новизну, теоретичну та практичну ц1нн1сть 

рецензованоТ прац!, об'ективн1сть, достов1рн1сть отриманих результат1в. 

Тим самим ми вважаемо, що дисертац1Йне досл1джеиня "Категор1я 

1нклюзивност1 у мов! науки: функц1онально-коги!тивн1 та дискурсивн! 

характеристики" цшком 1 повн1стю в1дпов1дае пп. 11-13 „Порядку 

присудження наукових ступен1в 1 присвоения вченого звания старшого 

наукового сп1вроб1тника", затвердженого Каб1нетом М1н1стр1в УкраТни В1д 

24.07.2013, № 567, а ТТ автор - Бедрич Ярослава Вадим1вна - заслуговуе на 

присудження наукового ступеня кандидата ф1лолог1чних наук з! 

спец1альност1 10.02.04 - германськ! мови. 
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