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ХОЖАІЖ Ірини Володимирівни

“Комунікативна перспектива загальнопитальних висловлень у сучасному

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Дисертація Ірини Володимирівни Хожаіж присвячена комплексному 

інтегральному вивченню й висвітленню в комунікативної перспективи 

загальнопитальних висловлень модального поля індикатива та кондиціоналу в 

сучасному французькому художньому дискурсі з позицій семіозису і теорії 

ментального кінетизму. Увага, яка приділяється комунікативному аспекту 

мовлення, зокрема загальнопитальним висловленням, що вивчаються як у 

синтаксичному, так і в семантико-прагматичному планах, зумовлюється 

зростанням дослідницького інтересу до структурних і комунікативних 

характеристик можливих та імовірних відповідей на загальні питання, імпліцитні 

й експліцитні маркери питальності, лексико-граматичні засоби реалізації 

комунікативної інтенції. Розгляд французькими мовознавцями 

загальнопитальних конструкцій на основі мислимого змісту висловлення 

(пропозиції) і визначення їх як питань, що імплікують відповідь у вигляді 

функціональних операторів “так” чи “ні” або їхніх семантичних аналогів, логічно 

вписується у проблематику наукової школи доктора філологічних наук, 

професора Лева Михайловича Мінкіна та його численних послідовників. Йдеться 

як про вивчення загальних питань з акцентом на класифікації, засобах 

вираження, типах відповіді, так зокрема і про когнітивні характеристики питання 

в аспекті безперервної каузації мовлення, об’єктивну та суб’єктивну модальність 

загально питальних висловлень, ступінь іллокутивної сили, що змінює 

комунікативну перспективу досліджуваних структур.

французькому художньому дискурсі”,

зі спеціальності 10.02.05 -  романські мови

Відділ діловодства та архіву 
М іесьхого національного університету

іімікі Тараса Шевченка



Багатоплановість і масштабність проведеної Іриною Володимирівною 

наукової розвідки втілюється у поєднанні традиційних і сучасних напрямів 

сучасних досліджень із залученням останніх досягнень у царині теорії 

граматики французької мови, інтегративної прагматики та ментального 

кінетизму. Саме під таким ракурсом виконане рецензоване дослідження, і, 

на нашу думку, авторці вдалося віднайти оптимальний шлях для розв’язання 

окреслених завдань.

Застосування у процесі дослідження загальнонаукових та спеціальних 

лінгвістичних методів, таких як структурного методу із дистрибутивним 

аналізом, прийомів функціонального методу (інтерпретаційного, 

контекстуально-смислового аналізу), трансформаційного методу, методів 

реконструкції, рольового поліфонічного і процедури кількісних підрахунків, 

дозволило, з одного боку, обґрунтувати теоретичні засади дослідження з 

висвітленням поняття загальнопитальних конструкцій у сучасному 

французькому художньому дискурсі з погляду їхньої структури, семантики та 

прагматики у дихотомії мова / мовлення, ідентифікувати статус цих 

конструкцій серед інших типів питальних висловлень у сучасній французькій 

художній прозі й побудувати комунікативно-функціональну типологію 

позитивних та негативних ЗПВ модального поля індикатива і кондиціоналу, 

а з іншого -  відкрило перспективи для висвітлення особливостей поліфонічної 

структури загально питальних висловлень модального поля індикатива та 

кондиціоналу, а також виокремлення засобів реалізації об’єктивної та 

суб’єктивної модальності у загальних питаннях та визначення ролі 

прагматичних операторів у зміні комунікативної перспективи висловлень. 

Усе вищезазначене обґрунтовує актуальність рецензованої дисертаційної 

роботи, її наукову новизну, безсумнівне практичне значення.

Загальне структурування дисертації, що складається зі вступу, трьох 

дослідницьких розділів із висновками після кожного з них, загальних 

висновків, списків використаної наукової літератури (містить 186 джерел 

українською, російською, англійською, німецькою та французькою мовами) і



60 джерел ілюстративного матеріалу, є підтвердженням компетентності 

здобувачки у проблемі, що розробляється.

На нашу думку, авторка вдало структурує роботу і логічно й послідовно 

представляє теоретико-методологічні засади дослідження, пов’язані з 

вивченням загальнопитальних конструкцій у сучасній французькій мові у 

першому розділі, окреслює загальнопитальні висловлення у модальному полі 

індикатива у другому розділі, визначає досліджуваний тип висловлень у 

модальному полі кондиціоналу у третьому розділі.

У першому розділі, присвяченому науковій проблематиці 

загальнопитальних конструкцій у сучасній французькій мові, авторка окреслює 

передусім напрямки дослідження французьких загальнопитальних конструкцій 

у контексті інтеграції мови і мовлення у мовно-мовленнєву діяльність, надаючи 

вагому інтерпретацію висловлень французької мови в сучасних лінгвістичних 

студіях, представляє когнітивно-дискурсивний аспект загальнопитальних 

висловлень із взаємовідношенням семантики і прагматики загальних питань 

у французькій мові. У розділі логічно наведено синтагматичні й парадигматичні 

засоби реалізації цілеустановки у загальнопитальних висловленнях, надано 

тема-рематичні структури загальнопитальних висловлень, зроблено акцент на 

зв’язок теорії можливих світів із модальністю загальнопитального висловлення. 

Завершує розділ скрупульозне й деталізоване представлення методики аналізу 

загальнопитальних побудов в аспекті семіозису й теорії ментального кінетизму.

У другому розділі, в якому представлено загальнопитальні висловлення у 

модальному полі індикатива, увагу зосереджено передусім на загальних 

питаннях з прямим і зворотним порядком слів без заперечення, визначено 

функції загальнопитальних конструкцій з предикативним та аргументативним 

запереченням, зокрема комунікативні функції конекторів у загальнопитальних 

конструкціях, а також роль іллокутивних маркерів, зайвих слів у цих 

висловленнях, надано іллокутивні формули в загальнопитальних висловленнях 

із визначенням анафоричних і катафоричних загальнопитальних конструкцій.



Третій розділ дисертації Ірина Володимирівна зосереджує на 

досліджуваному типі висловлень у модальному полі кондиціоналу. У розділі 

кваліфіковано представлено поліфонічну структуру загальнопитальних 

конструкцій у кондиціоналі, розроблено типологію загальнопитальних побудов 

у кондиціоналі, визначено загальнопитальні висловлення у темпоральному, 

гіпотетичному та журналістському кондиціоналі, а також загальнопитальні 

висловлення у кондиціоналі пом’якшеного бажання. Завершує розділ огляд 

поляризованих загальнопитальних конструкцій з різними типами кондиціоналу 

з висвітленням ролі модалізаторів в іллокутивній орієнтації загальнопитальних 

побудов у кондиціоналі.

Загальні висновки щодо комунікативної перспективи загальнопитальних 

висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі вирізняються 

чіткою логікою і ретельним структуруванням.

Рецензована кандидатська дисертація є завершеним дослідженням, в якому 

отримано науково обґрунтовані результати й окреслено дотепер не розроблену 

проблематику. Автореферат повною мірою розкриває зміст дисертації, 

адекватно відбиває її основні положення, відповідає паспорту спеціальності

10.02.05 -  романські мови. Однак, незважаючи на позитивне сприйняття тексту 

дисертації, вважаємо за можливе акцентувати увагу на кількох пропозиціях, 

в яких ми вбачаємо можливість залучити дисертантку до дискусії:

По-перше, бажано би почути відповідь за запитання про те, у чому існує 

різниця між модальними прислівниками і поляризаторами.

По-друге, не зовсім зрозумілим є те, яким чином дисертантка розрізняє у 

функціональному плані питання-перепитування і питання-відлуння.

По-третє, хотілося би докладніше з ’ясувати, як відбувається розрізнення 

первинної та вторинної модалізації у загальнопитальному висловленні.

Зазначимо, що перелічені вище зауваження не мають принципового 

характеру і, залишаючись здебільшого дискусійними, не применшують 

позитивної оцінки даної роботи, не знижують наукового і практичного 

значення дослідження.



Виходячи з зазначеного вище, вважаю, що дисертація “Комунікативна 

перспектива загальнопитальних висловлень у сучасному французькому 

художньому дискурсі” за змістом і за оформленням у цілому відповідає 

вимогам ДАК України, п.п. 9, 11, 12, 13 “Порядку присудження наукових 

ступенів”, затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 

30.12.2015 p.), а її авторка, ХОЖАІЖ Ірина Володимирівна, заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю

10.02.05 -  романські мови.

Опонент:

доктор філологічних наук, професор 

іспанської та французької філ 

Київського національного лінгві 

Міністерства освіти і науки
Влпсі- ооучний підпис 

О.М. Кагановська

_ Відділ діловодства та архіву 
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію 

ХОЖАІЖ ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ

“Комунікативна перспектива загальнопитальних висловлень 
у сучасному французькому художньому дискурсі”,

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 
за спеціальністю 10.02.05 -  романські мови

Принципи функціонально-семантичної парадигми досліджень мови 
сприяли можливості спрямувати мовознавчі студії до проблем мовленнєвої 
діяльності живого спілкування, його контекстуалізації в широкому розумінні, 
керування комунікативним процесом на підставі знань про його 
закономірності й чинники комунікативного впливу, закладаючи поступово 
основи нової комунікативно-прагматичної парадигми вивчення мови та її 
одиниць. Порушуючи питання “мислячої” та “мовлячої” особистості, 
лінгвісти констатують, що індивід зазвичай намагається використати мову не 
лише в її основній комунікативній, а й в  естетичній функції, яка дозволяє 
йому урізноманітнити мовлення, надати йому модальної спрямованості. Як 
наслідок, він перетворюється на “егоцентричну мовну особистість” (термін 
В.І. Карасика), яка прагне до самовираження. Відтак, дослідження мови, як 
діяльнісного, цілеспрямованого живого організму, представленого 
численними мовленнєвими продуктами у відповідних актах комунікації, як 
соціального явища, що дає можливість членам мовного суспільства вступити 
в контакт і досягнути певних цілей у конкретних ситуаціях мовного 
спілкування, вивело лінгвістів кінця XX ст. у площину дискурсивно- 
прагматичних студій. Саме в такому ракурсі виконано дисертаційне 
дослідження І.В. Хожаіж, метою якого було інтегральне дослідження 
комунікативної перспективи загальнопитальних висловлень модального поля 
індикатива та кондиціоналу в сучасному французькому художньому дискурсі 
з позицій семіозису й теорії ментального кінетизму. Посилення останнім 
часом інтересу лінгвістів до модальної природи дискурсивних одиниць, які 
синкретизують семантико-синтаксичні та когнітивно-прагматичні 
особливості, визначає актуальність запропонованої роботи.

На шляху до виконання поставлених перед собою завдань дисертантка 
з’ясовує, насамперед (у першому розділі), загальномовні питання. Вона 
обґрунтовує, зокрема, визначення загальнопитальних висловлень як складних 
мовно-мовленнєвих знаків подвійної природи: в мові вони постають як 
однозначні інваріантні структури із симетричним відношенням 
між сигніфікативним і денотативним значенням, а у мовленні -  як варіативні 
симетричні й асиметричні конструкції. При цьому їхня мовленнєва симетрія, 
за словами дисертантки, виявляється в існуванні власне-питальних 
висловлень із функцією запиту інформації, тоді як їхня асиметрія властива

Відділ діловодства та архіву
Київського національного університету 
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невласне-питальним побудовам з різними контекстуальними модальними 
значеннями (зокрема, прохання, наказу, поради, припущення, сумніву, 
застереження) (с. 21).

Методологічною основою опонованої роботи слугувала теорія Г. Гійома, 
одним із базових положень якої є постулат про інтеграцію мови і мовлення у 
мовно-мовленнєву діяльність, зумовлену взаємодією складових тринома: 
розумові операції -  мова -  мовлення, що ілюструє безперервну каузацію 
(породження) мови у мовленні (с. 19). За словами французького лінгвіста, 
процес каузації складається з трьох складників: 1) ментальні операції (під час 
яких формується інтенція), 2) рівень мови (на якому здійснюється відбір 
лексичних одиниць і структурно-синтаксичних схем для реалізації інтенції), 
3) рівень мовлення (де відбувається актуалізація пропозитивної моделі мови, 
яка піддається певній інтерпретації, кінцевим результатом якої є формування 
висловлення). Виходячи саме з цих міркувань, І.В. Хожаіж розмежовує 
сигніфікативне (системне) та денотативне (мовленнєве) значення 
загальнопитальних висловлень, між якими створюються різні відношення у 
процесі актуалізації. До того ж, урахування основних положень Ґ. Гійома, 
викладених у його теорії психосистематики, що вивчає певні готові 
психомеханізми систематизації та організації мовно-мовленнєвих знаків, а 
також міркувань його послідовника Ж. Муаньє щодо когнітивної основи 
питання і ствердження, яка реалізується в динаміці розумових операцій у 
контексті усталеного уявлення про кінетизм думки, дозволило дисертантці 
витлумачити загальнопитальні висловлення як трикомпонентні структури, 
що складаються з попереднього судження, вираження невпевненості з 
приводу висловленого та спонукання адресата до дії.

Не залишилася поза увагою дослідниці й теорія інтегративної 
прагматики (Ж. Анскомбр, О. Дюкро), в межах якої вона здійснює детальний 
аналіз ознак загальнопитальних висловлень, розробила їхню типологію, а 
також виокремила експліцитні (ілокутивні маркери, негативні й позитивні 
поляризатори, ілокутивні формули) та імпліцитні прагматичні оператори 
(інтонація, контекст).

Другий розділ опонованого дослідження присвячений аналізу 
комунікативної перспективи трьох структурних типів орієнтованих і 
неорієнтованих загальнопитальних висловлень модального поля індикатива, 
зокрема інверсивних, інтонаційних та перифрастичних. Насамперед, 
дисертантка звертається до всебічного аналізу позитивних 
загальнопитальних висловлень, до яких вона зараховує 1)питання- 
перепитування та 2) питання-відлуння, а також заперечних, серед яких вона 
розрізняє 1) власне-питальні (з предикативним запереченням) біполярні 
висловлення; 2) контекстуальні загальнопитальні висловлення; 3) невласне- 
питальні (з аргументативним запереченням) висловлення; 4) поляризовані, 
або розчленовані, загальнопитальні висловлення; 5) обмежені
загальнопитальні висловлення; 6) екзистенційні орієнтовані й неорієнтовані 
власне-питальні й невласне-питальні побудови з екзистенційними 
маркерами; 7) загальнопитальні висловлення-перемикачі розповіді.



Чильне місце в роботі посідає детальне дослідження експліцитних 
маркерів суб’єктивної модальності індикативу в загальнопитальних 
висловленнях, до яких дисертантка зараховує модальні прислівники (типу 
peut-etre, vraiment), спеціальні морфеми (типу п ’est-ce pas, оиі, non), 
предикати думки (типу croire, supposer), самостійні займенники (типу тої, 
toi), дискурсивні конектори (типу pourtant, car, done), а також ілокутивні 
формули типу voudriez-vous, pourrais-tu, puis-je тощо. Всі вони, на 
переконання І.В. Хожаіж, реалізуються у мовленні з урахуванням ступеня 
когнітивного дефіциту мовця або його повної відсутності (с. 113).

У третьому розділі дослідження увага дисертантки зосереджена загалом 
на вивченні структурних, семантико-прагматичних і поліфонічних 
особливостях загальнопитальних висловлень модального поля кондиціоналу. 
Особливість останнього полягає у представленні ситуації або події як 
неінтегрованих у реальність мовця, що надає мовленню різних модальних 
значень (зокрема, сумніву, припущення, поради). На відміну від модального 
поля індикативу, поле кондиціоналу ідентифікує автора повідомлення з 
оповідачем або ж, навпаки, позиціонує його як відокремленого від нього, при 
цьому останній може відповідати або ні за зміст висловленого ним судження. 
Залежно від семантико-прагматичних ознак контексту, завдяки якому 
розкривається конотація загальнопитальних висловлень, І.В. Хожаіж 
виокремлює чотири типи кондиціоналу, а саме: 1) темпоральний, 
2) гіпотетичний, 3) журналістський, 4) пом’якшеного бажання (с. 125), кожен 
з яких набуває особливого значення ймовірності й по-різному характеризує 
ілокутивну спрямованість загальнопитальних висловлень. Особлива увага 
приділяється функціонуванню експліцитних маркерів суб’єктивної 
модальності поля кондиціоналу в сучасній французькій мові, які, подібно до 
експліцитних маркерів поля індикативу, характеризуються різними 
ступенями когнітивного дефіциту мовця.

Отже, опоноване нами дослідження постає як самостійна, завершена, 
логічно структурована наукова праця, теоретичні положення якої 
підтверджуються широким фактичним матеріалом (понад 2000 прикладів) і 
часто зображуються схематично.

Не маючи конкретно значущих зауважень до змісту роботи, висловимо 
кілька міркувань полемічного характеру, які на наш погляд, якісно 
підвищили б її науково-теоретичний і практичний рівні:

1. Варто було би приділити більше уваги когнітивному аспекту 
синтаксису, за яким стоїть мережа зв’язків різних психічних функцій 
свідомості людини, що сприяло би, на наш погляд, ґрунтовнішому 
розумінню мовної сутності й мовленнєвого навантаження досліджуваного 
явища.

2. Визначаючи загальнопитальні висловлення як складні мовно- 
мовленнєві знаки подвійної природи, комунікативне призначення яких 
спрямоване не лише на запит інформації, а й на вираження різних 
контекстуальних модальних значень, цікаво було би порівняти діалогічне 
мовлення, що постало предметом дослідження, з монологічним, у якому



питання спрямоване до самого автора, а також провести паралелі між 
загальнопитальними висловленнями в складі прямої мови й невласно прямої, 
які б виявили справжню когнітивну сутність досліджуваного явища.

3. Дисертантці, можливо, варто було б розробити власний 
термінологічний апарат, зокрема, на позначення понять “зайві слова”, 
“спецальні морфеми”, “питання-перепитування” тощо, якими вона часто 
послуговується у роботі. Це, на наш погляд, надало би більшої науковості й 
значущості її дослідженню.

4. Наявні огріхи в оформленні бібліографічних даних, використаних 
джерел (зокрема № 6, 76, 84, 105, 107, ).

Вказані недоліки не мають принципового характеру й не змінюють 
загальної позитивної оцінки роботи, яка виконана на належному науково- 
методичному рівні й відповідає вимогам ДАК МОН України, п. 9, 11, 12, 13 
«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами), а її 
автор І.В. Хожаіж заслуговує присудження ступеня кандидата філологічних 
наук зі спеціальності 10.02.05 -  романські мови.
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