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кБирах<енн'т кощ/н|кативно[ п|дтримки в су{асноп/{у англомовному побутовому

та психотерапевтичному дискурс1: когн1тивно_дискурсу1въту\у1аспект)' подану на

здобуття наукового ступеня кандидата ф|лолог|чних наук з1 спец|альност|

\0.02.04 _ германськ| мови

€уласн| когн|тивно та дискурсивно ор|ентован| студ1[ продов)1(у[оть

активно вивчати заг€|]-|ьний механ|зм комун1кац|?, поясн}оточи його ск.т1адну,

м|нливу та неоднозначну процесу'!льно-результативну природу 1шляхом

досл|дэкення ц|лого спектру !нтенц|она-г:ьно р|знотипних лтодських |нтеракц|й.

1ак| |ндив|дуальн| гносеолог|чн| проникнентш[ посцпово починатоть

створ|овати у св|тоглядн|й площин| в|тчизняного м0вознавства ц!л|сну картину

сутност| сп|лкування' вимальову!оть його нов1 контури та викрива!оть ран|ш:е

нев|дом| глибинн| моменти його переб|ц. 1ак| усп|хи зумовлен[ дом|нуванням

функц!он€штьного п|дходу до мови та мовлення, який вхсе п|дтвердив сво}о

доц|льн|сть та високий поясн1овальний потенц|ал, ад}1(е передбанае вивчення

одиниць у 1пирокому контекст| конкретних комун|кативно-прагматичних

ситуац[й та у т|сному зв'язку з л|нгвощеативною д|яльн|стто л}одини.

Фсмислення сп|лчгвання як |нтещац|| ситуативних' контексту:ш1ьних'

соц|оцльтурних фактор1в буття мовц|в з урахуванням ]хн|х комун1кативних

компетенц|й призводить не т|льки до вид|лення нового об'скта л|нгв!стичного

анал1зу _ дискурсу, 
'}ле 

й до усв1домлення його як |нсщум€Ё[}, що уможливл|ое
комплексний анал]з та виведення етнокультурних та |ндив|дуа-гльно-

психолог|чних принцип|в та механ|зм1в лтодсько| |нтеракц||.

} цьому контекст| стае зрозум|лим' що рецензована розв|дка, присвячена

розгляду когн|тивно-дискурсивних ознак вирах(ення комун|кативно| п|дтримки

в сучасному англомовному побутовому та психотерапевтичнощ/ сп|лкуванн|,

в|др|зняеться свое1о ак7пусшьн!супто та) за нечисленност| праць, присвячених



вивченн|о кол4ун'ка7пцвно[ п!ётпршлскш у вттнизнян|й та закордонн|й л|нгв|стиц|,

новц3но1о. |у|етпа досл|дх<енн'т полягае у з'ясуванн| зм1стових, форма-гльних |

дискурсивних особливостей д|т комун|кативно| п|дщимки в англомовн|й

побутов|й та психотерапевтичн!й сферах м}кособист|сно| взаемод||.

Р[атпер1а;толл дисертац|йного досл|дхсення слуцвав корпус к|нод1атлог|в

(30 ф|льм|в), (45) скрипт|в ориг|на_гтьних англомовних психотерапевтйчних

консультац1й р|зного напряму психолог|чно| спец|ал|зац|| з фрагментами
(1700 одиниць) комун|кативно| п|дтримки, англомовн| лексикощаф|нн|

дх{ерела. Биправданим | доренним е запропонований авторко1о методолог|чний

аларат досл|дтсення' стратиф|кованпй на низку окремих блок|в, що' на на1шу

А}мку, дозволило тй всеб1чно розглянути такий складний дисчрсивно
представлений феномен психолог|чного життя л}одини, яким е комун|кативна

п|дтримка, зокрема в мех{ах англомовного соц|уму.

} робот| колоун1катпшвна п|ёпорсл":пко визъ1ачаетъся як соц|ально ва)кливий,

психолог|чний елемент м|жособист|сно| взасмод||, |нтенц|он€1льне значення

якого полягае у верба-ттьно представлен|й моральн|й допомоз| !ншло;иу 1пляхом

рецляц|| його дисбалансованого психоемотивного стану, зберехсенн|

психоемотивно| р|вноваги чи позитивного насщок) та мох{лив|й корекц|? у
цьому русл| повед|нки особи. Б|дпов1дне макро|нтенц|он€ш1ьне значенн'{' як

правильно вивела дисертантка, складаеться з м|що|нтенц|й, реал|зованих,
з€|лех{но в|д прагматичних умов м|жособист|сного сп|лкування, у низц|

окремих' такох( сщ/1шно диференц|ованих у робот|, значень комун1кативно_

семантичних категор|й згоди, захисту, сп1втуття, вт|тпанн я, п|д6адьорення та
схвалення. 1ак1 категор|| реал|зу:оться у ме)ках мовленнсвих акт|в та
самост|йно[ дискурсивно| одиниц| кошгун|кативно! п|дщимки, яка визначаеться

адресантно_адресатно}о конф|црац|ето, характеризу!очись високим р|внем
|нтердискурсивност|.

Б|дпов!дно' резулътати вивчення та пор|внянн'{ мовних та мовленневих, а
такох( актомовленневих та тактико-стратег|чних особливостей комун|кативно?
п|дтримки у ме)ках не т]льки побутового, сш1е й психотерапевтичного п|дтип|в



англомовного дис1чурсу с ва}кливим здобутком кол4ун]катпцвно-прае]\4а/пшчно|

частини досл|рке ння. }!]не воко ен!пот,/вна ск.]1адова роботи в|дтвортос, зокрема у
пор|вняльному аспект| вк!ваних п|дтип|в дискурсу, фреймову модель ситуац||

комун|кативно| п|дтримки, макро_ та м|кроелементи яко| в|дпов|датоть за

актуал|зац|то р|знотипних висловлень п|дщимки з визначеним прагматичним

потенц|алом. ,,{осягненн'[м роботи ввах{аемо й усп|тшне використання в рол!

поясн}ова-]1ьного |нструменц базисних пропозиц|она-гльних схем араю1$/вання

|нформац|[, активовано| мовними одиницями лексичного, синтаксичного або

текстового р|вн|в комун|кативно| п!дщимки, та !хн|й слутпний под|л на

адресантно-ценщинн|, адресатно_ценщинн!, мед|оценщинн|, кваз|адресатно-

ценщичн! та кваз|адресантно-ценщичн| пропозиц||. 3азначен| клточов1 моменти

роботи представлен| у додатках, як| |лтостру}оть положення л|нгвокогн|тивно!

(фреймова складова) та л|нгвокомун|кативно| (тактико-стратег|чна специф|ка)

частин розв|дки

9 ц|лому, в|дзнанимо наукову грунтовн|сть дисертац|| 1.1. Буяльсько|:

наявн| думки | науков| полох<енн'т е результатом глибокого осмислення як

сол|дного корпусу науково-теоретичних д)1{ерел (405 позиц|й), так 1

|нтерпретац|? отриманих 1шляхом комплексного анал|зу |лтосщативного

матер|алу (76 позиц|й) його результат|в.

Ёезвока:очи на заг€!^]1ьне г!озитивне вра>1(ення в|д рецензовано| роботи,

з€вначи11у1Ф, !!{Ф !1шронитання виклик€|-[|о наступн| заува>кення та запитання:

1. [еяка плутанина спостер1гасться' на на!|] погляд, з терм|нами

методолог|чно| частини роботи. 1ак, для сп|вставлення семантико-когн|тивних

| дискурсивних особливостей д|? комун|кативно| п|дтримки у побутовому та

психотерапевтичному сп1лкуванн! у робот1 з€!"[1ута}от ъся пор1 вня./!ьно - опшс о вшй

та з!стпавншй ллетпоёш (с. 9). Р[етпо0 з!стпавноео ана-гл|зу представлено як спос|б

(виявленн'[ специф|ки вар|говання вт|лення дискурсивно! координу:оно|

макросщатег|| в побутовому та психотерапевтичному п!дтипах дискурср)
(с.7з). Фднак, ;петпо0 з!споавноео аналф визначаеться досл1дниками
(м.Ф. &иференко, 1!1.|[. |(онерган, в.м. [опоров, м.о. 11|утова) як головний



метод кон7прас7пшвно[ л!нев|стпшкш, спрямований на виявлення м!я<мовних

под|бноотей та в!дм1нностей у структурах мов та у способах вира)кення одних |

тих самих значень; у робот| яс !деться ли111е про англомовний дискурс. \{а чий

п|дх|д спираеться авторка? ! сво1о чеР$, на стор|нках 66-67 в>ке пор!вняльно-

опшсовшй поеупоё позиц|онуеться як той, (в основу якого пок]1адено

пор!вняльншй ана_тт|з реально| комун|кац1!)> та <<який умохст1ивив опис та

узаг€}льнення особливостей вирах{ення комун|кативно| п|дтримки у ко)кн|й |з

визначених сфер>. 1{р!м того, пор!вня:тьно-опцсовшй метод в|дноситься

дисертантко}о то до ква-гт|ф|кац|йного блоку методики ана-гл|зу матер|ащ (с.64-

67), то до прагмал|нгв|сти1{ного (с. 76).

2.[ртя б|льтп повного опису в|дм1нностей м]хс побутовим та

психотерапевтичним англомовним дискурсами в актомовленневтй та тактико-

стратег!нн|й площинах, А0 на1п погляд, було 6 доц|льним не т|льки

констатуват|4 наявн|сть сп|льних акт]в або дискурсо-з€}пех{них та нез€1лежних

тактик' алей провести к!льк]сне розме)кування м|ж цими одиниця1!1и.

3. 9 досл!дхсенн| котшун|кативна п|дщимка розглядаеться на р|зних р|внях

!1 реа_гл|зац|| - актомовленневому та дискурсивно1у{у. 3окрема, 3а критер|см

|нтенц|ональност| кошгун|кативна п|дтримка виступае як окремий дискурс' у
зв'язку з чим виникатоть запитання: чи |снутоть законом|рност| композиц|йно-

смислово! побудови сценар|то дискурсу ефективно| комун|кативно| п|дтримки в

англомовн|й сп|льнот|? 9кщо так' то яке поетапне введення р|зних мовленневих

акт|в/тактик е типовим та найб|льтш ефективним для зд|йснення впливу на

рецип|ента, зокрема у мех{ах побутово| та психотерапевтично| англомовно?

комун|кац||?

4. Б основному робоц виконано охайно. Фднак при цьому в н|й наявн1

г{омилки орфощаф|чного (напр., с. 30, з4,35,64, 106, |70, |75) та техн|чного

(с. 34, 73, 80, 88, 134, 156, |69)характеру.

)/казан| зауваженн'т не знш1{ук)ть ц1нност| проведеного досл|дхсення, не

торка}оться його заг€}льного зм|сц | сщуктури. Бватсаемо' що завдання роботи
виконан|' а мету досягнуто. [т зм|ст, у ц|лому' поданий лог|чно та прозоро,



характеризусться високим р!внем вик.т1аду. Автореферат та публ|кац|| повн|стто

в!дбиватоть зм|ст дисертац||. |[оло>кення, винесен| на захист' е теоретично

новими, св|днать про ориг|на-гтьне самоот|йне досл|дт(енн'{. Р1ожна спод|ватися,

що розв|дка займе г|дне м|сце серед |нтших роб!т, присвячених когн|тивно-

кошгун|кативному досл|дя<енн}о ситуац|й р|знотипних д|алог|чних взаемод|й.

1ох< вваэкаемо' що дисертац|йне досл|д>кення Буяльсько? 1етяни !ван|вни

<<Бирахсення комун|кативно? п|дщимки в су{асному англомовному побутовому

та психотерапевтичному дискурс|: когн|тивно-дискурсивний аспект) в|дпов|дае

вимогам <<|[орядку присудх{ення наукових ступен|в | присвоення вченого

звання стар!шого наукового оп|вроб1тника>, затвердх(еному постаново}о

|&б|нету 1!1|н|стр|в }лкра!ни в|д 24 лилня 20|з Рок}, ш 567, а його авторка -
Буяльська 1етяна 1ван|вна _ заслуговуе на присудження наукового ступеня

кандидата ф1лолог|чних наук за спец|а-ттьн|стто |0.02.04- германськ1 мови.
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зав|дувач кафедри германсько{ ф|лолог|?
т{ерн|г|вського нац|онш1ьного педагог|чного

ун|верситету 1мен1 т.г. 11[евченка
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