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Подана на захист дисертація  Макарук Л. Л. присвячена  розгляду 

принципів організації і аналізу функціонування  мультимодальних  

складових сучасного англомовного масмедійного  комунікативного простору. 

Вибір теми дисертаційного дослідження вмотивований багаторічною 

зацікавленістю лінгвістів  як  специфікою масмедійного дискурсу, так і 

появою нових візуально-графічних  форм  спілкування. 

Масмедіа – ключовий фактор життя сучасної людини. Сьогодні вони 

формують широке проблемне поле, у якому кожен з аспектів потребує 

розгорнутого аналітичного  осмислення та докладного наукового 

обговорення. Охоплюючи всі життєві реалії людини, масмедіа  

трансформується в парадигму лінгвокультурного розвитку суспільства в 

цілому. 

З іншого боку,  з розвитком цифрових технологій з’являються і нові 

форми комунікації, що поєднують в собі вербальне мовлення і невербальні  

засоби повідомлення. Цей принципово новий (після усного та писемного) вид 

комунікації, володіє великим інформаційно-емоційним  потенціалом, і 

найбільш  очевидною його  ознакою є тексти принципово нової   побудови.  

У якості невербальних знаків можуть виступати малюнки, фотографії, схеми, 

реальні предмети навколишнього світу, що становлять предмет спілкування. 

Сюди ж відносяться притаманні тільки для усного спілкування міміка і деякі 

види жестів.  Цілком зрозуміло, що саме масмедійний комунікативний 



простір  виступає ідеальним полем маніфестації  можливостей  

мультимодального повідомлення. 

Отже, актуальність проведеної наукової розвідки та її доцільність 

самоочевидна  і випливає з  об’єкту і предмету аналізу. Загальновідомо, що 

поява нових комунікативних  форм, складність і гетерогенність синтетичних 

повідомлень, що поєднують в собі мовне і позамовне, зумовило розбіжності у 

термінах на їх позначення. У лінгвістиці відомі поняття полікодових 

(В. В. Богданов, Н. Ю. Івашина, І. М. Колегаєва),  дисплейних 

(В. Г. Костомаров), креолізованих (Т. А. Удод, Н. С. Валгіна)  та  

мультимодальних текстів. 

Терміни «мультимодальність»  та «мультимодальний текст» разом з  

основними положеннями теорії мультимодальності  вперше були введені в 

науковий обіг і розроблені Гюнтером Крессом і Тео ван Ліувеном (2001). 

Базовою ознакою таких вербально-невербальних повідомлень зазначені  

вчені вважають репрезентацію  змісту висловлювання шляхом взаємодії 

різних комунікативних модусів.  

Отже, проведений дисертанткою  аналіз є нагальним відгуком на 

потреби сьогоденного мовознавства, що сприяє подальшому розвитку теорії 

мультимодального   тексту і текстотворення. 

Дисертантка ставить амбіційну мету, яку визначає як «специфіку 

реалізації мультимодальності в англомовному масмедійному комунікативному 

просторі шляхом установлення закономірностей кореляції вербальних, 

невербальних і паравербальних складників крізь призму структурно-

функційних, лінгвостилістичних, комунікативно-прагматичних і 

соціокультурних параметрів» (с. 25). Зміна наукових поглядів на природу 

комунікативної реальності мотивує необхідність звернення до конкретних 

зразків об’єктивації  мультимодальності і зосередження п. Макарук саме на  

комунікативному просторі масмедіа вважається мені вельми мотивованим. 



Загалом корпус проаналізованого матеріалу  складає 1000 текстів і 

фрагментів,  відібраних методом суцільної вибірки в сучасному англомовному 

масмедійному комунікативному просторі. 

Достатньо великий обсяг фактичного матеріалу дослідження (32 000 

британських й американських паперових та 500 сторінок електронних 

періодичних видань за 2000–2018 рр., а також 30 веб-сайтів та 3 соціальних 

мережі (Facebook, Pinterest, Instagram)  слугує валідним підґрунтям для 

зроблення вірогідних і науково достовірних висновків.   

Теоретичне значення  роботи авторка зазначає у  полівекторності 

розгляду писемної площини сучасного англомовного масмедійного 

комунікативного простору в контексті мультимодальної лінгвістики, які 

полягають у виявленні структурних особливостей, семантичного 

навантаження та функційного призначення невербальних і паравербальних 

компонентів, що слугують засобами реалізації мультимодальності (с. 34). 

Наукова новизна  проведеної  розвідки винесена у Положеннях на 

захист (с. 31–33), ключовими з яких вважаю наступний: «Формування 

сучасного англомовного мультимодального комунікативного простору 

забезпечується вербальними, невербальними та паравербальними засобами, 

які функціонують самостійно або симбіотично, утворюючи логічні, 

завершені, зв’язні й цілісні семіотично та семантично гетерогенні 

тексти» (с. 31). 

Структура  роботи логічно відповідає поставленим завданням  і 

складається зі вступу, п’яти розділів із висновками до них, загальних 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 635 сторінок, обсяг основного тексту – 370 сторінок. 

Бібліографія містить 1215 джерел, із них 715   позицій -  праці вітчизняних та 

зарубіжних авторів (363 – іноземними мовами), 500 позицій – джерела 

ілюстративного матеріалу.  

У першому розділі “Теоретичні основи дослідження 

мультимодальності в англомовному масмедійному комунікативному 



просторі” зроблено огляд еволюції усної і писемної комунікації, виявлено 

специфіку сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору, 

а також розглянуто передумови формування мультимодальних парадигм. 

Багато уваги приділено принципам  розмежування усного і писемного 

мовлення (с. 40–45, с. 82, с. 94). 

          У цьому розділі найбільш цікавим є для мене спостереження  з алюзією 

на Р. Барта, який пов’язує мультимодальність з традиційними засадами 

постмодерна (с. 85). Авторка робить екскурс в історію становлення 

мультимодальності  як певного засобу вираження повідомлення та висвітлює  

існуючі в різних лінгвістичних школах підходи до цього явища. (с. 94–100), а 

також зупиняється на трактуванні термінів «модус» і «модальність» крізь 

призму семіотики і психології. В якості нових лінгвістичних галузей 

наукового пошуку запропоновано увести в категоріальний апарат 

мовознавства поняття «мультимодальна лінгвістика» і «мультимодальна 

стилістика» (с.100–108). Запропоновано власне розуміння термінів модус, 

модальна сумісність, семіотичні ресурси. 

Другий розділ “Методологія та методика дослідження 

мультимодальності у сучасному англомовному масмедійному 

комунікативному просторі”  присвячено розгляду теоретичних передумов, 

що слугували основою формування методів, релевантних для вивчення 

вербальних, невербальних і паравербальних компонентів. Багато уваги 

приділено графічним і візуальним засобам кодування інформації, розглянуто 

витоки графічної лінгвістики, історії та теорії писемності (с.136–141). Багато 

уваги приділяється поняттю «візуалізація». Так, на с.145 авторка пише: 

«…все більшої актуальності набуває проблема візуальної грамотності  

сучасних індивідів, які, на превеликий жаль часто не можуть збагнути суть 

повідомлення або ж надають йому кількох трактувань». Далі йдеться  про 

існуючи  методи дослідження мультимодальності, які представлені на 

рисунку  с.152, серед яких авторка зосереджується на системно-функційному 



підході (с. 152–154). Окремо розглянуто особливості конверсаційного аналізу 

(с.154–159 – на рисунку не відображено). 

Методологічною основою дослідження обрано сукупність наступних 

методів: « …методу суцільної вибірки, прийомів індукції та дедукції, 

описового методу, дистрибутивного та рецепційного аналізу, системно-

функційного, соціо-семіотичного та геосеміотичного підходів» (с.160). У 

розділі докладно висвітлені етапи проведеного дослідження, що уможливили 

здійснити узагальнення напрацьованих спостережень і зробити певні 

висновки. 

У третьому розділі “Засоби та способи реалізації 

мультимодальності в англомовному масмедійному комунікативному 

просторі” докладно описано різновиди сегментаційних і графічних шляхів 

кодування інформації, потенційні можливості  варіацій шрифту та кольору, 

призначення і типи непіктографічних і  нефотографічних елементів 

повідомлення, а також іконічні елементи та їхній взаємозв’язок  з 

вербальними  складовими у тексті. У цьому розділі надано багато цікавого 

ілюстративного матеріалу. Докладно аналізуються чисельні приклади  

мультимодальних повідомлень, зосереджено увагу на їхній формі, розмірі, 

використанні дужок і різних типів шрифтів. Зроблено спостереження, що в 

англомовному масмедійному комунікативному просторі  наявні чотири типи 

позиціонування тексту: горизонтальне, вертикальне, діагональне та довільне. 

Ключовим висновком цього розділу вважаю наступний:  «Шрифтові та 

кольорові варіації – це потужні маніпулятивні ресурси, які здатні 

модифікувати графеми, лексеми, синтаксичні конструкції й тексти, надаючи їм 

бажаного значення. Шрифт виконує конкретизувальну, узагальнювальну, 

ідентифікувальну та змістовидільну функції» (с. 251). 

         У четвертому розділі “Формування та рівні функціонування 

мультимодальних ресурсів в англомовному масмедійному 

комунікативному просторі”  Л. Макарук фокусує увагу на  причинах 

використання та можливих способах сполучуваності невербальних і 



паравербальних  семіотичних ресурсів. У роботі висвітлено взаємозв’язок та 

взаємозалежність різних  гібридних засобів, що утворюють велику кількість 

комбінацій.  

Науково цікавим кроком є виділення  мультимодальних синтаксичних 

конструкцій (с. 302–303). Найбільш частотними, за даними Л. Макарук, 

виступають такі, що поєднують у своєму складі вербальні елементи зі 

«спецефектами, що здатні трансформувати семантику» (с. 304). Робиться 

спроба виокремити комунікативні стратегії і тактики мультимодального 

повідомлення, що забезпечують бажаний вплив на читача (с. 313–315). 

Авторка  слушно зауважує, що «..вербальні речення є певною мірою 

неповними. Вони не розкривають змісту, змушують домислювати написане, 

але зорієнтовують читача, не дають йому нескінченої кількості можливих 

варіантів інтерпретації» (с. 311). Проведений аналіз зразків фактичного 

матеріалу уможливив авторці увести у науковий обіг такі терміни як 

мультимодальна лексема, мультимодальна графема, мультимодальне 

речення. Їхня дефініція наведена у висновках до розділу (с. 323). 

У  п’ятому розділ “Емотивно-експресивний потенціал і 

соціокультурна зумовленість мультимодальних стилістичних ресурсів в 

англомовному масмедійному комунікативному просторі”  розглянуто 

невербальні і паравербальні компоненти, що уможливлюють виявлення  

культурних цінностей  й орієнтирів американських та британських спільнот. 

Проведене дослідження свідчить про те, що в англомовному 

масмедійному комунікативному просторі існує низка зображень, які 

слугують  певними ідентифікаторами американського та британського етносу 

(с. 329–338).  Отже, правомірно зазначити великий потенціал 

мультимодальних повідомлень, що  функціонують  як  символи  національних 

культурних  концептів.  

Особлива увага в роботі приділяється дослідженню  об’єктивації 

мультимодальних повідомлень у соціальних мережах (с. 344–354). Робиться 

спостереження, що та ж сама  графічна позначка може мати різні 



інтерпретації, а вербальна лексема корелює з різними типами графічних 

зображень (с. 348). Розглядаючи мультимодальну стилістику гібридних 

повідомлень, авторка звертається до масмедійної реклами і знов підкреслює 

роль шрифту та кольору у створенні певного емотивного образу (с. 356). 

Авторка розглядає цей феномен як певний тип лінгвальної гри (с.370–383). 

Загальні висновки, зроблені Л. Макарук, прозорі і мотивовані, 

ключовим з них, на наш погляд, є наступне твердження: «Сучасний 

англомовний комунікативний простір постає як симбіоз вербальних і 

невербальних компонентів, сукупність яких має логічний зв’язний і цілісний 

комунікативно-інтерактивний та семіотично гетерогенний мультимодальний 

характер (с. 385). 

Новизну і теоретичну значущість праці забезпечує об’єкт і предмет 

дослідження, а також той факт, що вперше досліджено потенціал  

застосування мультимодальних засобів у величезному масштабі 

масмедійного дискурсу.  

Безумовним досягненням авторки вважаю органічне поєднання в 

роботі традиційних і новітніх поглядів на теорію комунікації з опертям на 

власні спостереження і  базові мовознавчі засади, а також вдалу  філологічну 

інтерпретацію фактичного матеріалу. Дисертаційна робота Л. Макарук – 

ємке лінгвістичне дослідження, що переконливо проілюстровано прикладами 

(розділи 3, 4, 5), містить оригінальні висновки і спостереження, що дають 

ключ до нового кута бачення предмету розгляду. 

Можливість використання окремих розділів роботи  як основи для 

вивчення  масмедійного дискурсу і потенціалу гібридизації повідомлення 

свідчить про практичну значущість розглянутої дисертації.                                                                                                                                                                                                                                       

Результати дослідження є достатньо важливим підґрунтям для подальшої 

науково-прикладної розробки  теорії мультимодальності сучасної 

комунікації, що свідчить про перспективність проведеної наукової  розвідки 

Вищенаведене уможливлює уналежнення представленої до захисту 

дисертаційної роботи Л. Макарук до таких, що збагачують лінгвістику 



зверненням до  актуальних мовознавчих проблем, у даному випадку 

розкриваючи важливість поєднання мовних і позамовних засобів  для 

забезпечення інформаційної та емотивної  впливовості повідомлення на 

читача. 

 Цілком зрозуміло, що  наукова праця такого обсягу,    масштабності й 

об’єму  не позбавлена  дискусійних моментів і зауважень: 

1. У роботі дисертантка неодноразово послуговується поняттям 

англомовний масмедійний комунікативний простір та, на наш погляд, вдало 

оперує ним. Водночас, чи можна вважати  цей тип дискурсу однорідним? 

Такі відомі дослідники  масмедійних текстів, як Г. Г. Почепцов, У. Мак 

Мейл, У. Ліппман, Д. Мак Куэйл   вважають, що будь-яка масмедійна 

продукція має фреймовий характер і розрізнюється залежно від медіуму, 

часу, місця та жанру. Чи можна, наприклад, рекламні повідомлення і 

інтерперсональні повідомлення в “Instagram” або “Viber” розглядати  на тому 

ж самому рівні? 

2.  Новаторським у роботі є те, що Л. Л. Макарук вводить нові 

поняття, які відображають реальний стан речей в аналізованому 

англомовному масмедійному комунікативному просторі. Серед них – 

шрифтове уподібнення предметам і процесам об’єктивної дійсності з 

подвійним дублюванням семантики; мультмодальна графема, 

мультимодальне речення.    

        Виникає питання: чим мультмодальна графема відрізняється від  

графону? Ознакою графону традиційно вважають «написання слова за 

допомогою інших знакових систем» (В. А. Кухаренко, 2000). Як приклад, 

наводиться  ideas 4 life? Help1Help! HELP, (c. 7). Такої ж думки 

дотримуються  І. Арнольд, А. Мороховський, Д. Мищенко, Л. Ємелянова та 

ін.   

     Стосовно мультимодального речення,  бажано було б 

конкретизувати,  що авторка взагалі розуміє під терміном «речення».  А в 

зазначеному аспекті, що саме під  мультимодальним реченням? Дорожний  



знак перекресленої літери “Р”  (на позначення забороненої стоянки) – це 

граматичне мультимодальне  речення? 

3. Традиційно для аналізу мультимодальних текстів застосовується 

мультимодальний дискурс-аналіз, розроблений як міждисциплінарний 

теоретико-методологічний підхід, який спирається на соціальну семіотику. 

Як приклад можна привести збірник дослідницьких робіт «Мультимодальний 

дискурс-аналіз» під редакцією К. Л. О'Халлорана [Multimodal Discourse 

Analysis ... 2004]. Авторка пропонує власний холістичний, «корпусний підхід 

(с.175)» до розгляду мультимодальності. Останній передбачає кількісну 

обробку  фактичного матеріалу, що дає змогу окреслити якісь тенденції, що 

спостерігаються в мультимодальному масмедійному просторі. Бажано було б 

замість «значна  частина», «найчастіше», «переважна більшість» та ін.. 

(с.31,33,32,93,154)  навести більш конкретні дані. 

4. Позитивним моментом у роботі є те, що значну частину 

матеріалу унаочнено табличним способом. Це полегшує сприйняття 

інформації. 

Проте,  згідно зі словниковою дефініцією,  «..таблиця – це перелік, 

зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному 

порядку за рядками та стовпчиками» (А. С. Хорнбі). 

      Чи можна вважати малюнки, наведені, наприклад, на с. 55,58,108 

таблицями? Вони не містять ані стовпців, ані статистичних даних. До речі,  в 

тексті роботи «діаграми» мають бути представлені як «рисунки» з 

обов’язковими поясненнями до них. Це с. 281, 302  та ін.  До таких рисунків 

(названих «діаграми» в тексті  дисертації) пояснень немає.  

     Висловлені дискусійні моменти та зауваження не применшують 

зробленого  наукового внеску Л. Л. Макарук, а вказують на складність і 

багатовекторність  предмету розгляду, а також кличуть до дискусії. 

Автореферат дисертації ідентичний її основним положенням та 

результатам. Виходячи з  актуальності проблематики дослідження,  його 



безумовної доречності  і перспективності, а також враховуючи  новий аспект 

бачення проблеми,  вважаю наступне. 

      Дисертаційне дослідження на тему: «Мультимодальність 

сучасного англомовного масмедійного  комунікативного простору» 

відповідає усім чинним вимогам Департаменту атестації кадрів Міністерства 

освіти і науки України, зокрема, «Порядку присудження наукових ступенів 

та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№ 567 (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ №656 від 

19.08.2015 р. та   №1159 від 30.12.2015р.), а його авторка – Макарук Лариса 

Леонідівна заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. 
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