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Сучасному розвитку лінгвістики притаманна поступова зміна парадигм 

вивчення мови, коли дослідження її статичних особливостей поступаються 

місцем для розгляду її динамічних характеристик з позицій когнітивної 

лінгвістики, лінгвокультурології, соціо- й мультимодальної лінгвістики. 

Зрозуміло, що в цьому аспекті актуальність безпосереднього дослідження 

закономірностей взаємодії вербальних і невербальних засобів у вираженні 

соціокультурних цінностей британської й американської спільнот з урахуванням 

мультимодальних парадигм пов’язана з тим, що впровадження його результатів 

дозволить вирішити таке нагальне питання практики міжнародного політичного, 

культурного і професійного спілкування, як підвищення масмедійної 

грамотності комунікантів, а, отже, й ефективності декодування англійського 

мовлення та успішної реалізації міжкультурного діалогу. 

Відомо, що соціокультурна варіативність англійської мови 

досліджувалася у площині комунікативного аспекту невербальної поведінки 

мовців (В.В. Богданов, С.Т. Вайман,   Є.М.   Верещагін,   В.Г. Костомаров, І.І. 

Серякова), специфіки впливу психофізіологічних чинників на взаємодію 

вербальних і невербальних засобів у процесі вираження смислу повідомлення 

(А.А. Калита, Г.В. Колшанський, Е.Л. Носенко та ін.), а також з погляду участі 

невербальних засобів у диференціації мовлення представників різних 

соціокультурних рівнів (М.А. Куценко, О.С. Сокирська, Я.Р. Федорів та ін.). 

Проте питання вербального і невербального вияву соціокультурних цінностей у 

масмедійних текстах і національних корпусах вперше стало об’єктом 

спеціального дослідження. 

Викладене свідчить про те, що дослідження О.А. Світліковської, 

присвячене встановленню вербалізаторів концепту VALUES та комплексному 

вивченню закономірностей взаємодії вербальних і невербальних засобів 

репрезентації структурно-семантичних, комунікативно- прагматичних і 

функційних особливостей соціокультурних цінностей британців та американців, 

зафіксованих у масмедійних текстах і корпусах, є актуальним та входить до 

кола праць, спрямованих на (1) вивчення специфіки функціонування одиниць 

мови й мовлення як комунікативного коду та (2) виявлення сукупності чинників, 

що впливають на специфіку вербальної і невербальної репрезентації ціннісної 

складової британської та американської лінгвокультур. 

 



Об’єктом наукового аналізу обрано вербальні та невербальні засоби 

актуалізації соціокультурних цінностей, репрезентовані в корпусах і 

мультимодальних масмедійних текстах. Предметом дослідження є 

структурно-семантичні, комунікативно-прагматичні й функційні особливості 

соціокультурних цінностей британців та американців, репрезентовані 

вербальними і невербальними засобами в англомовних корпусах і 

мультимодальних масмедійних текстах. 

Дисертаційна робота Олени Андріївни Світліковської безпосередньо 

пов’язана з комплексною науково-дослідною темою кафедри практики 

англійської мови Волинського національного університету імені Лесі 

Українки «Системні та функціональні характеристики одиниць мови різних 

рівнів». 

За    результатами     виконання     дослідження    автором    здійснено: 

(1) обґрунтування теоретико-методологічних засад вивчення 

соціокультурних цінностей британського та американського етносів з 

позицій мультимодальної лінгвістики; (2) систематизацію вербальних і 

невербальних засобів репрезентації соціокультурних цінностей британців та 

американців на матеріалі корпусів і текстів масмедіа; (3) розробку методики 

зіставного    аналізу    культурних    домінант    у    досліджуваних    етносах; 

(4) визначення вербалізаторів концепту VALUES у британській та 

американській лінгвокультурах у корпусах і мультимодальних масмедійних 

текстах; (5) узагальнення функційного призначення невербальних засобів у 

масмедійних текстах. 

Методологічною основою праці слугують положення когнітивно- 

дискурсивної парадигми сучасної лінгвістики, а також здобутки 

соціолінгвістики, лінгвокультурології та мультимодальної лінгвістики, що 

уможливило встановлення закономірностей актуалізації соціокультурних 

цінностей на матеріалі масмедійних текстів і корпусів. 

Дисертантка вміло застосовує у роботі різні методи і прийоми 

дослідження, зокрема метод зіставного аналізу для порівняння вербальних і 

невербальних засобів актуалізації соціокультурних цінностей британців та 

американців у масмедіа; когнітивно-семантичний метод та метод 

концептуального аналізу для інтерпретації семантики лексем, які об’єктивують 

концепт VALUES; прагматичний аналіз для встановлення кореляцій між 

мовними і немовними одиницями, а також для виокремлення й опису 

функцій зображень у мультимодальних текстах та елементів ціннісної 

концептосфери британського й американського етносів; методи 

прагмасемантичного та контекстуального аналізів для виявлення ролі 

соціокультурних цінностей в англомовних масмедійних текстах; 

мультимодальний рецепційний аналіз для встановлення особливостей 

сприйняття реципієнтами мультимодальних повідомлень, а також методи 

кількісного аналізу, графічної і лінгвістичної інтерпретації результатів 

дослідження для систематизації отриманих даних та викладу особливостей їх 

варіювання у вигляді рисунків, таблиць і діаграм. 



Проведення аналізу із застосуванням сучасних методів дослідження у 

цій галузі, надійне теоретичне підґрунтя критично осмисленої вітчизняної і 

зарубіжної літератури з мультимодалістики, лінгвокультурології, соціо-, 

прагма- й когнітивної лінгвістики та опрацювання достатнього обсягу 

експериментального матеріалу (460 000 вербалізаторів концепту VALUES у 

Британському й Американському національний корпусах, понад 6200 

лексем-вербалізаторів концепту VALUES у промовах політичних лідерів 

Великої Британії і США, а також масмедійні мультимодальні тексти 

загальним обсягом понад 600 000 знаків) забезпечили необхідний для 

дисертації рівень достовірності, обґрунтованості й надійності отриманих 

результатів. 

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що в 

ньому вперше встановлено й систематизовано соціокультурні цінності 

британців та американців, які актуалізуються вербальними й невербальними 

засобами. Новим у дослідженні є виокремлення соціокультурних цінностей 

британців і американців та узагальнення номенклатури вербальних і 

невербальних засобів їхньої актуалізації на матеріалі текстів масмедіа і 

відповідних корпусів, а також виокремлення спільних і відмінних культурних 

домінант. У дисертації також вперше екстрапольовано існуючі концептуальні 

парадигми на актуалізацію концептів невербальними засобами, а також 

диференційовано масмедійні тексти відповідно до ступеня кореляцій 

вербальних і невербальних засобів та встановлено функції останніх. 

Теоретичне значення виконаної праці полягає в тому, що її результати 

слід розглядати як вагомий внесок у розробку теоретичних питань 

лінгвокультурології, дискурсології, когнітивної лінгвістики, регіоналістики 

й мультимодальної лінгвістики. Розроблені дисертанткою теоретичні 

положення щодо закономірностей актуалізації соціокультурних цінностей 

британців та американців доповнюють теорію соціолінгвістичної 

варіативності мови через вияв ролі позамовних чинників у мовленні 

окремого етносу. 

Обґрунтована в дисертації комплексна методика вивчення мовного й 

позамовного вияву соціокультурних цінностей британців та американців 

може бути застосована у порівняльних і типологічних дослідженнях, а також 

у галузях лінгвостилістики, теорії мовної комунікації та теорії мовної 

категоризації. 

Дисертаційна праця має також безперечне практичне значення, яке 

визначається тим, що її фактичний матеріал, основні положення й отримані 

результати можуть знайти застосування в курсах із загального мовознавства, 

стилістики, лексикології сучасної англійської мови та соціолінгвістики, а 

також у спецкурсах із дискурсології, когнітивної лінгвістики, 

лінгвокультурології, лінгвокраїнознавства та еколінгвістики. 

Дисертація має логічну структуру і складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками, загальних висновків, бібліографії (585 позицій, у 



тому числі 178 джерел фактичного й ілюстративного матеріалу) та 4 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 307 сторінок, обсяг основного 

тексту – 196 сторінок. 

У першому розділі роботи наведено теоретичні засади визначення 

соціокультурних цінностей британців та американців у мультимодальних 

масмедійних текстах. В обсязі теоретичного обґрунтування проблеми 

дослідження авторка (1) здійснює аналіз праць представників різних 

лінгвістичних шкіл щодо трактування цінності взагалі та системи цінностей 

конкретного суспільства зокрема; (2) уточнює поняття «ціннісна 

концептосфера» і «ціннісна категорія» та розкриває їх роль і місце у вивченні 

соціокультурної специфіки репрезентації концепту “VALUES”; 

(3) систематизує ключові культурні домінанти досліджуваних етносів та 

обґрунтовує їхню роль крізь призму концепту “VALUES”; (4) узагальнює 

провідні невербальні засоби, що слугують репрезентантами етнічних цінностей 

та функціонують як ідентифікатори британської й американської 

лінгвокультур. 

Шляхом огляду і систематизації наявних у лінгвістиці підходів до 

розгляду тексту взагалі та його мультимодального різновиду зокрема авторка 

обґрунтовує раціональність виокремлення соціокультурних цінностей 

конкретної лінгвокультури з урахуванням положень мультимодальної 

лінгвістики та об’єктивних екстралінгвальних чинників. При цьому 

дисертантка цілком обґрунтовано зазначає, що масмедійний 

мультимодальний текст є одиницею екстралінгвального рівня, невербальні 

компоненти якого здатні відображати шкалу цінностей, естетичні ідеали та 

домінанти представників певної нації. 

Цінним є також опис у розділі покрокового алгоритму дослідження 

(с. 65-70), який передбачає послідовність та логіку вивчення особливостей 

вияву соціокультурних цінностей британців й американців у масмедійних 

текстах і корпусах у відповідності з методами лінгвістичного аналізу. 

Позитивне враження справляє й графічне узагальнення алгоритмічної 

процедури дослідження, що значно полегшує візуалізацію етапів його 

виконання. 

Матеріали першого розділу свідчать про належний професійний рівень 

теоретичного мислення авторки, який підтверджується раціональним 

структуруванням значного обсягу інформації і наукових фактів у процесі 

аналізу ступеня опрацьованості досліджуваної проблеми. Сформований у 

цьому розділі раціональний мінімум понять слугує для забезпечення 

адекватного опису результатів практичної частини дослідження 

соціокультурної варіативності вербальної й невербальної репрезентації 

концепту VALUES. 

У другому розділі розглянуто питання структури концепту VALUES у 

британській і американській лінгвокультурах, обґрунтовано його специфіку 

на матеріалі понад 210 000 британських слововживань, виокремлених у 



British National Corpus, і близько 250 000 американських слововживань, 

дібраних з American National Corpus. 

Ґрунтовність вивчення у межах цього розділу закономірностей 

вербалізації концепту VALUES дозволила О.А. Світліковській 

систематизувати інвентар його лексичних репрезентантів, обґрунтувати 

моделі міграції лексичних одиниць від ядра концепту до периферії і навпаки 

залежно від типу їхньої актуалізації в масмедійних текстах чи національних 

корпусах, установити частотні показники рекурентності актуалізації 

вербалізаторів концепту VALUES, які наочно представлені в рисунках і 

таблицях розділу. 

У третьому розділі наведено результати дослідження системи 

невербальних засобів актуалізації концепту VALUES у мультимодальних 

масмедійних текстах, їхньої кореляції з вербальними засобами та 

виконуваного ними функційно-прагматичного призначення. 

Авторська розробка процедури реєстрації й опису інвентарю 

невербальних складників мультимодальних масмедійних текстів, базована на 

якісних і кількісних показниках, дозволила обґрунтувати закономірності 

їхньої взаємодії з вербальними засобами з урахуванням низки 

екстралінгвальних чинників (реалії, культура, звичаї, ціннісні етнічні 

домінанти), які здійснюють безпосередній вплив на інтерпретацію 

мультимодальних масмедійних текстів. 

На високу оцінку заслуговують ретельно проведений опис 

ілюстративного матеріалу та детальна інтерпретація отриманих результатів, 

що свідчить про велику роботу дисертантки в процесі підготовки й 

проведення дослідження. 

Позитивне враження справляє інформативність ілюстративного 

матеріалу цього розділу (с. 133-195), в якому за допомогою яскравих зразків 

масмедійних мультимодальних текстів наочно продемонстровано роль 

невербальних засобів у створенні «текстового образу» та реалізації його 

прагматичного потенціалу. 

Викладені результати проведеного автором дослідження свідчать про 

досягнення його мети та вирішення поставлених завдань. Дані виконаного 

лінгвістичного аналізу наведено у формі графіків і таблиць у тексті 

дисертації та в додатках. 

Переходячи до критичної частини відгуку, хотілося б наголосити на 

загальній позитивній оцінці дисертаційної праці Світліковської Олени 

Андріївни. Сподіваюся, що викладені нижче зауваження, питання й 

міркування будуть з’ясовані в ході дискусії та враховані в подальшій 

науковій роботі авторки: 

1. Безумовно вагомим здобутком дослідження є встановлення авторкою 

кореляції вербальних і невербальних складників у досліджуваних 

мультимодальних текстах. Водночас відомо, що в реальних умовах 

комунікації актуалізується три види взаємодії вербальних і невербальних 



засобів: односпрямована, різноспрямована і   компенсаційна   (див.   праці 

А. А. Калити). У зв’язку з цим, хотілося б з’ясувати, чи було зареєстровано 

дисертанткою випадки односпрямованої взаємодії, коли смисл 

мультимодального тексту виражається завдяки інтегруванню смислових 

потенціалів вербальних і невербальних засобів; різноспрямованої взаємодії, 

яка вирізняється тим, що смисл формується винятково вербальними 

засобами, а невербальні складники є емоційно-нейтральними і виступають як 

супровідний фоновий засіб; та компенсаційної взаємодії, коли в 

мультимодальному тексті смисл передається лише невербальною 

структурою, позаяк у лексичному складі й синтаксичній структурі послаблені 

ознаки його вираження. Відповідно, чи фіксувалося авторкою підвищення або 

пониження ступеня смислової й емоційної акцентуації соціокультурних 

цінностей британців та американців в аналізованих текстах як результат 

зазначеної взаємодії. 

2. У роботі детально описано методологічний алгоритм дослідження, 

одним з етапів якого є формування номінативного поля концепту VALUES в 

американській і британській лінгвокультурах та виокремлення ціннісно 

маркованих вербальних і невербальних одиниць, які в подальшому і слугували 

основою емпіричного дослідження. Водночас у цьому підрозділі не наведено 

процедуру власне виокремлення ціннісно маркованих вербальних і 

невербальних одиниць британської й американської лінгвокультур. Хотілося б 

почути, чи долучалися до такого виокремлення носії мови і яким чином це 

відбувалося. Постає також питання, як дисертанка трактує поняття «когнітивна 

ознака» та в який спосіб визначалися «головні когнітивні ознаки» в 

аналізованих фрагментах текстів (див., напр., с. 103, 104, 118 та ін.)? 

3. Позитивним, на нашу думку, є й застосування дисертанткою 

мультимодального рецепційного аналізу для встановлення соціокультурних 

цінностей британської й американської лінгвокультур, оскільки внаслідок 

цього, отримані результати дослідження дозволяють вичерпно з’ясувати, як 

реципієнти сприймають та розуміють мультимодальні повідомлення, що, як 

відомо, значною мірою залежить від низки суб’єктивних факторів 

сприйняття тексту. Водночас у роботі такі фактори не розглядаються. Тому 

цікаво було б також почути від авторки дисертації конкретизацію того, як 

вона планує впроваджувати в подальші дослідження окреслений у 

дисертаційній праці метод мультимодального рецепційного аналізу. 

Як побажання авторці під час подальших досліджень взаємодії 

вербальних і невербальних складників у вираженні соціокультурних 

цінностей слід рекомендувати: 1) виявити типологічні ознаки вербального й 

невербального вираження соціокультурних цінностей у мультимодальних 

текстах у зіставленні з відповідними текстами інших мов; 2) дослідити 

взаємодію лінгвальних, паралінгвальних і просодичних засобів в актуалізації 

культурних домінант у промовах громадських і політичних діячів; 

3) установити сугестивний потенціал графічних засобів масмедійних 

мультимодальних текстів. 



 


