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Останнім часом у лінгвістиці спостерігається зростаючий інтерес 

до структурно-семантичної та функційної сторони художнього тексту, до 

вивчення його в інтегративному плані з використанням останніх досягнень 

структурно-семантичного, когнітивного, прагматичного та функціонального 

лінгвістичних напрямів, а також суміжних з лінгвістикою наук. Каузовано 

такий раціональний синтез різних підходів до аналізу художнього тексту, 

насамперед, становленням нової матриці наукового аналізу {О. С. Кубрякова, 

А. М. Приходько, І. С. Шевченко). 

В межах нової парадигми лінгвістичних знань текст розглядається 

як багатомірна та поліфункціональна дискурсивна система (/. А. Бехта, 

О. О. Селіванова, І. А. Щирова), як «корелятивна ланка» у процесі інтеракції 

текстових антропоморфів і «лабіринт, що складається з безлічі заплутаних 

маршрутів» (термін У. Еко) [Зко 2005, с. 21], як носій знань суб'єктів текстової 

комунікації про дійсність (Н. Д. Арутюнова, Л. Г. Бабенко, О. Л. Каменська, 

Г. В. Колшанський, В. А. Кухаренко), що дає можливість встановити когнітивні 

механізми його породження та сприйняття. Крім того, сучасні когнітивно-

дискурсні студії тяжіють до вивчення тексту як складного комунікативного 

механізму, який може переживати повторні народження при сприйнятті, 

декодуванні та вторинному продукуванні його реципієнтом (М О. Кузнецова), 

адже його (текстова) структура розглядається як стимул для вторинної 

комунікативної діяльності адресата (Н. С. Болотнова, І. М. Колегаєва). 



Отже, на особливу увагу заслуговує дослідження реконструкції 

текстотвірних потенцій принципів людського мислення, фундаментальною 

властивістю якого визнано принцип контрасту. Саме завдяки контрасту, який 

постає основною формою людського сприйняття, пізнання й відображення 

дійсності, а також неодмінним принципом виразності та семантико-функційною 

основою будь-якого художнього тексту (Н. С. Болотноеа, Н. А. Купіна, 

В. В. Одінцов, К JI. Соколова), автор здійснює художній вплив на читача, що 

спонукає останнього до вторинної комунікативної діяльності. 

Подана до захисту дисертація Наталії Олександрівни Грині присвячена 

комплексному аналізу принципів побудови й багаторівневої організації 

контрасту (на матеріалі англійськомовного художнього текстопростору) як 

маркера індивідуально-авторського світорозуміння, визначенню й опису його 

функцій як текстотвірного елемента англійськомовного художнього прозового 

тексту, основного принципу літературного відображення подій і засобу 

розкриття авторського задуму. Тут слід зауважити, що дослідження контрасту 

належить до маловивчених, утім доволі дискусійних, проблем лінгвостилістики, 

а відтак заслуговує на увагу з огляду на всебічну лінгвістичну характеристику у 

світлі когнітивно-дискурсної парадигми лінгвістики. 

Виходячи зі сказаного, актуальність проведеного Н. О. Гринею наукового 

дослідження зумовлена, по-перше, підвищеною увагою сучасної лінгвістики до 

загальних особливостей та окремих аспектів різних типів дискурсу, і художнього 

зокрема (М Ф. Алефіренко, І. А. Бехта, В. Г. Борботько, О. А. Гончароеа, 

Д. Б. Гудков, Т. Van Dijk, М. А. К. Halliday, J. Potter, С. S. Smith), а, по-друге, 

відсутністю системного опису функційних параметрів контрасту у фактурі 

англійськомовного художнього прозового дискурсу. Крім того, наукова 

діяльність Н. О. Грині стимульована підвищеною увагою сучасної англістики до 

багатоаспектного аналізу лінгвопрагматичних особливостей контрасту як одного 

з основних способів організації англійськомовного художнього тексту. 

Дисертантка ставить собі за мету системний вияв лінгвопрагматичних 

закономірностей дискурсної реалізації контрасту (С. 8-9). Постановка зазначеної 



мети та вибір теми дисертаційного дослідження зумовлений також певною 

лакунарністю в імплементації комплексного підходу до вивчення та опису 

ефекту контрасту в макросистемі англійськомовного художнього прозового 

тексту, зокрема на структурному, лексико-семантичному та функційному рівнях, 

його аналізу у тріаді мовного, стилістичного та функційного аспектів, на основі 

узагальнення лінгвістичних та стилістичних засобів, які можуть виражати 

протилежність і протиріччя. 

Окрім цього, актуальність дисертаційної праці Наталії Олександрівни 

Грині вбачаємо у сучасній тенденції гуманітарної парадигми знання до 

аналізу когнітивних і комунікативних аспектів дискурсної діяльності окремої 

людини і цілого соціуму, необхідності комплексного міждисциплінарного 

підходу до розв'язання складної проблематики дискурсології, яка пов'язана 

з антропоцентричною орієнтацією лінгвістичних досліджень XXI ст., а відтак 

із потребою аналізу екстралінгвальних чинників в мові та мовленні. 

Очевидною є наукова новизна дослідження, яка випливає із об'єкта 

(контраст в англійськомовному художньому прозовому дискурсі (С. 9)) 

та предмета (лінгвістичні та прагматичні аспекти вираження контрасту 

на лексикографічному, структурно-синтаксичному, лексико-семантичному, 

композиційно-стилістичному, прагматичному рівнях, репрезентовані на тлі 

текстів сучасних англійських романів кінця XX - початку XXI століть (С. 9)), 

поставленої мети та окреслених завдань, які, на нашу думку, були успішно 

вирішені авторкою, з чітко і коректно сформульованих теоретичних положень і 

висновків. Наукова новизна дисертації визначається також методологічною 

платформою дослідження. 

Необхідно відзначити, що у дисертаційній праці вперше на матеріалі 

автентичних художніх прозових текстів здійснено комплексний аналіз засобів 

вираження контрасту як фундаментального принципу художньо-літературного 

відображення подій. Заслуговує на увагу ґрунтовне визначення авторкою 

специфіки структурування англійськомовних художніх прозових текстів на 

основі прийому мовного контрасту. 



Крім того, в праці вперше ідентифіковано смисло- та текстотвірний 

потенціал прийому контрасту в англійськомовному художньому текстопросторі, 

описано його лексико-семантичні засоби з точки зору авторської прагматичної 

установки. З позицій сучасної лінгвопрагматики в праці вдало обгрунтовано 

поняття контрастеми як одного з основних в англійськомовному художньому 

прозовому дискурсі, з'ясовано її семантичний і функційний потенціал у 

контекстуальній реалізації; запропоновано авторську типологію контрасту. 

Теоретична значущість проведеного авторкою наукового дослідження 

полягає в уточненні та поглибленні сучасних уявлень про контраст, у 

зосередженні уваги на необхідності вияву його комплексної сутності, у розкритті 

специфіки його лексикографічних, структурних, семантичних і функційних 

типів, а також у встановленні ролі контрасту у реалізації художньо-естетичного 

задуму англійськомовного художнього тексту. Отже, результати поданого до 

захисту наукового дослідження роблять внесок у розвиток поняття контраст, 

виявляють закономірності функціонування різних засобів вираження контрасту 

на матеріалі сучасного англійськомовного художнього прозового дискурсу. 

Рецензована праця без сумніву сприяє поглибленню й розширенню актуальних 

наукових надбань мовознавства. 

Практична цінність дисертаційної праці полягає в тому, що її результати 

можуть знайти широке застосування у навчальному процесі, зокрема у курсах 

загального мовознавства (розділ «Структура та функції мовної системи»), 

лексикології (розділи «Семасіологія», «Лексична семантика») та стилістики 

англійської мови # (розділи «Лексико-експресивні засоби та стилістичні 

прийоми», «Стилістична класифікація лексичного складу англійської мови»). 

Вони можуть виявитися корисними у лексикографічній практиці при укладанні 

словників і довідників сучасної англійської мови. Поза сумнівом також є їхнє 

використання у практиці викладання англійської мови у вищих навчальних 

закладах, у наукових розвідках студентів, магістрантів і аспірантів. 

Дисертаційна праця Наталії Олександрівни Грині має виважену 

архітектоніку, що зумовлюється чіткою окресленістю об'єкту, предмета і 



фіксованого текстового матеріалу дослідження, продуманою постановкою мети 

та конкретних наукових завдань, доцільністю застосування міждисциплінарних 

методів наукового аналізу. Дисертація складається із переліку умовних 

скорочень, вступу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, загальних 

висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 257 сторінок, основний текст викладено на 193 сторінках. 

Відмінними рисами дисертації, на наш погляд, є використання значного 

за обсягом емпіричного матеріалу, який становить 6 733 сторінки. Дисертанткою 

проаналізовано 14 англійських романів кінця XX - початку XXI століть, а також 

лексикографічні друковані та електронні джерела. Слід окремо відзначити, 

що вірогідність положень і висновків цього дисертаційного дослідження 

забезпечується опрацюванням значної бібліографії, що охоплює фундаментальні 

праці з даної проблематики класичної і новітньої англомовної фахової літератури 

(417 позицій) та лексикографічних джерел (33 найменування). 

Крім того, достовірність отриманих результатів підкріплюється схемами, 

таблицями і діаграмами, котрі включені як у загальний текст, де 

супроводжуються розгорнутими коментарями, так і в додатки, де вони виконані 

на високому рівні і наочно підтверджують основні положення наукової роботи 

й підсилюють її теоретико-методологічне підґрунтя. Безперечна цінність 

дисертаційного дослідження полягає й у тому, що його авторка зосереджується 

на «контрасті» як з позицій сучасних студій дискурсної стилістики, так і у 

традиційному лінгвостилістичному ключі. Опис лексико-семантичних ознак 

контрасту здійснюється на базі лексикографічних джерел, а функційні 

особливості засобів вираження контрасту ідентифікуються на матеріалі 

англійськомовного художнього текстопростору. 

Сказане дозволяє кваліфікувати дисертацію Н. О. Грині як серйозне 

багатопланове дослідження, яке відповідає сучасному рівню наукових знань та 

інтересів германістів. Жодного сумніву не викликає обґрунтованість наукових 

положень, висновків і рекомендацій, наведених у цій дисертації. 



Разом з тим, визнаючи наукові здобутки дисертаційної праці Наталії 

Олександрівни Грині та перспективність її основної ідеї, вважаємо за можливе 

висловити певні зауваження та побажання, зокрема: 

1. Перше зауваження стосується термінологічного апарату дисертаційного 

дослідження. Так, авторка, розглядаючи контраст як стилістичний принцип 

дієвості англійськомовного художнього мовлення (п. 1.2.3) та принцип 

функціонування англійськомовного художнього дискурсу (п. 2.1.3), постійно 

наголошує на тому, що «механізми виникнення контрасту сходять до авторської 

інтенції» (С. 41, С. 79), проте поза увагою залишається власне поняття 

«авторської інтенції». На наш погляд, доцільно було б розглянути це поняття, 

оскільки інтенція є важливим компонентом у схемі «адресант - інтенція - текст 

- адресат - декодування - вплив» і належить одному з трьох рівнів, що складають 

структуру мовної особистості - до прагматичного рівня, поряд із цілями, 

мотивами, інтересами й настановами [ВиВтапп 2002, с. 32]. Слід звернути увагу 

й на те, що розуміння інтенції передбачає акцентування її когнітивної природи -

вона розглядається як психічний стан і когнітивний конструкт, що визначається 

мотивом і метою, як задум мовця, що має вольову установку [Медников 1974]. 

Крім того, в дисертаційній праці використано такі поняття, як: 

«письменницька інтенція» (С. 154), «авторська позиція» (С. 76), «авторська 

пресупозиція» (С. 169), «авторська інтенціональність» (С. 60). Отже, хотілося 

б дізнатися, як ці поняття корелюють, чи є вони поняттєвими аналогами, або як 

авторка їх розрізнює, оскільки, як відомо, поняття інтенції та інтенціональності 

слід розмежовувати; інтенція є ментальним станом спрямованості свідомості на 

об'єкт, а інтенціональність - властивість свідомості бути спрямованою на об'єкт 

або властивість тексту, що виникає в процесі комунікації. 

2. У світлі попереднього зауваження доречним видається більш детальне 

роз'яснення взаємозв'язку поняття авторської інтенції з категорією модальності, 

оскільки, за словами авторки, «для художнього прозового тексту характерним є 

високий ступінь суб'єктивної емоційної оцінності (власних авторських суджень 

і оцінок), де поєднання паралелізму (повного або часткового) із антитезою 



сприяє високій експресивності висловлення та слугує засобом актуалізації 

авторської суб'єктивної модальності» (С. 114-115). 

Не цілком прозорим видається також тлумачення дисертанткою таких 

понять, як: «комунікативна інтенція» / «комунікативний намір» / «ціль 

висловлювання комунікантів»; «авторський ідіолект / ідіостиль письменника» та 

«авторська картина світу». Бажаним також є пояснення поняття «інтенційна 

помилка» (В. К. Вімсатт і М. К. Бердслі) в контексті виконаного дослідження. 

3. Третє зауваження стосується такого стилістичного явища як «ефект 

ошуканого очікування» (термін Р. Якобсона), який базується на появі 

несподіваних, непередбачуваних елементів у творі і скеровує читача до 

розплутування наративних стратегій художнього дискурсу. Цей засіб нерідко 

«служить для створення комічного ефекту, збереження інтриги розвитку 

дій, сприяє виникненню психологічної напруги читацької уваги» [Селіванова 

2011, с. 168]. На сторінках дисертаційної праці авторка неодноразово згадує 

про цей стилістичний прийом (С. 161, С. 167), досліджуючи макрокомпозиційну 

контрастему, проте виникає низка питань, а саме: 

В основі яких фігур лежить ефект ошуканого очікування? Якими фігурами 

контрасту, окрім літоти і оксюморону, може бути реалізований цей стилістичний 

прийом у англійськомовному художньому прозовому тексті? Які функції може 

виконувати ефект ошуканого очікування загалом і в англійськомовному 

художньому прозовому тексті зокрема? За допомогою яких мовних засобів може 

реалізовуватись ефект ошуканого очікування на лексичному та синтаксичному 

рівнях? Бажано равести приклади із задекларованого матеріалу дослідження. 

Зазначені зауваження і побажання мають дискусійний характер і не 

применшують цінності дисертаційного дослідження Наталії Олександрівни 

Грині, яке відзначається безперечною актуальністю та аргументативністю 

основних положень, містить валідний ілюстративний матеріал, виконано на 

належному науковому та теоретичному рівнях. 

Обсяг друкованих праць автора у наукових фахових виданнях України 

(5 одноосібних публікацій) та за кордоном відповідають вимогам ДАК України 




