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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферована дисертація присвячена вивченню ментальних основ,
комунікативних цілей та типових засобів вербальної реалізації критики
в англомовній науковій статті.

Зростання ролі науки в життєдіяльності сучасного суспільства,
інтеграційні процеси у світовій науковій спільноті разом із набуттям
англійською статусу міжнародної мови науки зумовлюють зростання
уваги до англомовної наукової комунікації (М. А. К. Голлідей, Т. Дадлі-
Еванс, О. М. Ільченко, В. І. Карасик, Дж. Р. Мартін, Дж. Свейлз)
та її жанрів (Т. В. Яхонтова). Зокрема жанр статті, провідний у науковому
дискурсі (К. Беркенкоттер, В. К. Бхатіа, Дж. С. Вільямс), вивчено в цілому
(Ч. Базерман, Д. Бенкс, К. В. Гоосен, Х. Госден, C. Л. Монтгомері,
К. Хайленд) та за окремими компонентами (П. Бретт, І. А. Вільямс,
З. Голебіовські, Р. Голмз, А. Гопкінс, Й. Джіанг, С. Постегуілло, К. Б. Фік).
Проте такий важливий і обов’язковий жанровий компонент, як критика
ще не здобув належного висвітлення.

Усвідомлення наявних недоліків і прагнення до їх усунення виступає
рушійною силою наукової думки, що спричиняє осмислення наукової
критики представниками різних дисциплін (Н. І. Басіна, А. М. Ніколаєв,
Г. В. Хомелєв), котрі наголошують на її соціальній природі. Існування
лише у вербальній формі уводить наукову критику до кола лінгвістичних
об’єктів, але наявні розвідки (C. Джіанноні, П. Мартін Мартін,
А. І. Морено, Ф. Салагер-Мейєр, Л. Суарез, А. Фаган) характеризуються
неоднозначністю трактування й аспектністю опису критики, а отже,
не вичерпують усієї проблематики (К. Хайленд).

Культурно-соціальна природа, наявність у свідомості людини
відповідного фрагмента концептуалізованого знання (Н. В. Гаврилова)
і скерованість на досягнення позамовленнєвої комунікативної мети
характеризують наукову критику як дискурсне явище.

Як компонент англомовної наукової статті критика / критичне
зауваження – вербально виражене негативне ставлення автора до певного
(фрагмента) наукового дослідження – стереотипно репрезентується
подібно до жанру в цілому (Т. В. Яхонтова) за допомогою визначеного
вербального ресурсу.

Викладене зумовлює необхідність розгляду критики у термінах двох
антропоценрично зорієнтованих мовознавчих дисциплін – дискурсології
(Д. Шиффрін, Т. В. Дейк, А. Д. Бєлова, В. І. Карасик, А. П. Мартинюк,
О. І. Морозова, І. С. Шевченко) та лінгвістичної генології (М. М. Бахтін,
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Б. Палтрідж, Т. В. Яхонтова), що досліджують мову й мовлення
як діяльність людини, невід’ємну від її мислення та потреб буття,
і трактують жанри як типізовані форми соціальних актів із відносно
регулярними вербальними ознаками. З цих позицій стає можливим
обґрунтоване визначення та комплексне вивчення дискурсивних
властивостей критики в англомовній науковій статті.
Актуальність роботи визначається її відповідністю пріоритетам

сучасного мовознавства: інтегративному розгляду мислення, комунікації
та мови / мовлення й акцентуванні активності суб’єкта розумово-
мовленнєвої діяльності на тлі зростання важливості науки й знання норм
англомовної наукової комунікації. Невід’ємність висловлювання критики
від практично кожного наукового дослідження разом із провідною роллю
статті серед жанрів наукової комунікації підсилюють актуальність
дослідження.
Зв’язок з науковими темами. Проблематика дисертації відповідає

профілю наукових досліджень факультету іноземних мов Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна за темою “Проблеми
іноземної філології, перекладознавства та методики в когнітивно-
дискурсивній парадигмі” (номер державної реєстрації 0109U007962).
Мета дослідження полягає в комплексному вивченні наукової критики

шляхом виявлення стереотипної репрезентації критичних зауважень
в англомовній науковій статті.

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:
- обґрунтувати теоретико-методологічні засади аналізу критики

в англомовній науковій статті;
- надати визначення науковій критиці як дискурсній сутності;
- систематизувати формальні, структурні та композиційні типи

критичних зауважень;
- описати змістову місткість критичних зауважень з урахуванням

предметного та аксіологічного складників;
- встановити діапазон прагматичної варіативності критичних

зауважень;
- виявити стратегічні цілі, реалізовані критичними зауваженнями;
- з’ясувати  специфіку стереотипної репрезентації критики

в англомовній науковій статті.
Об’єктом аналізу є критичне зауваження в англомовній науковій статті.
Предметом дослідження є ментальні основи, комунікативні цілі

та лінгвальні (формальні, змістові й прагматичні) характеристики
критичних зауважень.
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Матеріалом дисертаційної роботи були 1027 критичних зауважень,
що містять 2268 висловлень (на формальному рівні збіжних із простим /
складним реченням). Цей матеріал було отримано з 350 статей,
опублікованих в електронних наукових журналах Великої Британії
та США за 2009–2011 рр., з антропології, економіки, історії, лінгвістики,
літературознавства, педагогіки, політології, правознавства, психології
та соціології загальним обсягом 6854 сторінки.
Методологічною основою роботи є синергетичний підхід, з позицій

якого мова й дискурс не протиставлені, а взаємопов’язані людським
чинником – діяльністю розуму, зумовленою комунікативними потребами
(О. О. Залевська, Н. Лав, О. М. Леонтьєв, А. П. Мартинюк, О. І. Морозова,
М. В. Нікітін, Ю. С. Степанов, І. С. Шевченко).
Методика дослідження є комплексною й поєднує традиційні

та сучасні методи лінгвістичного аналізу. Дефінітивний та компонентний
аналіз використано для з’ясування значення номінації criticism (критика)
і виявлення наявності / відсутності семи негативної оцінки в лексичних
одиницях, що містяться в критичних зауваженнях; формально-
синтаксичний аналіз застосовано для опису обсягу критичних зауважень;
текстовий аналіз виявився необхідним для визначення їхніх структурних
і композиційних характеристик; інтерпретаційно-текстовий та метод
когнітивно-дискурсивної інтерпретації – для з’ясування предметного
змісту критичних зауважень і для встановлення імпліцитних негативно-
оцінних та стратегічних смислів; метод прагматично-функціонального
аналізу – для виявлення можливих модифікацій об’єктивації негативної
оцінки в критичних зауваженнях; метод когнітивного моделювання – для
обґрунтування ментальних основ наукової критики; кількісний аналіз –
для отримання даних про типові способи та засоби вербального втілення
критики.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше наукову критику

визначено як дискурсну сутність, описано її ментальні основи, комунікативні
цілі та особливості вербалізації. Уперше критику схарактеризовано
як компонент англомовної наукової статті, що має стереотипну репрезентацію
і є виявом розумової активності суб’єкта-науковця. Новим є трактування
критики як стратегії англомовного наукового дискурсу, реалізованої
із застосуванням такого набору формальних, змістових і прагматичних
засобів, які адекватні певній тактичній меті. З’ясування тактичних цілей
наукової критики ґрунтується на визначенні дискурсивної тактики – новому
понятті, запропонованому в дослідженні. Наукова новизна отриманих
результатів узагальнена в положеннях, що виносяться на захист:
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1. Критика є обов’язковим компонентом наукової статті – провідного
жанру англомовного наукового дискурсу; складовою розумово-
комунікативної взаємодії науковців, що в соціокогнітивному вимірі
характеризується наявністю спільного спеціального знання,
а в соціокомунікативному – прагненням досягти спільної мети – сприяти
розвитку та вдосконаленню наукової думки.

2. Критика / критичне зауваження – це смисл, сконструйований
в англомовній науковій статті адресантом-автором та адресатом-читачем
на основі структурованого знання - стереотипного сценарію та призначений
виявляти й усувати недоліки шляхом актуалізації: (1) відсутності /
недостатності знання; (2) недосконалості наявного знання.

3. Об’єктивація смислу критики здійснюється висловленням (-и)
негативної оцінки за можливої сполученості з іншим (-и), що експлікують
причини негативної оцінки та / або шляхи усунення недоліків. Підставою
негативної оцінки є норми й цінності наукової діяльності / комунікації,
котрі мають певну специфіку в англомовному соціумі.

4. Критичні зауваження в англомовній науковій статті мають типовий
ресурс вербального втілення.

4.1. Обсяг, структура, позиція в тексті визначають формально-
структурні типи критичних зауважень: непоширений / поширений;
згорнутий / розгорнутий; контактний, дистантний, контактно-дистантний;
композиційно-виокремлений  / невиокремлений , композиційно-
однорідний / різнорідний.

4.2.  Предметний зміст критичних зауважень має двоїсту природу,
оскільки об’єктом негативної оцінки може бути: (1) науковець; (2) певний
аспект наукової діяльності. Реалізація предметної сфери “Науковець”
факультативна та охоплює безособовий і особовий типи; реалізація
предметної сфери “Наукова діяльність” облігаторна, її типи збіжні
зі складниками останньої. Аксіологічний зміст критичних зауважень
втілено у двох типах: експліцитна (лексична й лексико-граматична)
та імпліцитна негативна оцінка.

4.3. Прагматична функція критичних зауважень – висловлювання
негативної оцінки – модифікується, утворюючи три типи: слабку, помірну
й сильну критику. Засобами модифікацій критичних зауважень слугують
формальні, структурні, змістові характеристики та маркери мітигації /
категоричності. Реалізації прагматичних типів піддані впливу групового
чинника.

5. Критика є локальною стратегією англомовного наукового дискурсу,
реалізованою в англомовній науковій статті двома дискурсивними
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тактиками – розумово-комунікативними сутностями, що скеровані
на оптимізацію наукового пізнання / знання на підґрунті однієї
з модифікацій сценарію та за допомогою визначеного потенціалу
вербальних засобів. Тактичні цілі є чинниками впорядкування
вербального ресурсу наукової критики.

6. Здатність критичних зауважень виконувати певні тактичні цілі
засвідчує системність і нормативність критики  як компонента
англомовної наукової статті. Типові вербальні реалізації, що актуалізують
сценарій і реалізують мету наукової критики, утворюють її стереотипну
репрезентацію в англомовній науковій статті. Нетипові реалізації
демонструють нежорсткий характер стереотипної репрезентації та вплив
індивідуального чинника.
Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що її результати

й висновки є внеском у дискурсологію (визначення та вивчення критики
як дискурсного явища, визначення дискурсивної тактики), у лінгвістичну
генологію наукової комунікації (дослідження критики як компонента
наукової статті), у лінгвокультурологію (аналіз специфіки англомовного
втілення наукової критики), у соціолінгвістику (обґрунтування
соціолінгвальної сутності наукової критики), у теорію комунікації
(установлення норм критики в науковому спілкуванні).
Практичне значення роботи визначене тим, що її результати можуть

бути використані в теоретичних курсах зі стилістики та порівняльної
стилістики (розділ “Функціональні стилі”); у спецкурсах із дискурсології,
лінгвокультурології, соціолінгвістики, теорії комунікації, проблем
наукової комунікації; на заняттях із практики перекладу англомовної
наукової літератури; у дослідженнях студентів та аспірантів.
Апробація результатів. Основні положення й результати

дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри
теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна
(2010–2013) і на конференціях різного рівня: на ІІІ Міжнародній науковій
конференції “Іноземна філологія у XXI столітті” (Запоріжжя, 2010);
на X, XI, XII Міжнародних наукових конференціях “Каразінські
читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2011, 2012, 2013);
на ІІІ Всеукраїнській науково-методичній конференції “Методичні
та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов
на сучасному етапі” (Харків, 2010); на Всеукраїнських наукових
конференціях пам’яті доктора  філологічних наук, професора
Д. І. Квеселевича  (1935–2003) “Сучасний стан  і перспективи
лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу” (Житомир, 2012, 2013).
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Публікації. Основні положення дисертації викладено в 10 одноосібних
публікаціях, з яких: 5 статей, опублікованих у фахових виданнях України;
1 стаття, опублікована за кордоном; 4 тези доповідей на конференціях.
Загальний обсяг публікацій складає 2,6 друкованих аркуші.
Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, додатків
(20 рисунків і 2 таблиць), списку використаної наукової літератури
(425 позицій), списку довідкових та лексикографічних джерел (34 позиції),
списку джерел ілюстративного матеріалу (44 позиції). Загальний обсяг
дисертації – 246 сторінок, обсяг основного тексту – 178 сторінок. Для
ілюстрації положень роботи в тексті наведено 4 рисунки та 1 таблицю.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його мету
й завдання, об’єкт і предмет, описано використаний матеріал і методи його
аналізу, розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення роботи,
наведено дані про апробацію результатів дослідження та публікації.

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади аналізу
критики в англомовній науковій статті” критично узагальнено основні
положення дискурсології й лінгвістичної генології, розглянуто
особливості англомовного наукового дискурсу та його провідного
жанру – статті, надано визначення наукової критики як дискурсної
сутності, описано матеріал дослідження і представлено розроблену
методику дискурсивного аналізу критичних зауважень (далі – КЗ)
в англомовній науковій статті (далі – АНС).

Критика є невід’ємною від наукової діяльності, бо будь-яка наукова
праця є розвитком чи спростуванням раніше визнаних положень,
полемікою з іншими напрямками чи окремими вченими (І. Р. Гальперін).
Широке розуміння критики як розбору, аналізу не є прийнятним
для мовознавчих студій через неможливість окреслення меж вербальних
реалізацій критики за такого її тлумачення, тим більше, що на відміну
від англійської мови, в якій вживається термін “positive criticism”
(А. І. Морено, Л. Суарез та ін.), таке словосполучення, як доведено,
неможливе як у російській мові (Н. В. Гаврилова), так і в українській.
Це зумовлює опертя на вузьке тлумачення наукової критики як судження
негативно-оцінного характеру. Наукова критика є системним утворенням,
що існує та функціонує у двошаровому середовищі – науковому дискурсі
й одному з його жанрів, зокрема в жанрі статті.
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Реалізована в науковому дискурсі критика несе на собі відбиток цього
інституційного різновиду розумово-комунікативної взаємодії, що постає
як соціальна  даність і соціокомунікативна  сфера , утворена
функціонуванням наукових текстів, співвідношення яких
характеризується системністю, а внутрішня організація зумовлена
спрямованістю на  досягнення ефективності обміну науковою
інформацією (О. С. Кубрякова). Наукова комунікативна сфера охоплює
низку підсфер: гуманітарні, природничі, технічні науки, – серед яких
гуманітарні галузі є менш формалізованими та виявляють потужну
залежність об’єкта пізнання від суб’єкта пізнавальної діяльності
(В. І. Карасик); підсфери науки надалі диверсифікуються на окремі
дисципліни (Н. Г. Валєєва). Характер наукової взаємодії є інформативно-
аргументативним (О. М. Гніздечко, С. Х. Карчаєва, Г. Г. Почепцов),
до більш конкретних цілей належить, зокрема, надання експертної оцінки
(В. І. Карасик), яка з усією очевидністю може бути й негативною, тобто
критичною. Учасників наукового дискурсу об’єднує спільність знань
і здатність до наукового мислення (Н. П. Карпчук, Т. В. Радзієвська,
Л. В. Славгородська). Специфіка англомовного наукового дискурсу дістає
свого прояву у нормативно-ціннісних орієнтирах, особливостях
англосаксонського інтелектуального стилю (Й. Галтунг) і вимогах
етикетизації англомовної наукової комунікації (О. М. Ільченко),
що сьогодні ширяться світом.

Серед жанрів наукової комунікації “королевою” є стаття (Дж. Свейлз,
К. Хайленд), а саме стаття-звіт про конкретне дослідження, яку зазвичай
мають на увазі користуючись терміном “наукова стаття” (Т. В. Яхонтова).
Інтеракція в АНС відбувається між адресантом (автором) та адресатом
(читачем), учасниками фахової комунікації. Вербальним продуктом АНС
є цілісний, обмежений за обсягом мовленнєвий твір монологічної форми,
що складається з обов’язкових і факультативних композиційно-смислових
блоків, об’єднаних єдиною гіпертемою (Л. М. Кім).

Усі ці риси релевантні аналізу критики / КЗ як обов’язкового
компонента АНС. До його специфічних характеристик належать такі:

• за рівного статусу учасників наукової комунікації позиція адресанта
як пріоритетна в мовленнєвій взаємодії разом із вищим статусом того,
хто висловлює оцінку, зумовлює певну асиметрію комунікантів-суб’єктів
критики;

• концепт КРИТИКА об’єктивується в науковій комунікації на
підґрунті норм цієї сфери діяльності у вигляді концептуальної моделі –
стереотипного сценарію: Я ДУМАЮ ХТОСЬ РОБИТЬ ПОГАНО, ТОМУ
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ЩО X, Я КАЖУ ЦЕ ТОБІ ТАК, ЩОБ МИ РОБИЛИ КРАЩЕ.
Цей сценарій має дві модифікації, перша з яких кореспондує з негативним
ставленням до невивченості якогось явища / проблеми (“Нездійснена
дія”), а друга – до наявних досліджень / їхніх окремих аспектів
(“Дія здійснена погано”);

• сценарій наукової критики реалізується за когнітивною моделлю,
що структурує розумово-інтелектуальну, розумово-психологічну
та мовленнєву діяльність суб’єкта-продуцента критики;

• наукова критика  набуває інтерсуб’єктного статусу під час
сприйняття адресатом її смислу на основі вербалізованого результату;

• КЗ складається з одного / декількох висловлень негативної оцінки
(далі – ВНО) – основної частини та може також містити додаткову частину
(вербалізацію підстав негативної оцінки та / або шляхів усунення
недоліків);

• реалізація критики здійснюється зі стратегічною метою –
виявлення наявних недоліків задля їх усунення.

В АНС критика виступає частиною цілого, тобто компонентом
системи. Як і АНС у цілому, наукова критика має стереотипну
репрезентацію – фрагмент колективного знання науковців,
актуалізований зі стратегічною метою та вербально втілений в певних
нормативних межах, установлення яких передбачає систематизацію
формальних, змістових і прагматичних типів КЗ.

Модель аналізу критики в АНС із 10 гуманітарних дисциплін
складається з шести етапів і передбачає послідовний розгляд когнітивно-
комунікативних та вербальних рис КЗ задля виявлення ресурсу засобів
досягнення тих стратегічних / тактичних цілей, які виступають метою
наукової критики. Установлення специфіки аспекту комунікантів
і ментальних основ КЗ передує формуванню корпусу вибірки, створюючи
підстави для визначення ВНО як таких, що кореспондують із дискурсивним
смислом критики. На наступних етапах, які передбачають інвентаризацію
формальних, структурних, змістових і прагматичних типів КЗ, увага
зосереджується на описі стратегічного ресурсу наукової критики;
на завершальному етапі необхідним стає виявлення кореляцій
між складовими цього ресурсу та стратегічними / тактичними цілями
як функціональним призначенням реалізованих вербальних одиниць.

У другому розділі “Формально-структурні та змістові
характеристики критичних зауважень в англомовній науковій
статті” виокремлено й схарактеризовано формальні, структурні
й позиційні типи КЗ в АНС, їхній предметний і оцінний зміст.
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Типове відтворення КЗ в АНС із досліджених дисциплін має певний
діапазон, у межах якого наявні фрагменти різного обсягу, складу й позиції.

За  обсягом КЗ поділяються на  два  типи: непоширений,
що на формальному рівні кореспондує з одним простим або складним
реченням, наприклад: (1) In most of anthropological and folklore scholarship
there is a lack of the perspective of women (see, e.g., Ardener and Ardener)
(CLC 2010, Vol. 12, Issue 1) та поширений, формально збіжний
з декількома (від 2 до 41) простими / складними реченнями, приміром:
(2) Furthermore, studies using questionnaires could have some inherent
limitations too. The questionnaires cannot measure the psychological variables
directly, and respondents may answer the questions superficially or they may
intend to satisfy social desirability (EP 2011, Vol. 9, Issue 2, с. 253).
Непоширені КЗ (55,79 %) дещо більш частіше уживані, ніж поширені
(44,21 %).

За складом (наявністю / відсутністю додаткової частини в КЗ) виявлені
два типи: згорнутий (КЗ містять у своєму складі лише основну частину),
наприклад: (3) He failed to consider the trade relations of Nigeria with these
advanced countries, especially in crude oil which is the major export
commodity (JETEMS 2011, Vol. 2, Issue 5, c. 450) і розгорнутий
(КЗ включають у себе основну та додаткові частини), наприклад: (4) But
while these answers are readily operationalizable, they aren’t very satisfactory
because they don’t tell us anything about the state of the actual documentation
(LDC 2011, Vol. 5, c. 157). У кількісному відношенні згорнуті КЗ (84,91 %)
помітно домінують над розгорнутими КЗ (15,09 %).

За розташуванням основної та додаткової частин розгорнуті
КЗ формують три типи: препозитивний (основна частина розміщена
перед додатковою), постпозитивний (основна частина йде після
додаткової) та комбінований (основна частина розміщена в пре-
й постпозиції відносно додаткової частини або навпаки) – причому
препозитивний (45,16 %) та комбінований (37,42 %) типи зареєстровані
в більшості розгорнутих КЗ.

За розташуванням висловлень, що утворюють КЗ, – безпосередньо
одне за одним чи з украпленням інших, що не належать до КЗ, – визначено
три типи: контактний (висловлення, з яких складається КЗ, розташовані
безпосередньо одне за одним, складаючи цілісний фрагмент тексту),
дистантний (між висловленнями, що утворюють КЗ, наявні інші
висловлення) та контактно-дистантний (має місце в КЗ із кількістю
висловлень не менше трьох, у випадку їх розташування і контактно,
і дистантно стосовно одне одного). Контактний тип КЗ (56,17 %) значно
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переважає над контактно-дистантним (26,65 %) і дистантним (17,18 %)
типами.

З огляду на виокремленість / невиокремленість критики в АНС
наявні два типи: композиційно-виокремлені КЗ, котрі завжди покликані
вказувати на наявні обмеження (композиційна частина Limitations),
та композиційно-невиокремлені КЗ, що вказують на різноманітні
недоліки. Основна кількість композиційно-невиокремлених КЗ припадає
на змістовий (54,51 %) та інтродуктивний (46,29 %) блоки, їхня кількість
у підсумковому блоці незначна (6,23 %).

За розташуванням у різних композиційних частинах АНС КЗ
охоплюють: композиційно-однорідні (КЗ містяться в одній композиційній
частині АНС) (92,99 %) та композиційно-різнорідні (висловлення,
які входять до складу КЗ, розташовані в більше ніж одній композиційній
частині АНС) (7,01 %).

В аспекті предметного змісту КЗ має ресурс, що потенційно охоплює
сфери “Науковець” і “Наукова діяльність”.

Актуалізація предметної сфери “Науковець” (дослідник, чия наукова
діяльність піддана критиці в АНС) є факультативною, відповідно
КЗ можуть бути безособовими, приміром: (5) Research on discrete emotions
like anger is relatively limited (IJMH 2011, Vol. 7, Nо. 1) та особовими.
Серед КЗ особового типу зафіксовані: визначено-особові (експліцитно
представлені дані про автора / групу авторів), наприклад: (6) Lauer and
Wilhelmi (1986) sketch a situation of Maccarнsian migrants in Sindelfingen
that is too one-sided and ignores any relations between the processes
of uniformity and differentiation (DAJ 2009, Volume 16, Issue 2, c. 31)
і невизначено-особові (вербального позначення дістає наукова теорія,
напрям наукових досліджень та ін., що непрямо вказує на певне коло
науковців – авторів, послідовників, прибічників), приміром: (7) Reference
grammars do not usually provide semantic analyses of word formation patterns
in enough detail, so it is difficult to gather appropriate extensive information
on this point (LD 2010, Vol. 8, Issue 1, c. 166).

У рамках визначено-особових КЗ за параметром спрямованості
критики виокремлено екстраверсивні КЗ (актуалізується об’єкт
критики – інший (-і) науковець (-ці)) та інтроверсивні КЗ (актуалізується
об’єкт критики – автор АНС-адресант КЗ, тобто в цьому випадку має
місце самокритика).

У досліджених АНС безособовий  тип  (59,49 %) переважає
над особовим (40,51 %), своєю чергою визначено-особові КЗ (95,42 %)
помітно перевищують числом невизначено-особові (4,58 %),
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а екстраверсивні КЗ (56,45 %) більш частотні, ніж інтроверсивні
(43,55 %).

Актуалізація предметної сфери “Наукова діяльність” (її певного
аспекту) є обов’язковою та  охоплює дев’ять типів, визначених
складниками предметного змісту (І. В. Бровченко), серед яких найбільшу
питому вагу мають проблема / тема (37,29 %) і теорія (27,65 %), суттєво
меншу – методологія (14,12 %), текст (6,52 %), дані (6,34 %) і свідчення
(4,77 %), незначну – висновки (2,04 %), а такі складники предметного
змісту, як гіпотеза (0,88 %) і дослідження (0,39 %) реалізуються
оказіонально.

Ресурс подання аксіологічного змісту КЗ уміщує експліцитні
та імпліцитні ВНО.

Експліцитний спосіб вираження негативної оцінки спирається
на оцінні маркери – лексичні та лексико-граматичні засоби. Лексичні
засоби охоплюють типові для реалізації оцінки мовні одиниці, серед яких
найбільшу питому вагу мають прикметники (37,22 %) (contradictory,
erroneous, false, faulty, inadequate, incomplete, inconsistent, scarce, unable,
unavailable, unclear, unreasonable, unreliable, wrong, wrongful та ін.),
меншу – іменники (34,56 %) (defect, drawback, failure, flaw, gap, lack,
limitation, loss, misconception, neglect, setback, shortcoming, weakness тощо)
та дієслова (19,43 %) (fail, ignore, mislead, neglect, overlook, restrict,
underestimate, underspecify і т. д.), найменшу – прислівники (8,79 %)
(inadequately, incorrectly, unlikely та ін.), наприклад: (8) The common flaw
in most previous accounts is the desire to explain the distribution of the relative
TAM paradigms by positing some common feature uniting the various contexts
(LD 2009, Vol. 6, Issue 1, c. 17).

Лексико-граматичний тип твориться за цілою низкою зразків,
що є або можуть бути зведені до структури загальнозаперечного речення,
в якому негатори беруть участь у формуванні оцінного значення разом
із лексичними засобами позитивної / нейтральної семантики, приміром:
(9) Нowever even the statistical significance of this particular finding was
not strong (ASW 2011, Vol. 12 No. 2, с. 293).

Імпліцитний спосіб вираження негативної оцінки реалізується
за допомогою індикаторів, наприклад: (10) While this study suggests
the link between EI and stress may be worth pursuing, much work remains
to be done to fully explore the relationships between emotional intelligence
and stress in students in various health professions (BMC 2009, Vol. 9)
(much work remains to be done = not enough work is done → is not studied
enough).
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Експліцитний спосіб (71,23 %) вираження негативної оцінки в КЗ
є частотнішим за імпліцитний (28,77 %), у рамках експліцитної реалізації
лексичні засоби (54,23 %) мають більшу питому вагу, ніж лексико-
граматичні (17 %).

Між різними формально-структурними  й змістовими
характеристиками в основному наявні корелятивні зв’язки, здебільшого
нечіткі.

У третьому розділі “Функціональні характеристики критичних
зауважень в англомовній науковій статті” піддано аналізу
прагматичний та стратегічний функціональний потенціал КЗ.

У дослідженнях прагматичних характеристик КЗ автори, як правило,
виокремлюють м’яку (мітиговану) та жорстку (немітиговану) критику
(П. Мартін Мартін, Ф. Салагер-Мейєр, А. Фаган, Н. Харвуд та ін.). Однак,
за даними нашого аналізу, прагматичний діапазон типового відтворення
критики в АНС поданий модифікаціями значення негативної оцінки,
що утворюють три типи: слабку, помірну й сильну критику.

Критеріями визначення модифікацій служать формальні, структурні,
змістові характеристики КЗ і прагматичні маркери мітигації та
категоричності.

Слабка критика реалізується непоширеними, безособовими КЗ, в яких
негативна оцінка виражена імпліцитно або експліцитно лексико-
граматичними засобами та в абсолютній більшості (93 %) наявні маркери
мітигації, наприклад: (11) To our knowledge, no other study has examined
levels of knowledge and acceptance of biological evolution within a select
sample of the community of educational psychologists, educational researchers,
and other education professionals (EP 2009, Volume 7, Issue 4, c. 511).

Сильна критика має потенціал характеристик, що передбачає певне
варіювання. Максимальний ступінь мають поширені (контактні),
визначено-особові КЗ, в яких негативна оцінка експліцитно виражена
за допомогою лексичних засобів і наявні маркери категоричності,
але кількість таких КЗ є незначною. Дещо нижчий ступінь інтенсивності /
категоричності негативна оцінка набуває за поширеної структури КЗ,
невизначено-особовості, уживання разом із експліцитними лексичними
засобами вираження оцінки експліцитних лексико-граматичних
та імпліцитних засобів, а поряд із маркерами категоричності – маркерів
мітигації. Такими є абсолютна більшість КЗ, що належать до сильної
критики, приміром: (12) There are certain limitations of the study which
can be taken into account for further studies in the future, like sample size was
too small and only organizations working in Abbottabad were considered.
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Another important limitation was that the pay structure of the three
organizations was different from one another, so responses regarding pay
variable were deviating, generating slightly significant impact of pay on
employee motivation. These limitations can be avoided in the future studies
carried out in this field, and a more clear picture can be obtained regarding
impact of extrinsic and intrinsic rewards on employee motivation (BIJ 2011,
Vol. 4, No. 2, c. 333).

Помірна критика може визначатися характеристиками, які посідають
проміжну позицію (невизначено-особовість та експліцитна оцінка,
реалізована лексико-граматичними засобами) і / або поєднанням рис
слабкої та сильної критики, сполучуваних у рівних / різних пропорціях,
що нівелюють одна одну, наприклад: (13) It is not clear how Reyburn
(1953:178) analyzed this morpheme in this construction (LDC 2010, Vol. 4,
с. 5). У цьому КЗ наявні такі характеристики слабкої критики:
непоширеність (одне складне речення), вираження негативної оцінки
в експліцитний лексико-граматичний спосіб (is not clear) і наявність
маркера мітигації (безособова конструкція (А. В. Ярхо)); водночас
присутня риса сильної критики – визначено-особовість.

Помірна критика має найбільшу питому вагу – 61,24 %, слабка й сильна
складають 21,03 % і 17,82 % відповідно.

Нормативність нежорсткої критики в АНС засвідчена (1) незначною
кількістю реалізацій  сильної критики; (2) типовістю набору
характеристик сильної критики, що не мають максимального ступеня
інтенсивності / категоричності; (3) інтроверсивністю майже половини
реалізацій сильної критики (43,72 %).

В АНС із досліджених наукових дисциплін частотність реалізацій цих
типів дещо варіює, демонструючи вплив групового чинника на ступінь
жорсткості / м’якості КЗ.

Критика є локальною стратегією наукового дискурсу та реалізується
в АНС: 1) тактикою оптимізації наукового пізнання, що ґрунтується
на модифікації стереотипного сценарію “Нездійснена дія” і спрямована
на виявлення прогалин у наявному науковому знанні задля стимулювання
процесу пізнання, наприклад: (14) Research on the practice of law is scarce
because most academic lawyers are not trained in empirical research methods
(ASW 2011, Vol. 12, No. 2, c. 243); 2) тактикою оптимізації наукового
знання, яка має в основі модифікацію сценарію “Дія здійснена погано”
і скерована на виявлення недоліків існуючих досліджень задля їх усунення
та вдосконалення наявного знання, приміром: (15) Study Limitations. This
study has four main limitations. First, the sample used did not include all
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categories of trainee teachers at UBD. Only student teachers on one course taught
by the researcher participated in the study… (IJMH 2010, Vol. 6, Number 2).

 Наявність у цих тактик ментальної основи та комунікативної
(позамовленнєвої) мети дає підстави для їх визначення як дискурсивних.
Характеристики формального, структурного, змістового й прагматичного
аспектів КЗ використовуються як прийоми реалізації тактик. Кожен
прийом має властивий йому вербальний засіб або низку таких засобів.

 Прийоми тактик оптимізації наукового пізнання та оптимізації
наукового знання реалізують загальну тактичну мету, а часом і більш
конкретні цілі (приміром, формування наукової ніші для власного
дослідження) або виконують деякі додаткові завдання, а саме: вказують
на важливість / неважливість, типовість / нетиповість виявленого
недоліку; привертають увагу до цього недоліку тощо. Прийоми обох
тактик спираються на використання різних / тих самих характеристик
КЗ, що набувають різного цільового призначення в реалізаціях першої
та другої тактик.

Ментальна основа, комунікативна мета й використаний для їх
актуалізації ресурс прийомів і засобів формують стереотипну
репрезентацію – типовий зразок наукової критики в АНС. Цей наявний
у свідомості та науковій практиці англомовних комунікантів зразок
є нежорстким в АНС із досліджених дисциплін і необлігаторно виступає
як нормативний комунікативний орієнтир, що засвідчено наявністю
окремих нестереотипних реалізацій , зумовлених впливом
індивідуального чинника.

ВИСНОВКИ

Критика є невід’ємною складовою наукової діяльності, що міститься
як обов’язковий компонент у провідному жанрі англомовного наукового
дискурсу – статті.

Критика – це дискурсивний смисл, який виникає на підґрунті
сприйняття суб’єктом-науковцем (фрагмента) дослідження
як недостатнього або недосконалого, реалізується у вербальній формі
й усвідомлюється іншими суб’єктами наукової взаємодії. Спільне
смислотворення спирається на наявне у представників англомовної
наукової спільноти стереотипне знання про критику, структуроване
у вигляді сценарію. Дискурсивний смисл має функціональну природу:
він призначений виконувати стратегічну мету – сприяти розвитку
й вдосконаленню наукової думки.
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КЗ складається з основної частини  – ВНО – та  додаткової
(факультативної) частини, що містить висловлення, котрі актуалізують
причини негативної оцінки та / або шляхи усунення виявлених недоліків.

Інвентар вербальних засобів та їхніх характеристик у КЗ в АНС
становить ресурс реалізації відповідного дискурсивного смислу.

Формальні й структурні характеристики КЗ утворюють їхні різні типи,
в основі диверсифікації яких перебуває кількість синтаксичних одиниць,
відсутність / наявність додаткової частини, а за наявності додаткової
частини – порядок розташування та контактне / дистантне розміщення
складових КЗ. У цьому аспекті релевантною є також позиція КЗ
у структурі АНС, а саме: композиційно-виокремленість / невиокремленість;
розташування в інтродуктивній , змістовій , підсумковій частині
або в декількох із них.

Змістові характеристики КЗ в АНС досліджені з урахуванням
розмежування предметного й аксіологічного змістових складників.

Предметний зміст КЗ охоплює (1) факультативну сферу “Науковець”,
у межах якої типи КЗ визначені за відсутністю / наявністю вербальної
об’єктивації науковця-об’єкта критики  (в останньому випадку
релевантними виявилися також особовий / безособовий способи
актуалізації, з котрих особовий  своєю чергою розпадається
на екстраверсивний та інтроверсивний типи); (2) обов’язкову сферу
“Наукова діяльність”; найбільш частотною є реалізація таких її складників
як проблема / тема, теорія; менш типовими складниками є методологія,
текст, дані, свідчення; украй рідко стають об’єктом критики гіпотеза
та дослідження в цілому.

Аксіологічний зміст КЗ в АНС має у своєму підґрунті цінності й норми
наукової діяльності / комунікації. У цьому аспекті типи КЗ визначені
за критерієм експліцитного / імпліцитного способу вираження негативної
оцінки. Засоби експліцитного вираження охоплюють лексичні та лексико-
граматичні.

Прагматичні характеристики КЗ в АНС, а саме модифікації негативно-
оцінного значення, складають основу виокремлення таких типів критики,
як слабка, помірна й сильна. Помірна критика є більш частотною за інші
типи, а слабка та помірна разом покривають абсолютну більшість
реалізацій КЗ в АНС, у той час, коли сильна критика має незначну питому
вагу, а до того ж практично рівною мірою є екстраверсивною /
інтроверсивною (самокритикою).

Типові формальні, структурні, змістові та прагматичні характеристики,
що актуалізують сценарій і реалізують мету наукової критики, формують
її стереотипну репрезентацію.
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Упорядкування вербального ресурсу наукової критики здійснюється
під час вирішення стратегічних завдань. Критика є локальною стратегією
наукового дискурсу, котра реалізується в АНС двома тактиками: тактикою
оптимізації наукового пізнання й тактикою оптимізації наукового знання.
Ці тактики є дискурсивними: кожна спирається на модифікацію
стереотипного сценарію критики (“Нездійснена дія”, “Дія здійснена
погано”), має конкретну мету й інкорпорує певну частину вербального
ресурсу наукової критики.

КЗ в АНС із досліджених дисциплін піддані впливу групового
чинника, що виявляється в різній частотності прагматичних типів в АНС
із різних дисциплін, та індивідуального чинника, який зумовлює наявність
нестереотипних реалізацій.

Перспективи подальшої роботи вбачаємо в порівняльному аналізі
стереотипної репрезентації критики в АНС із технічних / природничих
дисциплін, в інших жанрах наукового дискурсу й у порівняльних
дослідженнях англомовної та україномовної наукової критики.

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях
автора:

1. Балацька О. Л. Формально-структурні параметри критики
як компоненту англомовної наукової статті / О. Л. Балацька // Нова
філологія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 39. – С. 12–18.

2. Балацька О. Л. Об’єкти критики в англомовній науковій статті /
О. Л. Балацька // Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – № 930. – С. 91–96.

3. Балацька О. Л. Експліцитні засоби вираження оцінки у критиці
(на матеріалі англомовних наукових статей) / О. Л. Балацька // Вісник
Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир :
ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Вип. 62. – С. 187–190.

4. Балацька О. Л. Наукова критика як дискурсивний феномен /
О. Л. Балацька // Вісник Житомирського державного університету імені
Івана Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Вип. 2 (68). –
С. 193–196.

5. Балацька  О. Л. Стратегічні моделі критичних зауважень
в англомовній науковій статті / О. Л. Балацька // Вісник Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені
В. Н. Каразіна, 2013. – № 1051. – С. 112–117.

6. Балацкая Е. Л. Прагматические модели критических замечаний
в англоязычной научной статье / Е. Л. Балацкая // Проблемы лингвистики
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и лингводидактики : междунар. сб. науч. ст. / [под ред. С. А. Моисеевой,
Л. Г. Петровой]. – Белгород : ИПЦ “ПОЛИТЕРРА”, 2013. – Вып. 1. –
C. 27–33.

7. Балацька О. Л. Наукова критика : лінгвістичні та методичні
аспекти / О. Л. Балацька // Методичні та психолого-педагогічні проблеми
викладання іноземних мов на сучасному етапі : ІІІ Всеукр. наук.-метод.
конф., 23 листопада 2010 р. : тези доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна,
2010. – С. 17–19.

8. Балацька О. Л. Структура критичного зауваження в англомовній
науковій статті / О. Л. Балацька // Каразинські читання : Людина. Мова.
Комунікація : Х наук. конф. з міжнар. участю, 4 лютого 2011 р. : тези
доп. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – C. 20–21. – 1 електр. опт.
диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.

9. Балацька О. Л. Специфіка негативної оцінки  у критичних
зауваженнях англомовного наукового дискурсу / О. Л. Балацька //
Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація : ХІ наук. конф.
з міжнар. участю, 3 лютого 2012 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені
В. Н. Каразіна, 2012. – C. 23–24. – 1 електр. опт. диск (CD-ROM). – Назва
з контейнера.

10.Балацька О. Л. Суб’єкт наукової діяльності як об’єкт критики /
О. Л. Балацька // Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація :
ХІІ наук. конф. з міжнар. участю, 1 лютого 2013 р. : тези доп. – Харків :
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – C. 16–17.

АНОТАЦІЯ
Балацька О. Л. Дискурсивні властивості критики в англомовній

науковій статті. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2013.

У дисертації представлено результати лінгвістичного аналізу критики
в англомовній науковій статті – провідному жанрі наукового дискурсу.

Критика, трактована як негативно-оцінне судження, є дискурсним
явищем – розумовою активністю науковця та її вербальною реалізацією,
здійснюваною на основі відповідного фрагмента знання (стереотипного
сценарію) і призначеною реалізувати стратегічну мету – виявляти
й усувати недоліки наукової діяльності.

Критичні зауваження містять основну частину – висловлення
негативної оцінки – та подекуди – додаткову. Їхні формальні, структурні,
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змістові та прагматичні характеристики варіюються, утворюючи
різні типи, які разом формують стереотипну репрезентацію критики
в англомовній науковій статті.

Організуючим чинником стереотипної репрезентації виступають
дискурсивні тактики критики – оптимізація наукового пізнання,
оптимізація наукового знання, – прийомами / засобами яких слугують
вербальні характеристики критичних зауважень.
Ключові слова: англомовна наукова стаття; критика / критичне

зауваження; негативна оцінка; стереотипний сценарій; формальні,
структурні, змістові, прагматичні характеристики; стереотипна
репрезентація; дискурсивна тактика.

АННОТАЦИЯ
Балацкая Е. Л. Дискурсивные свойства критики в англоязычной

научной статье. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский
национальный университет имени В. Н. Каразина. – Харьков, 2013.

Диссертация посвящена лингвистическому анализу критики
в англоязычной научной статье – основном жанре научного дискурса.

Критика, трактуемая как негативно-оценочное суждение, представляет
собой дискурсное явление, мыслительную активность ученого и ее
вербальную реализацию, основанную на соответствующем фрагменте
знания (стереотипном сценарии) и предназначенную для достижения
стратегической цели – выявления и устранения недостатков научной
деятельности.

Критические замечания содержат основную часть – высказывание (-я)
негативной оценки, а иногда – дополнительную часть (высказывание (-я),
актуализирующее (-ие) основания негативной оценки или / и способы
устранения выявленных недостатков).

Формальные и структурные характеристики критических замечаний
варьируются, поскольку в их состав входит одно или несколько
высказываний (основная или основная и дополнительная части),
что обусловливает наличие нераспространенных / распространенных,
свернутых / развернутых типов, где последние сочетают основную
и дополнительную части в разных конфигурациях, реализуясь контактно /
дистантно. В структуре текста англоязычной научной статьи критические
замечания могут быть выделены  / не выделены  в отдельную
композиционную единицу и в основном размещаются во вступлении
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или в содержательной части статьи, либо в обеих этих частях, формируя
такие типы  как композиционно-выделенные / невыделенные,
композиционно-однородные / разнородные.

Предметное содержание критических замечаний соотносится с двумя
сферами  – “Ученый” и “Научная деятельность”. Актуализация
предметной  сферы  “Ученый” факультативна: исследователь,
чья деятельность подвергается критике, может быть назван (ним может
быть и сам автор статьи), может также идти речь о группе ученых,
представителей научного направления, сторонников теории и т. д.,
либо же подобные указания могут отсутствовать, и объектом критики
в таких случаях выступает все научное сообщество. Все эти типы: личный
(определенно-личный – экстраверсивный  / интраверсивный;
неопределенно-личный), безличный – характерны для критических
замечаний. Актуализация предметной сферы “Научная деятельность”
обязательна, типы критических замечаний здесь распределяются
в соответствии с реализованными в них элементами деятельности,
причем гипотеза и исследование в целом крайне редко становятся
объектами критики, к ним, в первую очередь, относятся проблема / тема
и теория, а также методология, текст, данные и свидетельства.

Аксиологическое содержание критических замечаний актуализируется
путем эксплицитного / имплицитного выражения негативной оценки,
формируя два соответствующих типа. В первом оценочные высказывания
имеют маркеры – лексические или лексико-грамматические оценочные
языковые средства, во втором – индикаторы, на основе которых выводится
смысл негативной оценки.

Модификации  оценочного значения обусловливают наличие
прагматических типов критических замечаний: слабой, умеренной,
сильной критики, среди которых наиболее частотной является умеренная,
достаточно распространенной – слабая и наименее типичной – сильная
критика; причем показатели частотности варьируется в статьях по разным
наукам, что демонстрирует влияние группового фактора. Средствами
модификаций прагматического значения выступают как формальные,
структурные и содержательные характеристики критических замечаний,
так и прагматические маркеры митигации / категоричности.

Критика является локальной  стратегией  научного дискурса
и реализуется посредством двух тактик – оптимизации научного познания
и оптимизации научного знания. Эти тактики являются дискурсивными,
поскольку характеризуются наличием ментальной основы (модификации
стереотипного сценария) и определенной коммуникативной цели.
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Тактики критики выступают факторами, обеспечивающими организацию
ее вербального ресурса.

Использование типичных средств реализации тактических заданий
представляет собой стереотипную репрезентацию критики в англоязычной
научной статье. Нетипичные вербальные реализации – отклонения
от стереотипной репрезентации – демонстрируют ее нежесткий характер
и возникают как результат влияния индивидуального фактора.
Ключевые слова: англоязычная научная статья; критика / критическое

замечание; негативная оценка; стереотипный сценарий; формальные,
структурные, содержательные, прагматические характеристики;
стереотипная репрезентация; дискурсивная тактика.

ABSTRACT
Balatska O. L. Discursive Properties of Criticism in Research Articles

in English. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic

Languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2013.
This thesis presents a study into the nature of criticism in research articles

in English, a research article being treated as the leading genre of scientific
discourse.

Criticism, viewed as a negative evaluation judgement, is a discursive
phenomenon – a scholar’s mental activity and its verbal realization based
on the corresponding fragment of knowledge (a stereotypical scenario)
and meant to reach the strategic aim: to expose and to eliminate the
shortcomings of research activities.

Critical remarks contain the main part – a negative evaluative utterance (-s) –
and possibly the supplementary part. Their formal, structural, content and
pragmatic features vary thus forming different types, the aggregate of which
forms a stereotypical representation of criticism in research articles in English.

The discursive tactics of criticism – optimizing scientific cognition and
optimizing scientific knowledge – perform the organizing role in its
stereotypical representation. The verbal characteristics of critical remarks serve
as means / devices of implementing these tactics.

Key words: research article in English; criticism / critical remark; negative
evaluation; stereotypical scenario; formal, structural, content, pragmatic
features; stereotypical representation; discursive tactic.
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