ВІДГУ К
офіційного опонента
на дисертацію В рублевської Тетяни Василівни
„К онцепт „П оділля“ у мові творів М . С тельм аха”
(Івано-Ф ранківськ, 2018. - 234 с.), подану до захисту
на здобуття наукового ступеня кандидата ф ілологічних наук
зі спеціальності 10.02.01 - українська мова

У

кінці

залиш ається
україністиці.

другого

одним

десятиліття

із провідних

Захищ ено

низку

XXI

століття

лінгвоконцептологія

напрямів лінгвістичних дослідж ень в

кандидатських

дисертацій,

присвячених

аналізові різном анітних концептів української мови (БОГ, БО ГО РО Д И Ц Я,
ДУ Ш А, П РА В Д А / Н ЕП РА В Д А , ЧАС, П РИ РО Д А , Ж И ТТЯ, ЛЮ ДИНА,
С ІМ ’Я, ЖІНКА, КРА СА , ВОЛЯ, СТЕП, ПТАХ, П А М ’ЯТЬ та ін.) на матеріалі
як фольклорних, так і худож ніх текстів. О собливість рецензованої роботи
виявляється в тому, що вона присвячена аналізові концепту з іменемтопонімом,

дослідж ення

яких

має

певну

специф іку

і

в

українській

концептології лиш е розпочинається. Отже, сучасне українське мовознавство
поповнилося новою й актуальною розвідкою.
Ц ілком ум отивованою є м ета дисертаційної праці - „розкрити специфіку
концепту „П оділля“ в прозі М ихайла Стельмаха, його мовну репрезентацію та
структурно-смислову організацію ” (с. 2), якої авторка успіш но досягла,
поставивш и та виконавш и низку адекватних завдань, зокрема: „1) окреслити
теоретичні

засади

дослідж ення

концепті в-власних

географічних

назв,

своєрідність їхнього побутування в худож ніх текстах; 2) з ’ясувати ознаки
худож нього концепту „П оділля“ в концептосфері М. Стельмаха, обґрунтувати
методологію його дослідж ення; 3) визначити засоби о б ’єктивації концепту
„П оділля“ в прозі письменника, осмислити й номінувати його структурні
компоненти-ідентифікатори;

4)

розглянути

особливості

репрезентації
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о б ’єктивацій концепту, визначити їхній конотативний і функціональносем античний аспект; 5) описати й структурувати ном інативне поле концепту
„П оділля“; 6) дослідити специфіку польової організації концепту „П оділля“ в
прозі М ихайла С тельм аха“ (с. 2-3).
Для дослідж ення концепту „П оділля“ дисертантка цілком логічно обрала
твори вихідця із цієї території, залю бленого в свою малу батьківщ ину і
глибоко закоріненого

в подільську мовну стихію

М ихайла Стельмаха.

Т. В. В рублевська здійснила ретельне дослідж ення його прозових текстів,
позначених, як пиш е авторка, „подільською автентичністю “ : романи „Велика
рідня“, „Д ум а про теб е“, „Кров лю дська - не водиця“, „П равда і кривда“, „Хліб
і сіль“, „Ч отири броди“, повісті „Гуси-лебеді летять“, „Щ едрий вечір“, збірка
оповідань „Березовий сік“, п ’єса „Зачарований вітряк“. Загалом обсяг і
різном аніття ф актичного матеріалу (2331

м ікроконтекст, що стосується

ословлення концепту „П оділля“) забезпечую ть достовірність одержаних
результатів, сф орм ульованих висновків та узагальнень.
Безсум нівною є наукова новизна дисертації, адже вперш е в українському
мовознавстві

систем но

і

репрезентації

худож нього

всебічно

проаналізовано

концепту

„П оділля“ як

особливості
концепту

з

мовної
іменем-

топонімом, що позначає один із історико-етнографічних регіонів України,
запропоновано методику дослідж ення таких концептів.
Д исертація

органічно

п о в’язана з науковими

проблемами

кафедри

української м ови В інницького держ авного педагогічного університету імені
М ихайла Коцю бинського: 2011 - 2 0 1 5 рр. - „Л ексика П оділля“, 2016 - 2018 рр.
- „Актуальні проблеми дослідж ення мовних одиниць сучасної української
мови в її загальнонаціональних та регіональних вим ірах“, її тему затвердж ено
за засіданні вченої ради цього навчального закладу (протокол № 8 від 27
лю того 2013 р.) та схвалено Н ауковою координаційною радою „Українська
м ова“ Інституту української мови Н А Н У країни (протокол № 65 від 6 червня
2013 р.).

Т. В. В рублевська фахово і вдало використовує задекларовані в роботі
описовий метод, метод компонентного аналізу, метод поля, контекстний
аналіз, метод кількісних підрахунків тощо.
Заслуговую ть на схвалення чітка структура рецензованої дисертації,
ум отивованість

та

очевидність

зв ’язку

між

частинами

роботи.

Логіка

виокремлення та структури розділів підпорядкована розкриттю поставленої
мети.
У вступі роботи, як це прийнято, обґрунтовано вибір теми, її актуальність,
з ’ясовано ступінь її опрацю вання в науковій літературі, сформульовано мету
й завдання, охарактеризовано дж ерельну базу дослідж ення, визначено о б ’єкт
і предмет роботи, окреслено методологію дослідж ення, наукову новизну, його
теоретичну та практичну цінність, подано відомості про апробацію результатів
дослідж ення.
Реалізацію мети роботи логічно розпочинає перш ий розділ „Теоретичні
засади дослідж ення концептів”, у якому дисертантка з ’ясовує стан, проблеми
та м етодологічний

апарат сучасної лінгвоконцептології (підрозділ

1.1),

підходи до тлум ачення терм іна концепт (підрозділ 1.2), його співвіднош ення
із суміж ними терм інам и - понят т я, лексичне значення, ст ереот ип, худож ня
деф ініція, образ тощ о (підрозділ 1.3), структуру концепту, варіативність його
ознак і типології концептів (підрозділ 1.4) та особливості концептів-власних
географічних назв (підрозділ 1.5). Загалом Т. В. В рублевська доволі глибоко й
різнобічно проаналізувала згадані проблеми, цілком слуш но зазначивш и, що
концепти-власні географічні назви - це унікальні культурні концепти, здатні
ф ормувати образ етносу, відображ ати особливості історико-етнографічної
території, світорозум іння, світосприйняття, світобачення носіїв (с. 64). За
спостереж енням и дисертантки, в художній прозі такі концепти „відображ аю ть
авторське

осмислення

дійсності,

своєрідність

соціально-історичного,

культурного, інтелектуального досвіду соціуму, мову регіону, указую ть на
просторово-часові координати літературного твору“ (с. 65).
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У другому розділі „Інтерпретація худож нього концепту „П оділля““
багатоаспектно
лінгвістичний

розглянуто
статус

вже

худож нього

сам

аналізований

концепту,

концепт.

під яким

З ’ясувавш и

авторка розуміє

„одиницю концептосф ери письменника, що вираж ає ідіостильове розуміння
предм ета концептуалізації й відображає історичні, культурні, етнографічні,
інтелектуальні, мовні особливості суспільства“ (с. 7 автореф.) та засоби мовної
реалізації худож нього концепту (підрозділ 2.1), авторка розглядає особливості
концепту „П оділля“ як провідного в концептосфері М ихайла Стельмаха
(підрозділ 2.2). Т. В рублевська визначає аналізований концепт як „художній
концепт зі стриж невим словом - топонім ом “, думаємо, кращ е було б назвати
худож ній концепт із іменем-т опонімом, причому писати не через тире, а через
дефіс, як у попередньом у розділі було написано концепт -власна географ ічна
назва.
Дуже важ ливим для роботи є підрозділ 2.3 „М етодологічні засади
дослідж ення концепту „П оділля“, у якому Т. В рублевська репрезентувала
оригінальну методику дослідж ення концепту з іменем-топонім ом, визначаю чи
в ній такі етапи:
1) ідентиф ікація інф ормаційного змісту концепту;
2) вериф ікація вербалізаторів концепту;
3) побудова структурно-см ислової організації концепту;
4) опис тем атичних компонентів смислового наповнення концепту,
семантики їхніх м овних репрезентантів;
5) побудова ном інативного поля концепту;
6) м оделю вання польової організації концепту (с. 82).
Н а наш погляд, як сама методика, так і її реалізація в рецензованій роботі
є адекватним и м атеріалу дослідж ення і, справді, даю ть мож ливість о б ’єктивно
описати його см ислову структуру.
Н аступні підрозділи другого розділу присвячені розглядові власне двох
перш их етапів цієї методики: підрозділ 2.4 „Ідентифікація структурносмислових компонентів-вербалізаторів концепту „П оділля““, у якому авторка
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описує його триком понентну структурно-смислову організацію , до складу
якої входять географ ічно-м овний, історично-мовний та мовний (можливо,
кращ е було б сказати, власне м овний) тематичні компоненти, та підрозділ 2.5
„В ериф ікація о б ’єктивації концепту „П оділля““ . Для реалізації свого завдання
в останньом у підрозділі Т. Врублевська розробила дуж е вдалу анкету, якою
були охоплені 450 осіб віком від 17 до 43 років із Вінницької, Тернопільської
та Х м ельницької областей. Саме відповіді опитуваних (П родовж іть речення:
Поділля - ц е ...; П оясність слово „П оділля“ лю дині, яка вперш е його чує;
П родовж іть речення: П оділля - яке?; Н азвіть образ / образи, які асоцію ю ть із
П оділлям; Н апиш іть імена історичних постатей, худож ників, музикантів,
скульпторів, топонім ів, історичних подій, що асоцію ю ть із П оділлям; до речі,
добре

було

б ці

відповіді

відобразити

в додатках),

дали

мож ливість

дисертантці підтвердити о б ’єктивність виокремлених структурно-смислових
компонентів аналізованого концепту.
Н айцікавіш им розділом дисертації, на наш погляд, є третій - „Аналіз
структурно-см ислової

організації

концепту

„П оділля“

в

мові

творів

М. С тельм аха”, у якому авторка скрупульозно й багатоаспектно аналізує
мовний матеріал. П ерш і три підрозділи присвячено детальному описові трьох
ком понентів-вербалізаторів концепту - географ ічно-м овного (підрозділ 3.1),
історично-мовного

(підрозділ

3.2)

та

власне

мовного,

чи

діалектного

(підрозділ 3.3). Саме результати цих трьох підрозділів дали можливість
Т. В. В рублевській сформувати номінативне

поле концепту „П оділля“

(підрозділ 3.4) за трьом а типам и номінацій: холістичною , ознаковою та
асоціативною . Д уж е важ ливо, що всі свої висновки авторка підтверджує
кількісним и підрахункам и, що о б ’єктивізує висновки.
І, нареш ті, верш иною дослідж ення став підрозділ 3.5 „М одель концепту
„П оділля“ в прозі М ихайла Стельмаха: польова організація“ . Саме польову
організацію моделі концепту авторка вважає (і ми з нею погодж уємося)
„оптим альним способом розкриття смислу концепту“ (с. 17 автореф.). За
спостереж еннями

дисертантки,

ядром

концепту

„П оділля“

є

смислова

домінанта „П оділля -

історико-географічний район“, у приядерній зоні

перебуваю ть номінації, що відображ аю ть ознаки концепту, на ближній
периф ерії -

номінації, що відображ аю ть географічну територію регіону,

дальня периф ерія - це номінації, що відображ аю ть історичне минуле регіону,
на крайній периф ерії знаходяться номінації, що відображ аю ть говірку регіону.
Загалом у роботі проведено детальний і кваліф ікований аналіз мовних
засобів

вираж ення

концепту

„П оділля“ у творах

М ихайла

Стельмаха.

Теоретичні полож ення підтвердж ую ть вдало дібрані приклади. Кожний
підрозділ заверш ую ть конкретні й належ ним чином обґрунтовані висновки.
Загальні висновки до дисертації корелю ю ть із поставленими в роботі
метою та завданнями, є виваженими, переконливими, випливаю ть з аналізу
конкретного м овного м атеріалу та маю ть важ ливе теоретичне і практичне
значення.
В ідзначаю чи актуальність і глибину дослідж ення Т. В. Врублевської,
аргументовані сть

наукових

засад,

важ ливість

отриманих

результатів,

узагальнень і висновків, вваж аємо за необхідне висловити певні міркування та
зауваж ення,

що

виникли

під

час

прочитання

тексту

дисертації

та

автореферату:
1. Не дуж е вдалою і розпливчастою вваж аємо назву другого розділу
дисертації „Інтерпретація худож нього концепту „П оділля““ , адже в третьому
розділі, по суті, також описана його інтерпретація.
2. Д ум аємо, щ о всі згадані в роботі прізвищ а дослідників повинні бути
обов’язково представлені працями в списку літератури. Так, на с. 2 0 - 2 1
авторка пише: „Творчість М ихайла С тельмаха неодноразово ставала о б ’єктом
як

м овознавчих,

так

і

літературознавчих

наукових

студій.

Лексичну

синоніміку творів письм енника дослідж ував А. Бевзенко, ф разеологію А. А вксентьєв, Н. М оскаленко, А. Ц егельська, Л. Л ковенко, лексику Н. С идяченко, Т. Ткаченко. М овотворчість М ихайла С тельмаха в контексті
української народнопісенності описана Л. Козловською . Велику наукову
цінність м аю ть розвідки А. П ікалової „В ербалізація концепту Л Ю Д И Н А в
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поетичних текстах М ихайла Стельмаха“, В. Загородню к „П сихологізм романів
М ихайла С тельм аха“, Є. П авленко „П орівняння як граматична та стилістична
категорія (на матеріалі роману М. Стельмаха „В елика рідня“)“, Г. П елех
„С тилістичне вж ивання відокремлених другорядних членів речення в романі
М. С тельм аха „Х ліб і сіль““, Л. Н овіцької „Топонімія роману М ихайла
С тельмаха „Х ліб і сіль““ та О. П опової „Емоційні оказіоналізми в художній
прозі М. С тельм аха““ . О днак у списку літератури знаходим о лиш е праці
Т. Ткаченко та А. П ікалової, а роботи інш их названих авторів відсутні. До речі,
це дало б зм огу дисертантці збільш ити кількість праць у списку використаної
літератури.
3.

Я к м и зазначали, дисертантка провела дуж е добре анкетування для

вериф ікації лексичних о б ’єктивацій концепту „П оділля“ . О днак можна було б
провести додаткову вериф ікацію й порівню ю чи уявлення М. С тельмаха про
П оділля з творам и інш их авторів. У пересічних українців П оділля асоцію ється
насамперед із вірш ем Лесі У країнки „Красо України, П одолля“ із збірки „На
крилах пісень“ (цикл „П одорож до м оря“), який діти вивчаю ть у другому класі:
Красо України, П одолля! / Розкинулось мило, недбало! / Здається, що зроду
недоля, /Щ о горе т ебе не знавало! / Онде балочка весела, / В ній хороші, красні
села, / Там хат и садкам и вкриті, / Срібним м аревом повиті, / К оло сел стоять
тополі, / Р озм овляю т ь з віт ром в полі. /Х в и л ю ю т ь лани золотії, / Здається,
без краю, —аж знову / Бори величезні, густ ії / П ровадят ь т аєм ну розмову. /
Он ярочки зелененькі, / Ст еж ечки по них маленькі, / Перевиті, м ов стрічечки,
/ Збігаю т ься до річечки, / Річка плине, берег рвучи, / Д алі, далі попід кручі... /
Красо України, П одолля! / Розкинулось мило, недбало! / Здається, що зроду
недоля, / Щ о горе т ебе не знавало!.. Ключові слова балочка, села, садки,
тополі, лани, ліси, ярочки, річка, круча цілком корелю ю ть із основними
ознаками концепту „П оділля“ у творах М. Стельмаха. Але таке порівняння
дало б м ож ливість авторці виявити й специфічне, наприклад, те, що П оділля у
М. С тельм аха (при найглибш ій повазі до нього) це певною мірою радянське
відображ ення П оділля, що знайш ло вираження, наприклад, у групі „номінації

підпільних історичних угруповань, з ’єднань“ та в конотаціях імен історичних
осіб.
4.

Д исертація загалом

написана гарною

українською

літературною

мовою , добре вичитана, однак подекуди все ж таки трапляю ться мовленнєві та
технічні огріхи: так, замість виділит и кращ е писати виокремит и (с. 19, 47, 78),
зам ість проявлят и - виявлят и (с. 75, 86, 125), замість в цілому - загалом (с. 41,
73), зам ість складова - складник (с. 100), замість прослідкуват и - прост еж ит и
(с. 102, 123), зам ість існую чі - наявні (с. 51), інколи спостерігаємо надмір
пасивних конструкцій (с. 33, 39, 53, 133), на с. 30 - 31 чомусь подано назви
наукових праць без лапок.
В исловлені нами зауваж ення й реком ендації до тексту дисертаційної
роботи

не

м аю ть

концептуального

характеру

і

ж одною

мірою

не

прим енш ую ть ваги рецензованого дослідж ення, характерними ознаками якого
виступаю ть послідовність аналітичних позицій, ретельність і сумлінність
добору ф актичного матеріалу, що забезпечує обґрунтованість і переконливість
висновків, які відбиваю ть основні результати виконаного аналізу.
О сновні полож ення роботи глибоко та різнобічно відображ ено в 16
одноосібних публікаціях (із них 6 - у

виданнях, визнаних фаховими, 1 - у

зарубіж ному виданні, 6 - у матеріалах конф еренцій, 3 публікації в нефахових
виданнях),

вони

пройш ли

належ ну

апробацію

на

15 представницьких

наукових ф орумах і заслуговую ть на схвалення. А втореф ерат повністю
розкриває основні полож ення дисертації.
Н а підставі вивчення дисертації „К онцепт „П оділля“ у мові творів
М.

С тельм аха”

сам остійною

та

обґрунтованим и

м ож емо

констатувати,

цілісною

розвідкою

результатам и

що
з

ця

робота

отрим аними

теоретичного

та

є

заверш еною

новими

прикладного

науково

характеру.

М атеріали дисертації маю ть теоретичне значення для подальш ого розвитку
когнітивної лінгвістики, зокрем а лінгвоконцептології, а також практичну
цінність:

м ож уть

сем асіології

та

бути

використані

стилістики

сучасної

у

викладанні

української

курсів

лексикології,

літературної

мови,

у

спецкурсах

та

спецсемінарах

із

когнітивної лінгвістики,

лексикології,

стилістики тощо, у практиці створення загальномовних та спеціальних
словників і довідників.
Ураховуючи актуальність теми, наукову новизну, оригінальність та
обгрунтованість

отриманих

результатів

дослідження,

вважаємо,

що

дисертація „Концепт „1 Поділля’" у мові творів М. Стельмаха“ відповідає усім
вимогам

„Порядку

присудження

наукових

ступенів“,

затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року (зі
змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 656
від 19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 р.), а її авторка - Врублевська
Тетяна Василівна -

заслуговує на присудження їй

наукового ступеня

кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 - українська мова.
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