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«Комбінаторика в українській мові ХУІ-ХУІІІ століть: теорія, практика, 
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українська мова

В українському мовознавстві небагато праць, у яких семантичний опис 

мови здійснюється із залученням методів "не кількісної математики". 

Комбінаторна лінгвістика -  порівняно новий напрям в лінгвістичних 

дослідженнях, у яких вивчають синтагматичні послідовності мовних одиниць. 

На сьогодні в енциклопедії "Українська мова" навіть немає статті про 

комбінаторну лінгвістику як про складник математичної лінгвістики. Серед 

кількох напрямків комбінаторної лінгвістики дослідниця обрала лексикологію, 

змістом якої є питання співвідношення семантики слова і сполучуваності, 

співвідношення синтагматики мовного знака і системи мови, функцій 

сполучуваності тощо. Зокрема, дисертантка на основі українських пам’яток 

різних стилів і жанрів ХУІ-ХУІІІ ст. запланувала здійснити комплексний аналіз 

сполучуваності ад’єктивно-субстантивних структур. Вивчення цього фрагменту 

мовної дійсності дасть змогу в подальшому зіставити лексико-синтаксичні 

комбінаторні зміни в українській мові різних часів її розвитку. Це має стати 

необхідною передумовою створення узагальнювального дослідження зі 

сполучуваності і зрештою удокладнити й увиразнити історію української 

лексики. З огляду на це актуальність рецензованої праці не викликає 

заперечень.

Авторка сформулювала мету роботи (мабуть занадто удокладнено), зі 

знанням справи визначила завдання й приступила до їх виконання. 

Ознайомлення із джерельною базою дослідження дає підстави стверджувати, 

що Ганна Михайлівна задумала вивчити предмет дослідження глибоко і 

всебічно. Це матеріали, дібрані з картотек історичних словників Є.Тимченка та 
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пам’яток офіційно-ділового, конфесійного, художнього стилів, літописів тощо. 

Прикметно те, що дослідниця дала ґрунтовну характеристику опрацьованим 

джерелам. Це орієнтовно 2000 дібраних текстів різного обсягу. Ганна 

Михайлівна звернула особливу увагу на копії тестаментів (заповітів), де 

поєднані церковнослов’янські елементи і "свої" (вузькоспеціальні) вирази на 

початку та в кінці документа. В актових, гродських та інших книгах збережені 

записи багатьох писарів, де крім синтаксичних моделей, опорними ланками є 

юридичні терміни. У судових процесах виступають свідки, повідомлення яких 

про щось записували дослівно, завдяки чому в цих текстах часто відбивається 

жива народна мова. Спираючись на думки попередників, дисертантка також 

грунтовно проаналізувала документи Львівського ставропігійського братства, 

географія яких фактично охоплює всю Україну, хоча найбільше їх написано у 

Львові. Третьою за численністю групою офіційно-ділових текстів є "Документи 

Брацлавського воєводства" 1566-1606 рр. в основі яких лежить руська (власне 

канцелярська, актова, діловодна українсько-білоруська) мова. Г анна 

Михайлівна резонно вважає, що дібрані мовні факти цінні для вивчення 

діалектів української мови.

З самого початку в дисертації підкреслено, що вивчення текстів 

минулого потребує розв’язання низки проблем, що дасть змогу розглянути 

пам’ятки мови з позицій реконструйованої мовної свідомості тогочасного 

українського суспільства, а не оцінювати її з погляду носія сучасної української 

літературної мови. Цілком позитивно сприймається поєднання в роботі 

інтуїтивних і формалізованих прийомів дослідження, намагання здійснити 

точний аналіз завдяки формалізації інтуїтивних знань, окресленні того, які саме 

інтуїтивні критерії використовуються поряд із формалізованими.

Обрання для дослідження текстів ХУІ-ХУІІІ ст. зобов’язувало 

дисертантку торкнутися питання періодизації української мови взагалі та 

обґрунтування терміна-кваліфікатора мови ХУІ-ХУІІІ ст. зокрема. Це складні 

питання, оскільки на сьогодні в українському мовознавстві вони остаточно не 

розв’язані. Треба віддати належне дисертантці в тому, що вона опрацювала



велику кількість літератури з проблем періодизації української мови 

розгляданого періоду. Вона вдало проаналізувала погляди багатьох мовознавців 

і цілком закономірно зупинилася на лінгвономені "українська мова" як 

найбільш загальному, позбавленому будь-яких конотацій і прийнятому як 

термін-назва в історичних словниках.

Вагомим у першому розділі дисертації є підрозділ "Українська мова XVI- 

XVIII ст. і політико-адміністративне життя", у якому Ганна Михайлівна, 

спираючись на найновіші досягнення українських та білоруських мовознавців, 

визначила статус "руської мови" (української чи білоруської), а в наступному 

підрозділі розглянула етнічне обличчя нашої культури, яке моделювали дві 

мови -  українська писемно-літературна та церковнослов’янська української 

редакції, попри міжконфесійну полеміку та боротьбу з прозелітизмом. Але 

незважаючи на несприятливі умови, українська літературна мова продовжувала 

функціонувати в обох своїх різновидах -  слов’яноруському 

(слов’яноукраїнському) і книжному українському. Проте, як справедливо 

зауважує дисертантка, характер книжного і живомовного компонентів у 

пам’ятках зумовлюється багатьма факторами, серед яких хронологічний 

(історичний) період, жанрово-стилістичні особливості пам’яток, їх тематичне 

спрямування, світський чи церковний характер, територія походження, 

авторські настанови та ін.

В останньому підрозділі першого розділу "Пам’ятки української мови і 

"теорія узусу": модерн чи традиція?" Дослідниця стверджує, що спостерігати 

можна за мовленням, тобто за процесом побудови текстів, якими люди 

обмінювалися (діахронія) чи обмінюються (синхронія). Саме тому для 

підтвердження своїх гіпотез дисертантка розраховує на достатню сукупність 

текстів, яку в сучасній лінгвістиці кваліфікують як "корпус" чи "корпус текстів", 

тексти в максимально повному обсязі.

Другий розділ дисертації присвячено термінологічній базі комбінаторної 

лінгвістики. Зважаючи на те, що комбінаторна лінгвістика -  відносно новий 

напрям в українському мовознавстві, дослідниця зобов’язана була



проаналізувати наявні праці в українському та зарубіжному мовознавстві та 

визначити об’єкт і структуру комбінаторної лінгвістики, проаналізувати її 

історію. Визначивши основні терміни комбінаторної лінгвістики (синтагматика, 

комбінаторика, валентність, сполучуваність, контекст, дистрибуція), 

дослідниця, задемонструвавши добру обізнаність із літературою з проблеми, 

докладно її проаналізувала, виклала власне бачення напрямків дослідження. 

Образно кажучи, тут підготовлено теоретичний плацдарм для вивчення 

ад ’ єктивно-субстантивних словосполучень.

На початку третього розділу подано, я так зрозумів, чотири зразки 

досліджених сполук, однак Ганна Михайлівна, на жаль, їх не номінувала й через 

те незрозуміло, чому вони стали основою пропонованого дослідження, а 

подальші пояснення, які починаються словами "таке активне використання 

ад’єктивно-субстантивних словосполучень", "такі словосполучення становлять 

одну з найбільш регулярних, продуктивних і частотних груп" не дають відповіді 

на питання "які ж?".

У наступному розділі дисертантка, докладно опрацювавши літературу з 

проблеми, розповіла, як різні мовознавці кваліфікують АСС. Власне бачення дає 

їй підстави виявити низку проблем, пов’язаних із АСС, удокладнити 

актуальність теми й накреслити напрямки дослідження.

У наступних підрозділах Ганна Михайлівна розповіла про принципи 

ексцерпування словосполучень із обраних текстів та подала комбінаторний 

вимір ад’єктива-атрибутива. Спираючись на ґрунтовну обізнаність дисертантки 

із працями вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, дисертантка подала кілька 

новаційних кваліфікацій ад’єктивів, а в наступному підрозділі розкрила 

номінаційний потенціал ад’єктива. У майстерно виготовлених таблицях авторка 

для прикладу задемонструвала лексико-синтаксичну комбінаторику ад’єктива 

великий зі значенням "великий; значний за розміром, площею, об’ємом, 

кількістю" та зі значенням "великий; значний за силою, інтенсивністю вияву 

ознаки" й показала особливості сполучуваності згаданого ад’єктива. Увагу 

дослідниці привернуло й функціювання компаратива болший. Поданий в



додатках до дисертації "Комбінаторний словник української мови XVI-XVIII 

ст." дав змогу зробити висновок, що сполучувальна здатність ад’єктива великий, 

як і компаративна болший, така ж висока й загалом не відрізняється від 

функціонування його у вихідній формі. Однак дистрибутивний аналіз показав, 

що компаратив болший у значенні "більший; значніший за силою, інтенсивністю 

вияву ознаки" виступає в пам’ятках лише у формі кліше типу на болшую віру, 

для болшоє твердости та лексикалізованих сполучень на кшталт васнь болшую 

мати, болше чинити, за болшую повагу мати. У такому ж ключі добротно 

проаналізувано й сполучуваність суперлатива наиболшой і теж виявлено 

вервечку особливостей його сполучуваності. Це дало підстави авторці 

рецензованої праці аналізувати ад’єктив-атрибутив в граматичному аспекті, 

оскільки АСС є засобом актуалізації віртуальної ознаки, яку відтворює ад’єктив, 

та функційному (номінаційному) відповідно до якого АСС є засобом 

виокремлення об’єкта із класу подібних.

У підрозділі про дискурсивні (текстові) характеристики ад’єктива Ганна 

Михайлівна переконливо доводить, що цю лексику слід кваліфікувати значною 

мірою як дискурсивно-когнітивні утворення, адже такий підхід до вивчення слів 

різної частиномовної належності ґрунтується на природних принципах 

категоризації, у якій відображаються найважливіші особливості сприйняття й 

осмислення людиною світу. При цій нагоді лише зауважимо, що рецензована 

праця розрахована на підготовленого читача й робити в тексті примітку про 

походження прикметника зі загального імені, очевидно, не варто. Вивчення 

особливостей атрибутивів-ад’єктивів дало змогу дисертантці накреслити три 

аспекти їх дослідження: 1) основні функції, 2) здатність наповнювати текст, 3) 

сполучуваність та послідовність в атрибутивному ланцюжку. Наступні 

параграфи дисертації присвячено вивченню ад’єктивів у згаданих напрямках. 

Цей аналіз наповнений багатьма вдало дібраними прикладами, у результаті 

цього дисертантка зробила низку вагомих висновків. Зокрема, авторка 

стверджує: всупереч традиційному погляду поява ад’єктивів і АСС на 

позначення осіб, предметів, явищ тощо може бути такою ж первинною, як і



поява стрижневого іменника. Ад’єктив має здатність вагомо наповнювати текст, 

адже в проаналізованих фрагментах різних стилів і жанрів виявлено до 20% 

атрибутивів-прикметників. Насамкінець дослідниця подала дискурсну 

характеристику ад’єктивам: вона окреслила чіткий порядок їх розташування в 

ад’єктивно-атрибутивному ланцюжкові з огляду на їхню семантику, 

онтологічну інгерентність та адгерентну експресивність. При цьому, очевидно, 

слід звернути увагу на такі речі: у роботі під час дискурсивних (текстових) 

характеристик ад’єктива двічі без особливої потреби сказано про три аспекти їх 

опису (див. с. 162 і с.189 у висновках до третього розділу). Думається, у 

висновках (саме у висновках до третього розділу!) не варто розповідати про 

обрану методику дослідження: "досліджувані АСС кваліфікуємо як просте 

двочленне поєднання слів", "у роботі послуговуємося традиційним визначенням 

АСС", "АСС розглядаємо в рамках не тільки традиційного, а й функційно- 

комунікативного підходів" та ін. По-перше, про теоретичні засади дослідження 

йшлося безпосередньо у відповідному розділі роботи, по-друге, у висновках 

читач очікує на результати роботи.

У підрозділі 4.1. про напрямки дослідження ад’єктивно-субстантивних 

Ганна Михайлівна насамперед зупинилася на власне лінгвістичному напрямку, 

який об’єднує граматичний та лексико-фразеологічний аспекти. Проте в 

підрозділі 4.1.1.1. про граматичний аспект подано схему 5 "Напрями 

дослідження ад’єктивно-субстантивних словосполучень", яка, на нашу думку, 

мала би бути в підрозділі 4.1. Зрештою в цьому підрозділі дисертантка, 

проаналізувавши думки попередників, окреслила три підходи до власне 

лінгвістичного дослідження АСС: 1) структурно-синтаксичний, 2) ситуативно- 

синтаксичний, 3) логіко-синтаксичний (граматичний аспект) і 1)логіко- 

семантичний, 2) лексико-семантичний, 3) фразеологічний (лексико-

фразеологічний аспект).

Вирізняється докладністю й переконливістю аналіз психологічного, 

лінгвокультурологічного, лінгвокогнітивного, семантико-когнітивного, та 

композиційно-когнітивного напряму. Авторка вважає, що всі ці аспекти можна



повноцінно застосовувати під час аналізу текстів українських пам’яток XVI- 

XVIII ст. Далі дослідниця із широким залученням лінгвокультурології здійснила 

опис атрибутивної панорами українського тексту відповідного періоду на 

підставі комбінаторно-культурологічного й комбінаторно-когнітивного опису 

АСС скрушене серце, чиста душа, побожний умисел, всемогучий Бог та ін. АСС, 

які мають у своєму складі субстантивні компоненти -  концепти як відображення 

загального культурного спадку українців і релігійно-богословської традиції. 

Дослідниця дійшла дуже вагомого висновку: ці концепти засвідчують, що 

ад’єктиви-атрибутиви -  один із тих вербальних засобів, за допомогою яких мова 

протягом тривалого часу зберігає основні "параметри" культурно-ментальних 

понять у дусі насамперед християнсько-релігійної традиції. Важливим 

результатом рецензованої праці є те, що авторка створила шкалу комбінаторної 

(композиційної) семантики перехідних (проміжних типів АСС, яка побудована 

на основі комбінаторно-когнітивного принципу інтеграції "смислів" залежно від 

ступеня вивідності/невивідності комбінаторної семантики із суми значень 

компонентів словосполучення. Дослідження АСС стосується головним чином 

двох опозиційних груп -  вільних (відтворюваних) і невільних (стійких) 

словосполучень, серед яких Ганна Михайлівна виявила ад’єктивно-субстантивні 

сполучення перехідного типу (АССПТ). Дібрані словосполучення XVI-XVIII ст. 

належать до композиційних і декомпозиційних. Авторка дала їм кваліфіковану 

характеристику, вона стверджує, що композиційно невільні (мовно вільні) АСС 

мають розгалужену структуру, вона докладно проаналізувала номінаційні, 

етикетні, клішовані, традиційно-епітетні й стереотипні АСС. Кожен із них 

проілюстровано добре екземпліфіковано, тому авторці можна вірити. З 

належною докладністю проаналізовано й декомпозиційні АСС. Розділ 

завершується ґрунтовними проміжними висновками, серед яких, одначе, варто 

було зняти повторену методику дослідження, деяку самооцінку результатів 

пошуків. На нашу думку, у висновках не варто робити покликання на праці 

попередників в обраній галузі.
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З особливим інтересом сприймається п’ятий розділ дисертації 

“Комбінаторний словник української мови ХУІ-ХУІІІ століть”: принципи 

укладання і структура”. Тут окреслено засади створення згаданого словника, 

подано його фрагмент на літери А.Б. Він поєднує особливості лексиконів двох 

типів: з одного боку, є історичним словником, із другого -  комбінаторним, 

тобто словником сполучуваності. Це перший словник такого типу в українській 

лексикографії загалом і в історичній зокрема, тому потребує схвального 

сприйняття й критичного підходу до новації.

У першому підрозділі дослідниця дала характеристику історичному 

словникові як загальномовному й загальнокультурному явищу. На початку 

розділу подано загальновідомі речі, потім переказано сформульовані 

Л.Л.Гумецькою основні риси історичного словника, потім критерії історичного 

словника Ю.Сорокіна. На перший погляд може здатися, що це зайва інформація 

для підготовленого читача, але подальший текст роботи показує, що вона 

необхідна.

Комбінаторну лексикографію дослідниця поділила на теоретичну і 

практичну. Структуру комбінаторної лексикографії Ганна Михайлівна виклала 

в дбайливо підготовленій схемі із скрупульозним кваліфікованим 

коментуванням її складників. Цей коментар є новим в українському 

мовознавстві. Дослідниця удокладнює його, подавши додатково дві схеми, де 

подає аналіз комбінаторних словників за характером представлення 

сполучуваності та за типами сполучуваності. По суті тут викладено теоретичні 

засади створення комбінаторного словника й практичне втілення цих засад у 

створення Комбінаторного словника української мови ХУІ-ХУІІІ ст. -  першого 

словника такого типу в українській лексикографії загалом і в історичній 

зокрема. Він поєднує особливості лексиконів двох типів: з одного боку, є 

історичним словником, із другого — комбінаторним, тобто словником 

сполучуваності. Текст дисертації переконує читача в тому, що “Комбінаторний 

словник української мови XVI—XVIII століть” — нове явище комбінаторної 

лексикографії, яка є самостійним напрямом у межах загальної теорії



лексикографії. Треба віддати належне дослідниці: кожен підрозділ згаданого 

розділу починається оглядом літератури з проблеми, завдяки чому авторка 

рецензованої праці не лише задемонструвала глибоку лінгвістичну 

ерудованість, а й накреслила принципи, яким має відповідати комбінаторний 

словник, подала зразок такого словника, який є історичним, комбінаторним, 

тлумачним (частково -  перекладним та енциклопедичним). Концепцію 

власного комбінаторного словника авторка реалізувала в його макроструктурі 

(передмова; список скорочень; словник; список джерел) і мікроструктурі 

(словникова стаття). Призначення словника -  подати детальну семантичну 

характеристику ад’єктива, зафіксувати контекстні та синтагматичні зв’язки, 

помістити слово в його фразеологічне поле і засвідчити різний ступінь 

зв’язності тих чи тих значень. Теоретичні питання дослідниця щедро ілюструє 

вдало дібраними прикладами, завдяки чому читач переконується в тому, що 

створений Г.Дидик-Меуш “Комбінаторний словник української мови XVI- 

XVIII століть” відтворює мовну картину світу українців. Лексикон унікальний 

за ідеєю та формою, а для зручного користування він функціюватиме в 

“паперовому” форматі та в електронній версії.

Окремо слід сказати про прикінцеві висновки. Вони розлогі, читаються як 

окремий твір, випливають із тексту дисертації й свідчать про те, що поставлені 

в рецензованій праці завдання виконано повністю. Загалом авторка переконала, 

що застосування методів і прийомів комбінаторної лінгвістики в історичному 

мовознавстві є цілком перспективним в дослідженні діахронної системи 

українського синтаксису української мови.

Дисертація добре структурована, кожен розділ рецензованої праці має 

добротні висновки, які виступають у ролі елементів, що допомагають об’єднати 

різні частини дослідження в єдине ціле.

Дисертація добре апробована на 25 міжнародних наукових та науково- 

практичних конференціях, 6-й всеукраїнських наукових та науково-практичних 

конференціях, наукових читаннях та на щорічних засіданнях мовознавчої 

комісії НТШ (Львів, 2010-2018). Праці за темою дисертації повно відображають



зміст дисертації. Наукові положення, твердження, висновки мають високий 

ступінь достовірності, оскільки вони спираються на ретельне обстеження 

великої кількості мовних фактів, їх ґрунтовний, кваліфікований аналіз. У 

дисертації вперше в українському мовознавстві досліджено сполучуваність в 

українській мові ХУІ-ХУІІІ ст. з позицій комбінаторної лінгвістики в поєднанні 

зі здобутками когнітивної лінгвістики, розроблено принципи комбінаторного 

словника.

Ця оригінальна, праця, здійснена з урахуванням досягнень сучасної 

вітчизняної і зарубіжної лінгвістики, по праву займе почесне місце в низці 

зразкових досліджень, які торують шлях до вивчення історичного синтаксису 

української мови.

Основні наукові положення дисертації є новими в українському 

мовознавстві, вони обґрунтовані, підтверджуються докладним аналізом 

достатньої кількості мовних фактів, здійсненим за допомогою адекватних 

методів дослідження.

Текст автореферату відповідає змістові дисертації.

Вважаємо дисертаційну роботу «Комбінаторика в українській мові ХУІ- 

ХУІІІ століть: теорія, практика, словник (ад’єктивно-субстантивні

словосполучення)» такою, що відповідає вимогам п.п. 9, 10, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 

від 27.07.2016 р.), а її авторка заслуговує на присудження їй наукового ступеня 

доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 -  україї а мова.

Доктор філологічних наук, професор, 

пр<

Інс
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Відділ діловодства та архіву
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Відгук
офіційного опонента про дисертацію Г.М. Дидик-Меуш 

«Комбінаторика в українській мові XVI -  XVIII століть: теорія, 
практика, словник (ад’єктивно-субстантивні словосполучення)», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 
філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова 

(Київ, 2018. -  Повний обсяг дисертації -  680 с., обсяг основного
тексту -  361 с.)

Поняття комбінаторики в українському мовознавстві не нове, однак ця 

галузь лінгвістики потребує ще значних напрацювань, адже її вивчення в 

діахронії української мови є необхідною передумовою створення 

узагальнювального дослідження зі сполучуваності. Наукова новизна цієї 

праці полягає у тому, що вперше комплексно досліджено сполучуваність в 

українській мові XVI-XVIII ст. із позицій комбінаторного мовознавства в 

поєднанні зі здобутками когнітивної лінгвістики, розроблено принципи 

комбінаторного словника української мови XVI-XVIII століть. Потреба в 

дослідженнях такого масштабу існує завжди, тому що вони є орієнтирами 

для наступних наукових студій у цій галузі знань.

Дисертація Г.М. Дидик-Меуш дозволила по-новому оцінити все, що 

зроблено у світовій практиці комбінаторики, проаналізувати ад’єктивно- 

субстантивні словосполучення, які є вагомим матеріалом для 

лексикографічної інтерпретації, про що свідчить «Комбінаторний словник 

української мови XVI-XVIII століть».

Робота пов’язана з науковою проблемою відділу української мови 

Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України «Українська 

історична та діалектна лексикологія і лексикографія» України (номер 

державної реєстрації 0108Ш 10868). Теоретичні положення й практичні 

результати дисертаційного дослідження викладено в одноосібній монографії 

«Комбінаторика української мови ХУІ-ХУІІІ ст.: теорія, практика, словник» 

(Львів, 2018. -  688 с.) і в одноосібному «Комбінаторному словнику 

української мови ХУІ-ХУІІІ століть» (Львів, 2018. -  С. 503-687).

■0,-̂ ^ ЙГІ
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету і 
імені Тараса Шевченка



В оформленні результатів наукових пошуків особливої ваги набуває 

автореферат. Зміст його та дисертації в цілому ідентичний, основні 

теоретичні положення та висновки, отримані у процесі аналізу 

сполучуваності в українській мові ХУІ-ХУІІІ ст. із особливою увагою до 

причин виникнення і формування комбінаторних зв’язків на прикладі 

ад’єктивно-субстантивних словосполучень розкриті на належному рівні.

Результати наукових пошуків апробовані у виступах на 25 міжнародних 

і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях та публікацій 

одноосібних статей у 38 наукових виданнях, 14 з яких є фаховими в Україні, 

а 7 -  закордонними; та одноосібній монографії «Комбінаторика української 

мови ХУІ-ХУІІІ ст.: теорія, практика, словник» (Львів, 2018. -  688 с.) і в 

одноосібному «Комбінаторному словнику української мови ХУІ-ХУІІІ 

століть» (Львів, 2018. -  С. 503-687). Надруковані наукові розвідки у повному 

обсязі розкривають зміст рецензованої дисертаційної роботи. Безперечно, 

цього цілком достатньо для повного ознайомлення широкої наукової 

громадськості з висновками, отриманими у процесі вивчення сполучуваності 

в українській мові ХУІ-ХУІІІ ст.

Із репрезентованого матеріалу в роботі зрозуміло, що він великий 

(корпус досліджуваних одиниць становить 40 000!). Об’ємною є джерельна 

база (картотека «Словника української мови ХУІ -  першої половини 

ХУІІ ст.»; картотека «Історичного словника українського язика» за ред. 

Є. Тимченка; різножанрові рукописні та опубліковані пам’ятки української 

мови ХУІ-ХУІІІ ст.; комбінаторні словники і словники сполучуваності 

англійської, німецької та російської мов, а також матеріали історичних, 

етимологічних та діалектних словників).

Наукову достовірність висновків, які отримала Г.М. Дидик-Меуш, 

підвищують і різнопланові підходи до аналізу сполучуваності в українській 

мові ХУІ-ХУІІІ ст., у роботі, крім описового методу, використано методи 

компонентного, дефініційного та функційного аналізу, дистрибутивний і



метод лексикографічного конструювання. Поєднання їх дозволило отримати 

об’єктивні результати стосовно комбінаторики української мови ХУІ- 

ХУІІІ ст. Методологічну базу дослідження становлять теоретичні положення 

про: антропоцентричність мови та визначальну роль її носія; мову як цілісну 

систему елементів; історичний розвиток мови; ментальний простір як 

умістилище базових знань відповідно до засад когнітивної лінгвістики та 

лінгвокультурології; формальні та семантичні аспекти сполучуваності; узус 

та мовлення.

Основними завданнями, які намагається розв’язати у своєму 

дослідженні Ганна Михайлівна, є концептуально осмислити підстави 

виокремлення ХУІ-ХУІІІ ст. як періоду функціювання української мови, 

найбільш прийнятного для повноцінного опису її сполучуваності; 

проаналізувати жанрове багатство українських пам’яток ХУІ-ХУІІІ ст. як 

умову проведення комплексних студій; встановити термінологічну базу для 

опису сполучуваності в діахронії з позицій комбінаторної лінгвістики; 

4) визначити статус ад’єктива як атрибутивного компонента аналізованих 

словосполучень (основні функції, номінаційний потенціал і дискурсивні 

характеристики); 5) описати ад’єктивно-субстантивні словосполучення із 

погляду комбінаторної лексикології та синтаксису, окреслити основні 

напрями дослідження таких одиниць мови; 6) змоделювати атрибутивну 

панораму українського тексту ХУІ-ХУІІІ ст. на матеріалі засвідчених 

ад’єктивно-субстантивних словосполучень і з ’ясувати особливості поєднання 

їх компонентів; 7) виявити типи ад’єктивно-субстантивних словосполучень і 

відповідно до цього побудувати шкалу комбінаторної семантики; 

8) схарактеризувати ад’єктивно-субстантивні словосполучення перехідного 

типу за основними диференційними та інтеграційними ознаками, подати 

їхню класифікацію; 9) укласти принципи і структуру «Комбінаторного 

словника української мови ХУІ-ХУІІІ століть», визначити його специфіку як 

явища історичної і комбінаторної лексикографії.



Безперечно, з усіма вказаними завданнями Г.М. Дидик-Меуш успішно 

справилася, що дозволяє говорити про вагоме значення її дослідження як у 

теоретичній площині, так і у практичній, адже результати наукових студій 

можуть бути використані для подальшого вивчення комбінаторної 

лінгвістики та історичної лексикології і лексикографії. Щодо практичного 

значення дисертації, то воно полягає в застосуванні її теоретичних положень 

для створення узагальнювальних праць з історичної лексикології і 

лексикографії української мови, комбінаторної та когнітивної лінгвістики; 

матеріали дослідження можуть бути використані в лінгводидактиці та 

лексикографічній практиці. Дослідження побудоване на формулюванні й 

обґрунтуванні авторської концепції доцільності поєднання комбінаторної 

лінгвістики й історії мови для вивчення сполучуваності в українській мові 

ХУІ-ХУІІІ ст. і її лексикографічної кодифікації.

Дисертаційна робота Г.М. Дидик-Меуш чітко структурована: це вступ, 

п’ять розділів, висновки, два додатки, список опрацьованих джерел та 

використаної літератури, резюме.

У Вступі дисертації чітко обґрунтовано актуальність вивчення 

сполучуваності в українській мові ХУІ-ХУІІІ ст., це стосується 

формулювання мети і завдань роботи, з ’ясування її наукової новизни і 

теоретичного та практичного значення, методів дослідження, опису апробації 

результатів дослідження тощо.

Перший розділ «Українська мова ХУІ-ХУІІІ ст.: традиційне і нове в 

дослідженні» структуровано на чотири підрозділи (на жаль, це не 

відображено чітко в авторефераті), у яких розкрито підходи до вивчення 

українських писемних текстів, проаналізовано міркування лінгвістів щодо 

питань періодизації української мови, мовні та позамовні аспекти джерельної 

бази, розглянуто пам’ятки української мови і «теорії узусу». У цьому розділі 

докладно розглянуто праці багатьох мовознавців. Слід зазначити, що цей 

розділ переобтяжений об’ємними цитатами дослідників зазначених проблем,



реферуванням їхніх статей (сс. 58, 62, 64, 65, 69), за якими «губиться» 

наукова позиція самого дисертанта. Однак цей розділ засвідчує, що 

Г.М. Дидик-Меуш вводить до широкого наукового обігу багату джерельну 

базу української мови ХУІ-ХУІІІ ст. (це дослідження виконане на матеріалі 

2000 текстів, різних за обсягом та жанрами); а це дає змогу всебічно 

схарактеризувати мову того часу та особливості сполучуваності слів. У 

четвертому параграфі першого розділу актуалізовано проблему зміни 

теоретичних пріоритетів: перехід від «системи» до «узусу», від «мови» до 

«мовлення». Дисертантка прийшла до висновку, що саме узус (тексти) 

формують надійну базу науки про мову, а вивчення писемних пам’яток 

набуло першорядного значення.

Другий розділ «Комбінаторна лінгвістика: термінологічна база», який 

складається з сімох підрозділів, є теоретичним підґрунтям усієї дисертації. 

У цій частині роботи окреслено основні засади комбінаторної лінгвістики, 

яка вивчає сполучуваність одиниць мови, їх синтагматичні відношення та 

комбінаторний потенціал.

Через те, що в Україні ця галузь мовознавства ще не набула належного 

розвитку, автор дисертації, логічно, вивчає досвід комбінаторики із 

закордонних публікацій вчених Німеччини, США, Великобританії, Росії. У 

цьому розділі, на жаль, відчувається неоправдане цитування (сс. 96-99), 

цитування посилань (с. 99), не завжди адекватний переклад (напр., надмірне 

вживання віддієслівних іменників (с.96)), некоректне застосування термінів 

(напр., «об’єктивне одержання змістів імен комбінаторним способом на 

основі семантичних елементів» (с. 96-99), очевидно, йдеться не про імена 

(оніми), а про номінації, слова тощо; «семантичний предмет (особа)» (с. 98), 

використання чужих схем (напр., схеми 2, 4 -  за Влавацькою М.), які не є аж 

настільки важливі стосовно теми дослідження). Загалом ця частина роботи є 

надто «теоретичною», дещо «відірваною» від основної проблеми дисертації 

-  сполучуваності української мови ХУІ-ХУІІІ ст. Думаю, що цей розділ



виграв би у сприйнятті, якби теорія була підсилена прикладами із 

досліджуваного матеріалу.

Якщо у другому розділі явно бракувало відповідного історичного 

ілюстративного фактажу, то у третьому «Ад’єктив XVI-XVIII ст. у 

площині комбінаторики: статус атрибутивного компонента

словосполучення» розглянуто ад’єктивно-субстантивні словосполучення, 

засвідчені в текстах українських пам’яток XVI-XVIII ст. для номінації 

об’єктів та явищ дійсності, конкретних і абстрактних понять. 40 000 

ад’єктивно-субстантивних словосполучень слугує матеріалом пропонованого 

дослідження! Оперуючи таким об’ємним матеріалом, Г.М. Дидик-Меуш 

мала б опиратися на нього і сформувати свою класифікацію, а не 

орієнтуватися на постулати JL Михайлової та ілюструвати їх своїм фактажем 

(«продемонструємо це на українському мовному матеріалі XVI-XVIII ст.» 

(с.145)). Видається, що узагальнення до § 3.4. не зовсім відповідає його 

багатому наповненню.

Дуже цікавим і цінним, на відміну від традиційного трактування, є 

спостереження Г.М. Дидик-Меуш про те, «що поява ад’єктивів і ад’єктивно- 

субстантивних словосполучень для номінування осіб, об’єктів, явищ тощо є 

такою ж первинною, як і поява стрижневого іменника». Підтверджує свої 

міркування дисертант розлогим матеріалом виокремлених ад’єктивів. 

Узагальнюючи, Г.М. Дидик-Меуш стверджує, що «значна частина АСС 

завдяки ад’єктивові (а не тільки виключно субстантивові) виконує первинну 

функцію слова -  номінаційну». Підтвердженням цього може слугувати 

процес переходу прикметників в іменники (у цьому простежується 

відповідна перспектива цього дослідження!).

У розділі проведено спостереження 300 атрибутивних ланцюжків щодо 

їхньої семантики та розташування. Встановлено, що у цей період розвитку 

української мови є відхилення від традиційної послідовності. Порушення 

порядку атрибутивів у лінійному ланцюжку залежить від того, наскільки



зазначена ознака є внутрішньо зумовленою. З’ясувалося, що ближчими до 

ядра комплексу є ті атрибутиви, що описують властивості й ознаки, які 

можна виявити безпосередньо, які є об’єктивними.

Четвертий розділ «Ад’єктивно-субстантивні словосполучення в 

українській мові ХУІ-ХУІІІ ст. як об’єкт комбінаторної лексикології і 

синтаксису» містить характеристику основних напрямів дослідження 

ад’єктивно-субстантивних словосполучень у сучасній лінгвістиці: власне 

лінгвістичний, психолінгвістичний, лінгвокультурологічний та 

л інгвокогнітивний.

У дослідженні проведено аналіз атрибутивів українського тексту ХУІ- 

ХУІІІ ст. на підставі комбінаторно-культурологічного і комбінаторно- 

когнітивного описів ад’єктивно-субстантивних словосполучень скрушене 

серце, чиста душа, побожний умисель; ад’єктивно-субстантивних 

словосполучень жива віра, досконала надія і взаємна любовь; ад’єктивно- 

субстантивних словосполучень всемогучий Богь, доброчинний чоловікь і 

жива церковь. Вважаю, що відбір саме цих лексем є абсолютно доречним, 

бо вони віддзекалюють християнську традицію українців. «Окрасою» цього 

розділу є глосарії, які репрезентують семантичну базу ад’єктивів, 

особливості сполучуваності компонентів, різноаспектне їхнє функціювання. 

Проаналізований фактичний матеріал засвідчує, що ад’єктиви-атрибутиви є 

одим із тих вербальних засобів, за допомогою яких мова тривалий час 

зберігає основні «координати» культурно-ментальних понять у дусі 

передусім християнської практики. Схеми (6 -  10) унаочнюють реальний 

стан розвитку сполучуваності атрибутивів української мови ХУІ-ХУІІІ ст. 

Виникає низка запитань: чому такий великий арсенал атрибутивів до слова 

чоловікь (чи це не пов’язано безпосередньо з активним розвитком 

антропоцентризму?), і так скупо представлена якісна характеристика 

лексеми надія?).



Надзвичайно цікавим був би § 4.3.2., якщо б ширше було представлене 

явище колокації фактажем української мови ХУІ-ХУІІІ ст.

Важливим у цій частині дослідження є аналіз ад’єктивно-субстантивних 

словосполучень щодо шкали комбінаторної семантики, що засвідчує 

складність внутрішньої структури таких сполучень і дає перспективу 

подальших студій у цьому напрямку. А це дуже актуально, бо кожне наукове 

дослідження має мати перспективу. Однак майбутнє праці Г.М. Дидик-Меуш 

полягає не лише в цьому. Саме у п’ятому розділі «Комбінаторний словник 

української мови ХУІ-ХУІІІ століть»: принципи укладання і структура» 

окреслено засади створення «Комбінаторного словника української мови 

ХУІ-ХУІІІ століть», визначено перспективи першого комбінаторного 

словника в українській лексикографії загалом і в історичній зокрема.

У кожній галузі науки є свої вчені-авторитети, так повелося і в 

мовознавстві. Однак, дослідник (Г.М. Дидик-Меуш), який зробив так багато 

у сфері сполучуваності/комбінаторики (!), оперує величезним масивом 

фактичного матеріалу (!), представляє докторську дисертацію (!), однозначно 

зобов’язаний «відірватися» від авторитетів! Однак в роботі знову 

спостерігаємо орієнтацію на постулати М. Влавацької (с. 349). Що ж до 

принципів укладання і структури «Комбінаторного словника української 

мови ХУІ-ХУІІІ століть», то дисертант доводить, що вона досвідчений 

лексикограф. Цей словник стане новим явище в українській 

лексикографічній практиці, він буде (частково вже є!) історичним, 

комбінаторним, тлумачним (частково -  перекладним та енциклопедичним), 

відображає лексико-синтаксичий і лексико-фразеологічний тип 

сполучуваності; до словника ввійдуть вільні, перехідні і фразеологічно 

зв’язані ад’єктивно-субстантивні словосполучення. Саме «Комбінаторний 

словник української мови ХУІ-ХУІІІ століть» буде вінцем реалізації 

поєднання комбінаторної лінгвістики й історії мови для вивчення



сполучуваності в українській мові XVI-XVIII ст. і її лексикографічної 

кодифікації.

Висновки глибокі, розлогі, вони випливають із тексту дисертації і 

кореспондуються з поставленими завданнями.

Текст автореферату відповідає змістові дисертації.

Епізодично фіксуються певні правописні чи композиційні невправності: 

«які стосуються виконуваних ними основних функцій» (с.162), «описуваної 

ад’єктивом ознаки» (с. 186), «як фрагментам сприйманої дійсності» (с.162) -  

пасивні конструкції зумовлені недобрим перекладом з російської мови. 

Викликає певне застереження і вживання окремих термінів, зокрема 

запозичених (аболірійний (с. 144) (краще: той, який усуває), назовництво 

(=ономастика) (с. 135), ексцерпування (краще: виокремлення, виписування, 

фіксація (с.139), інгерентність//інгеренція (с. 186), інгерентний (с. 191) (чи не 

краще: внутрішньо зумовлений?), енантіосемія (с. 225) (=поляризація 

значень), вільні -  невільні словосполучення (сс. 288, 294), навіввільні (с. 294) 

(чи не краще: напівстійкі?), колігація (с. 294), ступінь вивідності/невивідності 

(с. 294), етикетні словосполучення (с.312), клішовані словосполучення (с. 

318), словосполучення анулювання (с. 323), словосполучення-фальсифікації 

(с. 323), ортологічний (с. 350) тощо. Використання цих термінолексем не 

завжди оправдане і коректне.

Оцінюючи дисертацію в цілому, можемо зазначити, що Г.М. Дидик- 

Меуш досягла поставленої мети, оскільки її робота є самостійним, 

концептуально завершеним дослідженням, яке містить важливі теоретико- 

методологічні узагальнення і практичні пропозиції. Наведені побажання 

мають дискусійний характер і так само, як і зауваження, суттєво не 

впливають на загальну позитивну оцінку рецензованої праці.

Насамкінець варто сказати, що Ганні Михайлівні вдалося повністю 

виконати поставлені завдання. Це унікальне, новаторське дослідження, 

здійснене з урахуванням досягнень сучасної лінгвістики, воно займе почесне



місце серед найкращих праць, які вказують шлях до поглибленого вивчення 

історії української мови.

Враховуючи актуальність теми і новизну отриманих здобувачем 

наукових результатів, їхню обґрунтованість і достовірність, а також 

практичну цінність сформованих положень та висновків, маємо всі підстави 

вважати дисертаційну роботу з теми «Комбінаторика в українській мові XVI 

— XVIII століть: теорія, практика, словник (ад’єктивно-субстантивні 

словосполучення)» такою, що відповідає вимогам п.п. 9, 10, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та 

№ 567 від 27.07.2016 р.), а її автора -  Ганну Михайлівну Дидик-Меуш -  

гідною присудження наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 -  українська мова.

Офіційний опонент

Доктор філологічних наук, 

завідувач кафедри української мови 

імені професора Івана Ковалика 

Львівського національного Університету

імені ІванаФранка Купчинська З.О.

Підпис доц. Купчинської 3. О. підтверджую.
Відділ діловодства та архіву 

■ Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Львівського національного уніве 

імені Івана Франка, доцент

Вчений секретар

Грабовецька О.С.



ВІДГУК

про дисертацію Дидик-Меуш Ганни Михайлівни

“Комбінаторика в українській мові XVI -  XVIII століть: теорія, практика, 

словник (ад’єктивно-суб’єктивні словосполучення)”, подану до захисту на 

здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, 

спеціальність -  10.02.01 -  українська мова, Київ, 2018 р.

Проблеми валентності, сполучуваності, дистрибуції, позиції мовних 

одиниць як науково-лінгвістичні сформувались у мовознавстві минулого 

століття і на сьогодні більшість із них в теоретичному й практичному аспектах 

розв’язано, хоча й не остаточно. Сучасна лінгвістика має значні напрацювання 

в дослідженні синтагматики компонентів мовної структури різних рівнів. 

Зазвичай предметом аналізу валентних властивостей мовних одиниць був 

сучасний стан розвитку і функціонування мови, давня мова, засвідчена лише в 

писемних пам’ятках, у зазначеному вимірі, якщо й вивчалась, то спорадично. 

Дисертантка зробила спробу, як на мене, доволі успішну, застосувати новітні 

методики дослідження сполучуваності до української писемної мови XVI -  

XVIII століть. Уже це забезпечило актуальність пропонованого дослідження. 

Інший чинник актуальності -  необхідність комплексного аналізу валентності в 

українській писемній мові XVI -  XVIII століть та важливості його результатів 

для підготовки узагальнювальної праці в ділянці сполучуваності мовних 

одиниць у староукраїнській книжній мові.

Для досягнення загальної мети дослідження -  виявити особливості 

сполучуваності в українській мові XVI -  XVIII ст. і встановити мовні та 

позамовні чинники її виникнення, з ’ясувати комбінаторну цінність компонентів 

ад’єктивно-субстантивних словосполучень та обґрунтувати можливість їх 

сучасної лексикографічної інтерпретації -  дисертантка поставила перед собою 

завдання:

-  концептуально осмислити підстави виокремлення XVI -  XVIII ст. як 

періоду функціонування української мови, найбільш прийнятного для 

повноцінного опису її сполучуваності; і

| Відділ діловодства та архіву 
; київського національного університету 
- імені Тараса Шевченка



-  проаналізувати жанрове багатство українських пам’яток XVI -  

XVIII ст. як умову проведення комплексних студій;

-  встановити термінологічну базу для опису сполучуваності в діахронії з 

позицій комбінаторної лінгвістики;

-  визначити статус об’єктива як атрибутивного компонента аналізованих 

словосполучень (основні функції, номінаційний потенціал і дискурсивні 

характеристики);

-  описати АСС із погляду комбінаторної лексикології та синтаксису, 

окреслити основні напрями дослідження таких одиниць мови;

-  змоделювати атрибутивну панораму українського тексту XVI -  

XVIII ст. на матеріалі ексцерпованих АСС і з ’ясувати особливості поєднання їх 

компонентів;

-  виявити типи АСС і відповідно до цього побудувати шкалу 

комбінаторної семантики;

-  схарактеризувати АСС перехідного типу за основними 

диференційними та інтеграційними ознаками, подати їхню класифікацію;

-  укласти принципи і структуру “Комбінаторного словника української 

мови XVI -  XVIII століть”, визначити його специфіку як явища історичної і 

комбінаторної лексикографії.

Такий комплекс теоретичних і практичних проблем цілком достатній для 

докторської дисертації.

Окреслена тема дисертації змусила її авторку передовсім висвітлити 

періодизацію української мови, проаналізувати аспекти вивчення українських 

писемних текстів XVI -  XVIII ст., охарактеризувати староукраїнські пам’ятки 

зазначеного періоду з різних точок зору, заакцентувавши основну увагу на них 

як на об’єкті лінгвістичних студій. Аргументи, якими послуговувалась 

дисертантка в теоретичних узагальненнях щодо української мови XVI -  

XVIII ст. як об’єкта лінгвістичних досліджень та можливості застосування 

новітніх методів вивчення мови до писемних пам’яток староукраїнської мови в 

контексті “теорії узусу”, надійні, цілком переконливі та вмотивовані.



Основною, вузловою теоретичною і практичною проблемою дисертації 

Г. Дидик-Меуш є сполучуваність, валентність. Дисертантка потрактовує 

валентність як здатність одиниць одного порядку сполучатися (вона стосується 

передовсім слова), розрізняючи мовну та мовленнєву валентності, які не завжди 

конгруентні. Сполучуваність інтерпретовано як конкретну реалізацію цієї 

властивості слова, яка виявляється в дискурсі й може бути вивчена на підставі 

аналізу конкретного мовного матеріалу. Взаємозв’язок і взаємозумовленість 

валентності й сполучуваності виявляється в тому, що сполучуваність є 

реалізованою валентністю на мовленнєвому рівні. Ґрунтовністю і повнотою 

відзначаються характеристики типів сполучуваності -  синтаксичної, 

семантичної, лексичної, стилістичної. Водночас у дисертації, з огляду на те, що 

подане в ньому “дослідження, з одного боку, сфокусоване на проблемах 

лексичної сполучуваності, а з іншого -  на лінгвокогнітивному описі цієї 

сполучуваності на прикладі ад’єктивно-субстантивних словосполучень 

української мови XVI -  XVIII ст.”, розглянуто сполучуваність як комбінаторно- 

когнітивне явище. Оскільки контексти зазвичай сприяють виявленню різних 

типів сполучуваності, вони (концепти) охарактеризовані за різними ознаками. 

Належну увагу звернено на поняття дистрибуції в контексті комбінаторної 

лінгвістики.

Дисертантка ґрунтовно аналізує природу ад’єктивно-субстантивних 

словосполучень, виявлених в українських писемних пам’ятках XVI -  XVIII ст., 

з погляду їх номінативних особливостей, структури, функцій, виконуваних у 

тексті й дискурсі, семантико-функційного й комунікативного навантаження їх 

компонентів. З ’ясовано й ад’єктив-атрибутив у складі ад’єктивно- 

субстантивного словосполучення, який виконує номінаційну, оцінну, 

підсилювальну та видільну функції. Оскільки ад’єктив-атрибутив обмежує 

субстантив у атрибутивно-субстантивному словосполученні, то в такому вимірі 

він виконує кваліфікаційну й обмежувальну функції. Аналізовані тексти 

пам’яток української мови XVI -  XVIII ст. дали змогу авторці рецензованої 

дисертації сміливо і, що важливо, цілком аргументовано заперечити 

загальноприйнятий погляд на прикметник у тексті як щось вторинне. Аналіз



статусу ад’єктивно-субстантивних словосполучень у контексті зв’язків між їх 

компонентами уможливив обстоювання думки про те, що поява ад’єктивів і 

ад’єктивно-субстантивних словосполучень для номінування осіб, об’єктів, 

явищ тощо є такою ж первинною, як і поява стрижневого іменника.

Привертають увагу дискурсивні характеристики ад’єктива, які містять 

результати аналізу усіх мовленнєвих ситуацій, що пов’язані з появою 

прикметників-означень у текстах пам’яток і стосуються використовуваних 

ними основних функцій та причин такого використання в українській мові 

XVI -  XVIII ст. Установлені на основі аналізу 550 різножанрових фрагментів 

текстів обсягом від 100 до 200 слів кожний текстові характеристики дали змогу 

ґрунтовно описати ад’єктиви у складі ад’єктивно-субстантивних 

словосполучень і в текстах загалом у трьох вимірах: 1) основні функції 

(первинна чи вторинна) деа’єктива; 2) здатність ад’єктива наповнювати текст; 

3) сполучуваність та послідовність в ад’єктивно-атрибутивному ланцюжку.

Основні здобутки дисертантці забезпечили лінгвокультурологічний і 

лінгвокогнітивний описи ад’єктивно-субстантивних словосполучень в 

українських пам’ятках XVI -  XVIII ст. Предметом семантико-когнітивного та 

комбінаторно-когнітивного аналізу стали ад’єктивно-субстантивні 

словосполучення із найбільш значущими для релігійно-богословських текстів 

окресленого періоду субстантивними компонентами сердце, душа, умыселъ, 

в^ра, надЪя, любовь, Бог, церков, человек. Спеціально створені глосарії 

ад’єктивів до кожного з них та їх аналіз дали змогу змоделювати семантичну 

базу ад’єктивів-атрибутів, засвідчити, що ад’єктиви-атрибутиви є визначальним 

компонентом таких словосполучень, та тим вербальним засобом, за допомогою 

якого мова “впродовж тривалого часу зберігає і відтворює базові культурно- 

ментальні та християнсько-релігійні поняття” (с. 287).

Важливою частиною рецензованої дисертації став аналіз ад’єктивно- 

субстантивних словосполучень у вимірі створеної шкали комбінаторної 

семантики досліджуваних словосполучень, яка побудована на засадах 

комбінаторно-когнітивного принципу інтеграції смислів, що ґрунтується на 

ступені вивідності/невивідності комбінаторної семантики із суми значень



компонентів словосполучень. Завдяки зазначеному все розмаїття ад’єктивно- 

субстантивних словосполучень отримали ґрунтовну лінгвістичну інтерпретацію 

в межах виявленої типології, в якій основну увагу зосереджено на ад’єктивно- 

субстантивні словосполучення перехідного типу між повністю вільними і 

повністю зв’язаними словосполученнями. З-поміж перехідних виділено 

композиційні й декомпозиційні. У межах композиційних ад’єктивно- 

суб’єктивних словосполучень виокремлено КОМПОЗИЦІЙНО ВІЛЬНІ У8 мовно 

невільні словосполучення, та композиційно невільні УБ мовно вільні 

словосполучення. Серед останніх виділено номінаційні, етикетні, клішовані, 

традиційно-епітетні та стереотипні словосполучення. У межах 

декомпозиційних ад’єктивно-субстантивних словосполучень репрезентовано 

модифікації, імітації, оксюморони, анулювання, фальсифікації, перифрази.

Як засвідчили матеріали дисертації, ад’єктивно-субстантивні 

словосполучення виявлені в українських писемних пам’ятках XVI -  XVIII ст., є 

вдячним і надійним матеріалом для їх лексикографічного опрацювання. Це 

підтверджує завершальний розділ, у якому висвітлено наукові засади і 

принципи укладання “Комбінаторного словника української мови XVI -  

XVIII ст. ” та подано фрагмент такого словника на літери А, Б. Пропонований 

словник поєднує особливості історичного словника та словника сполучуваності 

в ділянці ад’єктивно-атрибутивних словосполучень і є інноваційною 

лексикографічної працею.

Отже, вперше в українському мовознавстві ад’єктивно-субстантивні 

словосполучення в українських писемних пам’ятках XVI -  XVIII ст. ґрунтовно, 

всебічно й комплексно проаналізовано в річищі комбінаторної лінгвістики, яка 

в останні десятиліття увиразнює й розбудовує методологію й проблематику 

досліджень. Дисертантка зуміла поєднати традиційні методики вивчення 

сполучальних властивостей слів, валентності з екстраполяцією на них прийомів 

і методик сучасної антропоцентричної наукової парадигми, зокрема 

лінгвокультурологічний та лінгвокогнітивний виміри комбінаторики, що дало 

змогу дослідниці зробити низку загальних висновків, які посутньо розширюють 

і поглиблюють відомості про сполучуваність ад’єктива з субстантивом в



українському різножанровому тексті XVI -  XVIII ст. і є помітним унеском у 

розбудову комбінаторної лінгвістики в ділянці інтерпретації ад’єктивно- 

субстантивних словосполучень. Відзначаючи введення в науковий обіг 

обширного мовного матеріалу, пов’язаного з староукраїнськими ад’єктивно- 

субстантивними словосполученнями XVI -  XVIII ст., його ґрунтовний 

комплексний аналіз, цінність для українського мовознавства отриманих 

результатів, узагальнень і висновків, вкажемо на ті положення, які викликають 

сумніви, сприймаються неоднозначно й спонукають до дискусії.

1. Запропонована ідея та концепція “комбінаторного словника 

української мови XVI -  XVIII ст. ”, як і принципи його укладання, ґрунтуються 

виключно на ад’єктивно-субстантивних словосполученнях. Однак всі інші типи 

словосполучень не менш цікаві в сенсі їх сполучальних властивостей, 

лінгвокультурологічного й лінгвокогнітивного описів. Очевидно, специфіка 

інших типів словосполучень позначиться на принципах лексикографування 

сполучуваності, але, на наше переконання, комбінаторний словник мови 

певного періоду повинен бути наслідком лексикографічного опрацювання всіх 

різновидів словосполучень, а обґрунтований в дисертації словник у своїй назві 

вимагає певного уточнення, конкретизації.

2. У дисертації поняття текст і дискурс і похідні від них прикметники 

текстовий та дискурсивний вживаються як абсолютні синоніми, однак сучасна 

лінгвістика не ототожнює ці поняття. У зв’язку з цим варто було обґрунтувати 

використання термінів текст і дискурс як взаємозамінних.

3. Більшої аргументації й обґрунтування вимагає потрактування 

прикметника забороненная у словосполученні забороненая аппеляція 

предикатним словом. В якому сенсі зазначений прикметник є предикатом?

4. У дисертації коректно, з необхідними покликанням використано 

великий масив наукової літератури, однак в окремих випадках у висвітленні 

певних питань дисертантка вдається до великих за обсягом цитувань одного 

автора (напр. І. Франка, Л. Гумецької), до нанизування цитат різних авторів в 

одному висловлюванні аж до того, що за ними іноді губиться авторський



погляд на проблему, щоправда останнє стосується швидше стилістичного 

оформлення думки, ніж суті питання.

5. Подані у дисертації глосарії укладено на високому науковому рівні. 

Водночас окремі тлумачення семантики з укладених глосаріїв вимагають 

певного корегування. Так, наприклад, екземпліфікація у статті каменный 

{каменное сердце) не дає підстав у семантичній характеристиці подавати сему 

‘затятий у гріхах’, достатньо ‘бездушний, чесний, кам’яний’, натомість 

семантичну характеристику можна було доповнити прикметником нечулий. У 

статті прикметника тяглий ‘тяглий, який має власну тяглову худобу’ в його 

семантичній характеристиці не варто подавати діалектне слово тяглий.

6. Схвалення викликає науково вивірена скрупульозна класифікація 

ад’єктивно-суб’єктивних словосполучень в українській мові XVI -  XVIII ст., 

однак на тлі очевидних словосполучень-оксюморонів старый младенецъ, 

горкая радость, горкое веселие тощо віднесення до цієї групи словосполучення 

св^жый небожчикь викликає певні сумніви, адже св^жый -  це не живий.

Проте висловлені зауваження і побажання не можуть знизити загальної 

високої оцінки здійсненого дослідження. Дисертація Г. М. Дидик-Меуш є 

новаторською працею в ділянці сполучуваності прикметника й іменника в 

українській писемній мові XVI -  XVIII ст. Новизна цієї праці полягає в тому, 

що в ній уперше в україністиці з позицій новітніх здобутків у лінгвістиці на 

матеріалі ад’єктивно-субстантивних словосполучень комплексно досліджено 

сполучуваність в українській писемній мові XVI -  XVIII ст., для чого 

напрацьовано й втілено низку нових науково-дослідних прийомів і методик, 

запропоновано застосувати шкалу комбінаторної семантики до аналізу 

сполучуваності в діахронії, опрацьовано наукові засади й принципи укладання 

інноваційного комбінаторного словника української писемної мови XVI -  

XVIII ст. в ділянці ад’єктивно-субстантивних словосполучень.

Висунуті в дисертації наукові положення, висновки й узагальнення 

належним чином аргументовано й обґрунтовано. їх достовірність і 

переконливість засвідчує надійний фактичний матеріал, почерпнутий із 

найповніших картотек “Словника української мови XVI -  першої половини



XVII ст.” та “Історичного словника українського язика” за ред. Є. Тимченка, і з 

різножанрових рукописних і опублікованих пам’яток української мови XVI -

XVIII ст. та ввесь комплекс нових прийомів і методик аналізу сполучуваності.

Виконане дисертаційне дослідження має важливе теоретичне й практичне

значення. Теоретичні положення про закономірності сполучуваності слів в 

українському різножанровому тексті XVI -  XVIII ст., наукові засади створення 

комбінаторного словника української мови окресленого періоду, висновки, 

яких дійшла дисертантка -  помітний внесок у формування й розбудову 

комбінаторної лексикології й лексикографії. Результати дисертації збагачують і 

поглиблюють сучасну україністику в ділянці теоретичного осмислення 

сполучуваності, синтагматики і комбінаторики, а також природи ад’єктивно- 

атрибутивних словосполучень і їх лексикографічного опрацювання.

Практичну цінність рецензованої дисертації визначає те, що апробована в 

ній методика аналізу й інтерпретації ад’єктивно-субстантивних словосполучень 

в українській писемній мові XVI -  XVIII ст. може бути застосована й до 

вивчення інших типів словосполучень та в порівняльно-типологічних студіях. 

Нові науково обґрунтовані результати дослідження будуть з успіхом 

використані під час створення фундаментальної узагальнювальної праці зі 

сполучуваності в староукраїнській мові, під час написання підручників і 

посібників із історичної лексикології та лексикографії української мови, під час 

створення комбінаторного словника української мови XVI -  XVIII ст., а також у 

практиці викладання лексикології і лексикографії, історії української мови та 

спеціальних курсів на філологічних факультетах вищих навчальних закладів.

В одноосібних монографії “Комбінаторика української мови XVI -  

XVIII століть. Теорія. Практика. Словник”, “Комбінаторному словнику 

української мови XVI-XVIII ст.”, у колективних словниках “Лексикон 

львівський: поважно і на жарт”, “Гуцульські світи: лексикон”, “Українські 

краєвиди: слово -  текст -  словник” та в 38 одноосібних статтях, із яких 14 

опубліковано в наукових виданнях України, затверджених МОН як фахові, 7 -  

в іноземних виданнях, повністю висвітлено результати дисертаційного 

дослідження. Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.



Таким чином, дисертація Г. М. Дидик-Меуш “Комбінаторика в 

українській мові ХУІ-ХУІІІ століть: теорія, практика, словник (ад’єктивно- 

субстантивні словосполучення)” є самостійним науково вагомим дослідженням 

актуальної лінгвістичної проблеми, що є помітним внеском у теорію 

мовознавства й лексикографічну практику, вона відповідає вимогам п. п. 9, 10, 

12, 13 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та 

№ 567 від 27.07.2016 р.), а її авторка цілком заслуговує присудження їй 

наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 -  

українська мова.
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