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Рецензована дисертація є дослідженням лінгвоконцептологічного 

характеру, методологічною основою якого є постулат про синкретизм 

лінгвальних феноменів та феноменів ментальних, здатність мови, з одного 

боку, бути виразником категорій свідомості, а з іншого – формувати ці 

категорії (с. 16). Дослідження Ю. С. Скрипник виконане у фреймі сучасної 

антропологічної лінгвістичної парадигми, основними принципами якої є 

антропоцентризм, менталізм, функціоналізм та експланаторність. Дисертантка 

вдало оперує досягненнями попередників. Так, методологічне підґрунтя для 

рецензованого дослідження склали роботи представників 

лінгвокультурологічного та лінгвокогнітивного напрямів сучасної мовознавчої 

науки – М. Ф. Алефіренка, Н. Д. Арутюнової, С. О. Аскольдова, 

Є. Бартмінського, А. Вежбицької, Є. М. Верещагіна, С. Г. Воркачова, 

І. О. Голубовської, В. З. Дем’янкова, Р. Джекендорфа, С. А. Жаботинської, 

В. І. Карасика, В. В. Красних, О. С. Кубрякової, В. А. Маслової, М. Мінського, 

З. Д. Попової, Г. Г. Слишкіна, Ю. С. Степанова, Й. А. Стерніна, В. М. Телії 

та ін.  

Варто зауважити, що упродовж останніх десятиліть плеядою вітчизняних 

учених-класиків (Л. Л. Звонська, О. В. Лазер-Паньків, О. В. Левко, 

А. С. Поліщук, В. М. Шовковий та ін.) плідно досліджується концептосфера 

давніх греків і римлян та її мовна репрезентація на матеріалі корпусу 

класичних текстів і словників. Серед досліджених концептів греко-римської 

етнічної свідомості КНИГА, МІМЕСИС, ОБРАЗ (Л. Л. Звонська), 

НЕМОЖЛИВЕ, ΣΟΦΟΣ (О. В. Лазер-Паньків), ΑΡΕΤΗ (О. В. Левко), ΣΟΦΙΑ, 

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ, ЗНАННЯ (Г. Д. Малунова), ЛЕОПАРД (А. С. Поліщук), 

ЗДОРОВ’Я (О. В. Милик), PAX, AMOR, BELLUM (В. М. Шовковий), VIRTUS 

(Н. А. Черненко). Дослідження Ю. С. Скрипник, яке присвячене з’ясуванню 

особливостей вербалізації мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові, котрий 

ще не зазнавав усебічного опрацювання в класичних філологічних студіях, 

займає свою окрему ланку в цьому переліку.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


3 

Вибір об’єктом дослідження мегаконцепту ХВОРОБА в латинській 

лінгвокультурі, котрий виявляється релевантним як на універсальному, так і на 

етноспецифічному та індивідуальному рівнях світовідчуття та світорозуміння, а 

також дослідження його лінгвальних маніфестацій у латинській мові крізь 

призму настанов новітньої антропологічної парадигми в лінгвістиці, без 

сумніву, вказують на актуальність та своєчасність обраної теми. 

Наукова достовірність та обґрунтованість положень і висновків 

дисертації забезпечується:  

1) масивною джерельною базою (1031 розгорнутий текстовий фрагмент 

корпусу різножанрових текстів римської літератури ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.) 

та багатим мовним матеріалом дослідження (понад 2500 латинських 

лексем-вербалізаторів концепту ХВОРОБА);  

2) широким спектром детально проаналізованої наукової літератури (308 

позицій, з яких 29 – іноземними мовами), основні теоретично-практичні 

положення якої майстерно екстрапольовані на специфіку здійснюваного 

дисертанткою дослідження;  

3) застосуванням доцільно до поставлених завдань дослідження 

комплексу методів: загальнонаукових (описовий, зіставний, метод кількісно-

якісного аналізу), суто лінгвістичних (метод аналізу словникових дефініцій, 

метод суцільної вибірки мовного матеріалу, метод компонентного аналізу, 

метод контекстуального аналізу, метод історико-етимологічного аналізу), 

міждисциплінарних (метод когнітивної інтерпретації) (с. 17-18); 

 4) високим ступенем узагальнення та наочності отриманих результатів 

кожного етапу дослідження, що виражається в наявності схем, діаграм та 

таблиць (5 схем, 12 діаграм та 7 таблиць);  

5) достатнім ступенем апробації результатів дослідження на наукових 

конференціях та у 10 публікаціях. 

Особливу наукову цінність представляють результати рецензованого 

дослідження, котрі свідчать про його наукову новизну, а саме: 
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 У представленій дисертації уперше в класичних студіях 

здійснено комплексне лінгвокультурологічне дослідження мовних 

маніфестацій мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові. 

 З’ясовано, що до його структури входять три гіпоконцепти – 

MORBUS, AEGROTATIO та VITIUM (с. 68). 

 Установлено та обґрунтовано відповідність кожного з 

аналізованих гіпоконцептів одній з античних концепцій здоров’я та 

хвороби: концепт MORBUS є рефлексією міфологічного світогляду, 

AEGROTATIO є супокладеним пневматичній концепції, а VITIUM – 

гуморальній (с. 68-70). 

 Для вербалізацій кожного з аналізованих гіпоконцептів 

шляхом історико-етимологічного аналізу з’ясовано їх внутрішню форму 

(с. 68-70), встановлено їх парадигматичні (с. 92-99, 123-130, 147-154) та 

синтагматичні (с. 100-104, 131-132, 154-156) зв’язки, представлення в 

пареміях (с. 104-107, 133-135, 156-159).   

 Розбудовано структуру номінативного поля кожного з 

гіпоконцептів – MORBUS, AEGROTATIO та VITIUM – котре містить 

ядро, представлене ключовими лексемами-вербалізаторами концептів, та 

периферію: ближню, наповнену мовними маніфестантами-синонімами, 

антонімами, гіперонімами та гіпонімами номенів досліджуваних 

концептів, та дальню – слова вторинної номінації – метафоричні 

переосмислення вербалізаторів концептів.  

 З’ясовано, що природа концептів MORBUS, AEGROTATIO та 

VITIUM є неоднорідною, багатошаровою та містить в собі поняттєві, 

образно-метафоричні та оцінно-ціннісні характеристики.  

 Зважаючи на абстрактність та складність ієрархічної будови 

аналізованих концептів, розроблено багатокомпонентну фреймову 

структуру представлення знання про ХВОРОБУ в давньоримській 

етнічній свідомості, котра унаочнює суттєві когнітивні ознаки об’єкта 

дослідження. 
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Детальне ознайомлення з текстом дисертації дозволяє нам констатувати, 

що мета та завдання дисертаційної роботи Ю. С. Скрипник сформульовані 

відповідно об’єкта та предмета дослідження. Авторка ставить конкретні 

завдання (с.18-19), котрі послідовно знаходять свою реалізацію у структурних 

частинах дисертації. Робота є цілісною, продуманою та логічно 

структурованою. Відповідно до завдань та логіки дослідження вона поділена на 

три розділи, кожен з яких має декілька підрозділів та пунктів. Незважаючи на 

складну та багатокомпонентну структуру дисертації, авторці вміло вдається 

підтримувати логічний зв’язок між усіма складовими частинами, 

підпорядковуючи їх загальній концепції дослідження. Кожен розділ 

завершується вичерпним та концептуальним висновком, а також вказівкою на 

публікації дисертантки, у яких викладені основні положення кожного з розділів 

(с. 55, 77, 188). Це, без сумніву, є позитивною характеристикою дисертаційної 

роботи та свідчить про володіння дисертанткою методикою здійснення 

наукового дослідження. 

Перший розділ рецензованої дисертації «Теоретико-методологічні основи 

дослідження концепту в сучасному мовознавстві» є описом дослідницької 

рамки, яку авторка використовує у своїй роботі. Дисертантка слушно зауважує 

на той факт, що зміщення фокусу лінгвістичних досліджень з власне мови на її 

носія – людину – та поява антропоцентричної парадигми в мовознавстві 

спровокували народження цілої низки нових наукових напрямів та 

міждисциплінарних наук (етнолінгвістика, лінгвокультурологія, теорія 

міжкультурної комунікації, психолінгвістика, когнітивна лінгвістика) (с. 21). 

Оскільки об’єкт дослідження Ю. С. Скрипник – концепт – є основною 

одиницею термінологічного апарату лінгвокультурології та когнітивної 

лінгвістики, авторка здійснює вичерпний та критичний аналіз етапів розвитку 

та здобутків цих новітніх лінгвістичних трендів (с. 22-28). Дослідниця слушно 

зауважує, що доцільність використання лінгвокультурологічних та 

лінгвокогнітивних методик зумовлена тим, що традиційний семантичний аналіз 

одиниць лексичного рівня «не дає виходу на онтологічні висновки» (с. 28), 
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пов’язані зі специфікою представлення знання в свідомості індивіда чи усього 

соціуму. Аналізуючи різноманітні підходи до розуміння та вивчення концепту, 

Ю. С. Скрипник висновує, що найдоцільніше розглядати обраний для 

дослідження концепт ХВОРОБА в синкретичному аспекті (с. 37). Нам імпонує 

те, що авторка широко звертається до сучасних дисертаційних та 

монографічних праць зазначеної проблематики, проводить їх критичний аналіз 

та чітко детермінує, які саме наукові положення та методологічні підходи є 

доцільними для її дослідження. Так, наприклад, шляхом застосування 

різноманітних типологічних критеріїв, досліджуваний мегаконцепт ХВОРОБА 

в латинській лінгвокультурі визначений як вербалізований, непараметричний, 

абстрактний, морально-етичний, концепт-гештальт. Дисертантка зауважує, що 

«для більш наочного представлення структури концепту доцільним буде 

звернутись до фреймового моделювання» (с. 55) та, оглянувши різні підходи 

дослідників до розуміння фрейму, подає своє робоче визначення цього терміна 

як своєрідної когнітивної моделі, яка передає знання і думки про певну 

ситуацію або об’єкт (с. 55). 

Другий розділ  «Історія формування мегаконцепту ХВОРОБА як 

лінгвокультурного феномену» включає змістовний та вичерпний екскурс в 

історію розвитку концепцій стану здоров’я, які панували в той чи інший період 

існування античного греко-римського суспільства. Заслуговує на позитивну 

оцінку те, що дисертантка підкреслює важливість включення до діапазону 

дослідницької уваги екстралінгвальних явищ  (с. 16, 70), адже концепт є 

комплексом культурно детермінованих уявлень про феномен; як ментальне 

утворення в свідомості індивіда він є виходом на концептосферу соціуму, на 

культуру, а як одиниця культури він є фіксацією колективного досвіду, котрий 

стає надбанням індивіда. Стан здоров’я, його погіршення або збереження 

цілісності, будучи вкрай значущою категорією як для кожного індивіда 

особисто, так і всього соціуму загалом, завжди був предметом людських 

рефлексій. Загадковість причин багатьох хвороб бентежила уми як пересічних 

людей, так і видатних науковців свого часу, змушуючи їх віднаходити 
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першопричини нездужання як у гніві надприродних сил (міфологічна 

концепція), так і в дисгармонії рідин в людському організмі (гуморальна 

концепція), або відхиленнях в русі особливої життєвої сили – пневми 

(пневматична концепція), або комплексі систематичних аномалій та симптомів 

(науково-матеріалістична концепція). Ю. С. Скрипник у Розділі 2 свого 

дисертаційного дослідження демонструє, як вище згадані античні концепції 

здоров’я і хвороби знаходять свою мовну експлікацію у вербалізаціях 

аналізованих концептів MORBUS, AEGROTATIO та VITIUM, підтверджуючи 

постулат сучасної лінгвістичної парадигми про те, що мова є, з одного боку, 

засобом доступу до всіх ментальних процесів, що відбуваються в свідомості 

людини й визначають її власне буття та функціонування в суспільстві, а з 

іншого – тим діяльнісним началом, котре й виформовує буття свідомості і 

знання. Саме таке бачення мови як феномену, дослідження котрого не 

обмежується лише цариною лінгвістики, передбачає міждисциплінарний, 

багатоаспектний та поліпараметральний підхід. Дисертантка розглядає різні 

методики опису концепту та вбачає найбільш відповідною до специфіки 

об’єкта свого дослідження модель аналізу структури концепта, запропоновану 

З. Д. Поповою та Й. А. Стерніним (с. 75). Варто зауважити, Ю. С. Скрипник не 

бере цей методичний фрейм беззастережно, а творчо його адаптує згідно зі 

специфікою предмета та матеріалу свого дослідження, покроково, логічно і 

послідовно прописуючи алгоритм проведення своєї наукової розвідки 

(с. 75-77). Це, без сумніву, характеризує її як самостійного дослідника з 

гострим аналітичним розумом. 

Розділ 3 «Моделювання мегаконцепту ХВОРОБА» видається нам 

найцікавішим та найціннішим з точки зору отриманих наукових результатів. 

Дисертантка послідовно проводить концептуальний аналіз трьох гіпоконцептів, 

котрі входять до складу мегаконцепту ХВОРОБА – MORBUS, AEGROTATIO, 

VITIUM. Ю. С. Скрипник використовує методику польового моделювання 

структури концепту, реконструює його ядро, наповнення приядерної зони та 

периферію. Суттєво зауважити, що, незважаючи на лінгвокультурологічний та 
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лінгвокогнітивний аспект здійснення дослідження, авторка не нехтує 

традиційними лінгвістичними методами, такими як дериваційний, 

компонентний та  контекстуальний аналіз вербалізаторів концептів, за 

допомогою яких моделюється ядерний поняттєвий компонент концепта та 

формується мовний матеріал для подальшої лінгвокультурної та когнітивної 

інтерпретації. Отже, положення структурно-семантичної парадигми не 

відкидаються повністю, а лише зазнають перегляду крізь призму когнітивних 

пізнавальних установок. Як зауважив французький філософ мови П. Серіо, «у 

лінгвістиці (і загалом у гуманітарних науках) парадигми не змінюють одна 

одну й не заперечують одна одну, але накладаються одна на іншу, співіснують 

в один і той же час, ігноруючи одна одну»1.  

Суттєво наголосити, що в рецензованій праці мегаконцепт ХВОРОБА 

реконструюється як в науковій (тексти широкого жанрового діапазону: 

науковий, філософський, історичний дискурс), так і в наївній (паремійний 

фонд) картині світу давніх римлян. Це забезпечує усебічний аналіз 

досліджуваного феномену та, без сумніву, становить наукову цінність 

представленої роботи. 

Не можемо не виділити показове узагальнення дисертантки про те, що 

ХВОРОБА не має єдиної лінгвальної репрезентації в латинській мові, а узус 

вербалізаторів трьох виділених гіпоконцептів різниться залежно від типу 

дискурсу: «гіпоконцепт MORBUS найбільш релевантний у наукових текстах, у 

яких представлено найбільш чітке та однозначне визначення хвороби. VITIUM 

широко використовується в науковому, філософському та поетичному 

дискурсі, AEGROTATIO має майже однаковий відсоток використання в 

науковому, історичному та поетичному дискурсі» (с. 175). 

Заслуговує на позитивну оцінку те, що, провівши ретельний 

концептуальний аналіз трьох досліджуваних гіпоконцептів, Ю. С. Скрипник 

                                                             
1 Серио, П. В поисках четвёртой парадигмы [Текст] / П. Серио // Философия языка: в границах и вне границ. 

Международная серия монографий. Т. 1. – Харьков : ОКО, 1993. – С. 52. 
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характеризує на високому рівні узагальнення когнітивний обшир мегаконцепту 

ХВОРОБА (с. 175-185). 

Ознайомившись із авторефератом дисертації, можемо констатувати, що 

він повною мірою передає основні положення дисертаційного дослідження та 

відповідає чинним вимогам до оформлення та змісту. 

Попри беззаперечну наукову цінність результатів здійсненого 

Ю. С. Скрипник дослідження, текст дисертації дозволяє висловити декілька 

зауважень та дискусійних питань: 

1. У декількох місцях тексту дисертації Ю. С. Скрипник постулює, що 

ХВОРОБА в латинській мові є мегаконцептом, який містить гіпоконцепти 

MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM (с. 40, 43, 57, 70). Єдиним аргументом 

для виділення саме цих трьох гіпоконцептів нами був виявлений лише 

фрагмент з Тускуланських бесід Цицерона (Cic. Tusc. 4.225-227), де ці три 

номени хвороби – morbus, aegrotatio, vitium – подаються разом на 

позначення захворювань тіла і душі та розрізняються між собою (с. 70-71). 

На нашу думку, мотивація виділення трьох гіпоконцептів MORBUS, 

AEGROTATIO та VITIUM у складі мегаконцепту ХВОРОБА потребує 

детальнішого обґрунтування. 

2. На наш погляд, формулювання мети дослідження як комплексного аналізу 

вербалізацій концепту ХВОРОБА в латинській мові в контексті 

когнітивно-семантичного та лінгвокультурологічного підходів (с. 18 

дисертації, с. 2 автореферату) є не зовсім коректним, адже аналіз – це 

метод наукового дослідження  предметів, явищ та ін. шляхом розкладу, 

розчленування їх у думці на складові частини (Словник української мови). 

Метод є інструментом та «шляхом» (д.-гр. μέθ-οδος ἡ – шлях дослідження, 

пізнання) здійснення дослідження, а не його метою. Доречніше було б, на 

нашу думку, сформулювати мету як «комплексне дослідження 

вербалізацій концепту ХВОРОБА в латинській мові». 

3. Дисертантка активно використовує в своєму дослідженні метод 

концептуального аналізу та метод фреймового моделювання структури 
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концепту. Проте в переліку методів у вступі дисертації (с. 19-20) та 

авторефераті (с. 3) про них не згадано. 

4. Написання назв концептів не уніфіковане у текстовому континуумі 

дисертації та автореферату. У наукових лінгвістичних працях 

загальноприйнятим є написання номену концепту великими літерами. 

Ю. С. Скрипник загалом дотримується цієї конвенції щодо маюскульного 

написання імен концептів. Однак подекуди можна зустріти написання 

малими літерами в лапках – концепт «хвороба» (с. 61), концепт «стан 

здоров’я» (с. 73), малими літерами без лапок – концепт vitium (с. 165), 

концепт хвороба (с. 106, с. 6 автореферату), мегаконцепт хвороба (с. 175). 

5. У тексті дисертації не уніфіковано написання українською мовою імені 

видатного римського оратора, філософа та політичного діяча Cicero: в 

одних випадках дисертантка вживає варіант написання за «правилом 

дев’ятки» Цицерон, в інших (частіше) – Ціцерон. 

6. Оскільки уявлення про хворобу з найдавніших часів пов’язувалося з 

впливом на життя людини вищих сил, а сам концепт ХВОРОБА 

класифікований авторкою як морально-етичний (с. 41), у якості 

перспективи подальших наукових студій хотілося б висловити побажання 

дослідити специфіку функціонування концепту ХВОРОБА в 

латинськомовному релігійному дискурсі. 

 

Висловлені зауваження мають не принциповий характер, жодним чином не 

ставлять під сумнів наукові досягнення Ю. С. Скрипник, а скоріш слугують 

поштовхом до дискусії та побажаннями, які можна врахувати в майбутній 

дослідницькій діяльності.  

Після детального ознайомлення з текстом дисертації та автореферату 

можемо впевнено зробити висновок, що дослідження Ю. С. Скрипник є 

оригінальною, завершеною, науково неупередженою працею, у якій отримані 

науково-обґрунтовані результати, котрі в сукупності вирішують конкретну 

наукову задачу, мають велике теоретичне та практичне  значення та є якісним 
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ВІДГУК

офіційного опонента, доктора філологічних наук, професора Собуцького М. Ю.

У рецензованій дисертації Ю. С. Скрипник здійснила комплексний аналіз 

вербалізацій мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові. Представлене 

дослідження вперше у вітчизняній класичній філології на широкому матеріалі 

представляє широке та змістовне дослідження вербалізацій мегаконцепту 

ХВОРОБА. Дисертаційна робота Скрипник Ю. С. є концептуальним 

класичним дослідженням міждисциплінарного характеру. Робота є результатом 

сумлінної праці дисертантки і демонструє глибоке проникнення у предмет 

дослідження, ретельне опрацювання теоретичних джерел і сумлінне 

опрацювання емпіричного матеріалу. Актуальність теми дисертаційної роботи 

зумовлена, як панхронічною важливістю проблем фізіолого-психологічного 

стану людини, так і низьким рівнем опрацювання цього концепту на матеріалі 

латинської мови. Наразі все ще не з’ясована лінгвокультурна специфіка цього 

концепту, що могло б доповнити наші знання про особливості ментальності 

давніх римлян, модус побутування цього концепту в межах давньоримської 

картини світу. Результати дослідження, на нашу думку, можуть бути 

використані при читанні теоретичних курсів із загального мовознавства, 

латинської мови, теорії міжкультурної комунікації, спецкурсів із 

лінгвокультурології та лінгвокогнітивістики, а також на заняттях з латинської 

текстології, герменевтики, культурології античного світу. Теоретичне 

значення дослідження полягає в розвитку основних положень 

лінгвоконцептології, лінгвокультурології та аксіологічної лінгвістики, 

розбудові ієрархії мовно-культурних цінностей римського соціуму, розробленні

про дисертацію Скрипник Юлії Сергіївни 

«Вербалізацій мегаконцепту ХВОРОБА в латинській мові»

подану у формі рукопису на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10. 02. 14 -  класичні мови. Окремі

індоєвропейські мови
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новітніх підходів до аналізу структури та змістового наповнення концепту на 

матеріалі мертвих мов, зокрема латинської.

Ступінь обгрунтованості та достовірності 

наукових положень дисертації

Характеризуючи дисертацію Ю. С. Скрипник, слід відзначити об’ємну 

джерельну базу, яку складають твори римської літератури періоду III ст. до н.е. -  

III ст. н.е.: Авла Корнелія Цельса, Плінія Старшого, Луція Юнія Модерата 

Колумелли, Луція Аннея Сенеки старшого, Марка Туллія Цицерона, Марка Фабія 

Квінтіліана, Тіта Лівія, Гая Светонія Транквіла, Авла Геллія, Квінта Горація 

Флакка, Публія Овідія Назона, Децима Юнія Ювенала (усього- 1031 розгорнутий 

текстовий фрагмент); словники латинської мови І. Дворецького, Л. Скорини, 

В. Литвинова, Oxford Latin Dictionary (1968), електронний словник ABBYY Lingvo- 

Online та ін. Авторка використала значну кількість наукових праць різними 

мовами (308 найменувань, у тому числі 29 -  іноземними мовами), які 

стосуються не лише аспектуальності, а й загальномовознавчої проблематики.

У вступі аргументуються вибір теми дослідження, її актуальність, 

визначаються об’єкт, предмет, мета і конкретні завдання, формулюються 

теоретичні положення, обґрунтовуються наукова новизна, теоретична 

значущість і практична цінність даного дослідження, встановлюється 

дослідницький інструментарій. Обґрунтованість наукових положень базується, 

перш за все, на логіці дослідження і системному підході до аналізу і вирішення 

сформульованих в роботі завдань. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, викладені в дисертації, достатньою мірою обґрунтовані, логічно 

витікають з детального аналізу досліджуваних явищ. Це підтверджується: 

глибоким опрацюванням теоретичних і практичних праць вітчизняних і 

зарубіжних авторів з даної проблематики; умілим поєднанням сучасного 

дослідницького інструментарію і класичних методів дослідження.
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Перший розділ «Теоретико-методологічні основи дослідження концепту в 

сучасному мовознавстві» присвячений вивченню особливостей сучасного етапу 

розвитку лінгвокультурології та лінгвокогнітології Тут же розглядаються 

основні підходи до розуміння поняття «концепт» в рамках 

лінгвокультурологічного та когнітивного підходу, подано класифікації 

концептів та основні методи та аспекти вивчення його структури.

У другому розділі «Історія формування мегаконцепту ХВОРОБА як 

лінгвокультурного феномену» проаналізовано історичні літературні джерела, 

що дозволило класифікувати основні підходи до концепції здоров’я та хвороби, 

її розвиток у діахронії. На основі проведеного дослідження першоджерел 

визначено основні концепції здоров’я та хвороби, тут представлений як аналіз 

особливостей розвитку уявлень про хворобу в античному суспільстві, так і 

специфіка сучасного трактування причин та концепцій хвороби. Також в ньому 

окреслено специфіку концепту ХВОРОБА як об’єкта лінгвокультурологічного 

дослідження.

Третій розділ дисертації «Моделювання мегаконцепту ХВОРОБА» 

присвячений аналізу лексичних, фразеологічних, пареміологічних та 

метафоричних засобів вербальної репрезентації концепту «хвороба» з метою 

виявлення його універсальних та національно-специфічних ознак у латинській 

мові в межах аналізу трьох гіпоконцептів: MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM. 

Мегаконцепт ХВОРОБА поділяється дисертанткою на гіпоконцепти, 

описується будова кожного з них, здійснена побудова номінативного поля, 

схарактеризовано синтагматичні, парадигматичні зв’язки, змальована фреймова 

структура. На основі цього будується модель концепту ХВОРОБА в латинській 

мові. Юлії Сергіївні успішно вдалося поєднати власні спостереження та 

узагальнення із напрацюваннями інших дослідників. Родзинкою цієї роботи є 

ретельний, скрупульозний підхід, який дозволив дисертантці виконати 

класичне, традиційне дослідження. Завершують роботу стрункі і логічні 

висновки, які підсумовують результати дослідження. Розділ написаний 

переконливо, професійно.
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Наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дисертаційної роботи, полягає в тоїму, що в ній уперше: 

а) здійснено дослідження мегаконцепту ХВОРОБА на матеріалі латинської 

мови в синхронічному модусі; б) досліджено особливості вербалізації 

гіпоконцептів MORBUS, AEGROTATIO, VITIUM у контексті з’ясування 

специфіки їх семантичного наповнення; в) змодельовано структуру 

семантичного наповнення мегаконцепту ХВОРОБА з урахуванням його власне 

мовних і мовленнєво-дискурсивних особливостей.

Повнота викладу основних результатів дисертаційної роботи 

в наукових фахових виданнях

Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри загального мовознавства, класичної 

філології та неоелліністики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також на дванадцяти науково-практичних конференціях та наукових 

читаннях. Отже, викладений у дисертації матеріал отримав належну апробацію 

на низці міжнародних та всеукраїнських конференцій і наукових читань. 

Наукові положення дисертаційної роботи викладені в обсязі, достатньому для 

повного і глибокого ознайомлення з ними. Опубліковані наукові праці й 

автореферат відображають основний зміст дисертаційної роботи.

Стиль викладення дисертаційної роботи та автореферату

Матеріали дисертації і автореферату викладено в науковому стилі, 

логічно і послідовно. Дисертаційна робота характеризується смисловою 

завершеністю та цілісністю. За обсягом, структурою та оформленням і 

автореферат, і дисертація відповідають чинним вимогам щодо «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Високо оцінюючи дослідження Ю. С. Скрипник, звернемо увагу на деякі 

моменти, які, на нашу думку, потребують уточнення:

4
Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD
F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Перш за все, викликає питання використання авторкою таких методів, як 

зіставний та порівняльно-історичний.

1. Зіставний метод у роботі завлений, але як «зіставний -  для встановлення 

спільного та відмінного у вербалізаціях гіпоконцептів MORBUS, 

AEGROTATIO, VITIUM» (с. 18). Зіставний метод передбачає зіставлення 

двох або більше мов, але не з точки зору спільного походження, як 

порівняльно- історичний, а в синхронії, з точки зору функціонування. 

Предмет зіставлення не до кінця зрозумілий.

2. Порівняльно-історичний метод у роботі не заявлений, пропонується лише 

як потенційний напрям розвитку дослідження у подальшому. Проте, у 

другому розділі він фактично використовується, про що маємо розлогу 

цитату навіть в авторефераті, с. 6: «історична основа номена MORBUS 

«*morb-» походить від санскр. кореня «mrnati» П«той, який трощить, б’є» 

або «mrdh» □ «ворог, щось вороже», споріднене ст.-гр. «(Зрото^» □ 

«смертний, людський», «(lapalvco» □ зникати, стиратися,знищувати, є 

уявленням про хворобу як ворожу кару богів, AEGROTATIO походить

від пр.-інд. кореня *h2e[j- зі значенням «вести», спорідненого з

5

лексемами ago та gero, пізніше ця лексема була запозичена ст.-англ. 

мовою як «асап» та в англ. мові трансформувалося в «ache» зі значенням 

«страждати, боліти». Як бачимо, порівняльно-історична методологія не 

могла в роботу не пронкнути, про що варто було б зазначити.

3. Варто було б виділити метафоризацію гіпоконцепту MORBUS та 

філософське його використання в окремий підрозділ розділу 3, оскільки 

семантика метафори логічно суперечлива й будується не так, як при 

прямому денотативному слововжитку.
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6

Висловлені зауваження мають рекомендаційний характер і не впливають 

на загальне позитивне враження від дисертації. Це -  цілісне і глибоке 

дослідження, виконане на високому науковому рівні із використанням 

адекватних методик та розлогої фактологічної бази, що забезпечило 

достовірність отриманих результатів та висновків. Результати дослідження 

дисертанта відрізняються змістовністю теоретичного матеріалу, 

обгрунтованістю і достовірністю, доведеністю і грамотністю, в повній мірі 

вирішують поставлену мету. Автореферат і публікації автора відображають 

зміст дисертаційної роботи. Зміст автореферату дисертації є ідентичним 

основному змісту роботи. В опублікованих працях автора повною мірою 

відображені основні положення дисертаційної роботи.

На підставі викладеного вище можна констатувати, що дисертація 

Скрипник Юлії Сергіївни «Вербалізація мегаконцепту ХВОРОБА в 

латинській мові», подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук, відповідає вимогам пп. 9, 11  12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів» (постанова Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 р. зі змінами внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України 

№ 656 від 19 серпня 2015 р. та № 1159 від ЗО грудня 2015 p.), а її автор Ю. С. 

Скрипник заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 - класичні мови. Окремі 

індоєвропейські мови.

Офіційний опонент,

доктор філологічних наук, професор

завідувач кафедри культурології,

Національного університету «Києво-Могилянська академія»,

МОН Україна Собуцький М. А.
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