
ВІДГУК 

офіційного опонента кандидата філологічних наук , доцента 

Загайської Галини Михайлівни про дисертаційне дослідження 

Савули  Андрія  Михайловича  «Інтенсивність  атрибутивної ознаки  в 

латинській мові (на матеріалі поезії епохи Августа)», подане на здобуття 

наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – 

класичні мови. Окремі індоєвропейські мови 

 

Останнім часом з'явилася низка праць – монографій, дисертацій, статей – 

з актуальних проблем сучасного мовознавства і збагатила його новими 

здобутками. Серед них вирізняються актуальністю дослідження категорії 

інтенсивності, засобів її вираження. Назріла потреба у подібних дослідженнях 

і для класичних мов. 

Дослідити інтенсивність атрибутивної ознаки в латинській мові (на 

матеріалі поезії епохи Августа) – таку наукову спробу зробив Савула Андрій 

Михайлович. Його дисертація побудована на дослідженні поезії Горація 

(«Оди», «Сатири», «Еподи», «Послання», «Про поетичне мистецтво»), Овідія 

(«Любовні елегії», «Наука кохання», «Скорботні елегії», «Метаморфози», 

«Понтійські послання», «Фасти», «Героїди», «Ібіс», «Засоби від кохання»), 

Вергілія («Енеїда», «Георгіки», «Буколіки»). Обсяг проаналізованого 

дисертантом текстового матеріалу становить 57332 віршовані рядки. 

Автор декларує також намір розкрити – як за допомогою засобів 

вираження інтенсивності, авторської поетичної техніки, індивідуального 

світобачення поета відтворюється індивідуальне та суспільне життя римлян і 

їх система цінностей. 

Наведені аргументи підтверджують актуальність дисертаційної роботи 

А. М. Савули, який поставив за мету дослідити категорії інтенсивності 

атрибутивної   ознаки   в   латинській   мові,   визначити   лексико-семантичні 

особливості    засобів    вираження    інтенсивності,    функції   суб'єктивної   та 
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об'єктивної інтенсивності та з'ясувати стилістичні особливості, зв'язок 

інтенсивності і експресивності у тексті. 

Дослідження A.M. Савули відзначається науковою новизною, оскільки 

вперше на матеріалі текстів поетів епохи Августа зібраний весь масив засобів 

вираження інтенсивності якісної ознаки, систематизований і підданий 

теоретичному опису і аналізу – структурно-семантичному, функційному, 

стилістичному. 

У зв'язку з цим доцільність проведеного дослідження не викликає 

сумніву. 

Щодо теоретичного значення, то дослідження A.M. Савули є внеском у 

вивчення проблеми категорії інтенсивності як атрибутивної ознаки, водночас 

імпульсом для дослідження теорії категорій емотивності, експресивності у 

латинській мові. Практична ж цінність наукового дослідження полягає у 

можливості використання його результатів у курсах зі стилістики, риторики, 

поетики, герменевтики латиномовних текстів, перекладознавства, науково-

дослідницькій роботі студентів, інтерпретації творів Вергілія, Горація, Овідія. 

Дисертація відзначається широтою методів дослідження. Автор 

комплексно застосовує загальнонаукові методи дослідження та спеціальні 

лінгвістичні методи. Серед загальнонаукових методів – описовий, який є 

основним у роботі, метод узагальнення, метод аналізу, синтезу, індукції, 

дедуктивний метод, метод порівняння, спостереження, формалізації, 

конструктивний метод, метод кількісних підрахунків, метод моделювання. З 

лінгвістичних методів – метод дистрибутивного аналізу, валентнісний метод, 

функційний метод, метод трансформаційного аналізу, структурно-

семантичний та компонентний аналіз, метод стилістичного аналізу. 

Структурно дисертація виглядає так: анотація, вступ, чотири розділи з 

висновками до них, загальні висновки та список використаної літератури (167 

позицій), перелік умовних скорочень та додатки. 

У вступі автор обґрунтовує вибір теми, актуальність дослідження, 

науково правильно формулює мету, яка корелює з темою і конкретизує у 
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завданнях, визначає об'єкт, предмет дослідження, окреслює теоретичне і 

практичне значення одержаних результатів та форми їх апробації, формулює 

основні положення, які виносяться на захист, здійснює огляд наукових 

досягнень з задекларованої теми. 

Звертаючись до змісту дисертації, зазначимо, що в першому розділі 

«Категорія інтенсивності як об'єкт наукового дослідження» дисертант 

скрупульозно розглядає ключові теоретичні положення, що є вихідними для 

дослідження, зокрема, подає огляд теоретичних засад поняття категорія 

«інтенсивності», наводить низку дефініцій терміну «інтенсивність» як в 

українському, так і зарубіжному мовознавстві, закцентовує увагу на зв'язку 

категорії «інтенсивності» з категоріями якості, кількості, міри. Розрізняючи 

поняття «інтенсивність» та «градація», автор розглядає природу, структуру 

градаційно-скалярної шкали інтенсивності, характеризує систему ступенів 

інтенсивності в латинській мові. Дослідник обгрунтовано поділяє засоби 

вираження інтенсивності на морфологічну і лексико-синтаксичні групи, даючи 

їм ґрунтовний опис. Загалом перший розділ справляє враження цілісної 

теоретичної бази для всього дослідження. 

У другому розділі «Лексико-семантичні, морфологічні, структурні 

особливості засобів вираження інтенсивності атрибутивної ознаки у творах 

Горація, Овідія, Вергілія» А.М.Савула грунтовно досліджує структурно-

синтаксичні моделі (прості двочленні та складні багаточленні), визначає 

лексико-семантичні особливості кожного з шести засобів – інтенсивів. 

Дисертант справедливо констатує, що прості конструкції виконують насамперед 

номінативну функцію. Логічним є, на нашу думку, твердження, що «складні 

типи конструкцій збагачують зміст контексту атрибутивними якостями, а 

також, як і двочленні, сприяють підсиленню емотивності, експресивності». 

Позитивне враження справляють підрозділи «2.1. Морфологічні, 

лексико-семантичні та структурні особливості абсолютного (безвідносного) 

компаратива і суперлатива», «2.2. Морфологічні, лексико-семантичні та 

структурні особливості демінутивних суфіксів», «2.3.Морфологічні, лексико-
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семантичні та структурні особливості префіксальних інтенсифікаторів prae-, 

per-, де досліджено A.M. Савулою, що абсолютний компаратив та суперлатив, 

аналітична конструкція інтенсифікатор (прислівник) + прикметник 

(дієприкметник), прикметники з елативним значенням у поезії Горація, 

Вергілія, Овідія вживаються часто і знаходяться в центрі польової структури 

засобів вираження атрибутивної ознаки. Прикметники з демінутивним 

значенням, прикметники з підсилювальними префіксами prae, per, аналітична 

конструкція quam + прикметник та підсилювальна конструкція quamvis + 

прикметник у підрядних допустових реченнях містяться на периферії цього 

поля. Обгрунтованим є твердження дисертанта, що категорія «елативності» є 

стрижнем категорії «інтенсивності» в поезії Горація, Вергілія, Овідія. 

Для другого розділу характерна багата екземпліфікація. Дослідник вдало 

застосовує статистику. У розділі наявні таблиці, діаграми, які додають 

дослідженню аргументованості і переконливості. 

Третій розділ дисертації «Об'єктивна та суб'єктивна інтенсивність у 

творах Горація, Овідія, Вергілія» грунтується на дослідженні принципів 

реалізації об'єктивно-оцінної, суб'єктивно-оцінної та суб'єктивно-емотивно-

оцінної інтенсивності у тексті, а також з'ясуванню їх функційних 

особливостей. Ґрунтовний аналіз творів Горація, Овідія, Вергілія дає 

дисертанту підставу стверджувати, що об'єктивно-оцінна і суб'єктивно-оцінна 

інтенсивність в польовій структурі – у центрі, суб'єктивно-емотивна на 

периферії. Дослідження підкріплене достатньою екземпліфікацією, 

статистикою, таблицями, діаграмами, що додає переконливості результатам. 

Не менш важливим є дослідження автором «Категорій інтенсивності як 

складової частини категорії експресивності», що є предметом розгляду 

четвертого розділу. Тут автор переконливо ілюструє формотворчий потенціал 

засобів вираження інтенсивності щодо експресивності, а також аналізує 

стилістичні зв'язки категорії інтенсивності з іншими тропами і фігурами у 

процесі творення образності, експресивності. Дисертант констатує, що 

образність та експресія засобів вираження у поетів епохи Августа виражається 
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алітерацією, асонансом, метафорою, епітетом і т.д. Савула A.M. акцентує 

увагу також на поєднаннях стилістичних фігур: алітерація, асонанс, антитеза; 

алітерація, асонанс, епітет; алітерація, асонанс, емфаза; алітерація, асонанс, 

метафора, що є цікавим, на нашу думку. 

Висновки до дисертації, як і до кожного розділу, чітко аргументовані, 

структуровані відповідно до завдань дослідження. Аналіз основної частини 

дисертації дає підставу стверджувати, що дослідник досяг мети, яку він 

поставив у дисертаційній роботі. 

Дисертант добре володіє науковим стилем, вдало вибудовує 

структурний каркас роботи, застосовує чіткий алгоритм дослідження. 

Матеріали дисертаційного дослідження пройшли достатню апробацію. 

Публікації з теми дисертації свідчать про належний рівень і достатню повноту 

оприлюднених концептуальних положень наукової роботи. 

В авторефераті адекватно викладені основний зміст дослідження, 

висновки й узагальнення. 

Таким чином, можна стверджувати, що A.M. Савула запропонував 

цілісну роботу, яка збагачує класичну філологію новими напрацюваннями, і, 

окрім теоретичного значення, має і практичні аспекти застосування. 

Однак, нам хотілося б висловити і окремі зауваження та побажання: 

- У вступі варто було б зробити ґрунтовніший аналіз наукових здобутків 

вчених. Варто було б також детальніше зупинитися на досягненнях 

вітчизняних вчених у цьому напрямі. 

- Дисертант досліджує поезію епохи принципату Августа. Доцільно було 

б, вважаємо, для глибшого розуміння контексту подати короткі історичні 

відомості про авторів (Вергілій, Горацій, Овідій). 

- Цікаво було б дізнатись, якими критеріями керувався дисертант при 

виборі поетів епохи Августа, залишивши поза увагою Тібулла, Проперція ? 

- У підрозділі 4.3 «Метафора» йдеться здебільшого про Вергілія і Овідія.  
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Чи не означає це, що у творах Горація ви не знаходили метафор з 

інтенсифікованим атрибутом? 

- У підрозділі 4.5 «Епітет» ви пишете, що епітет у ролі атрибута-

інтенсифікатора використовується часто. Проте з поезії Горація не наведено 

вами жодного прикладу. 

Однак, висловлені зауваження загалом не позначаються на вагомості 

дослідження, мають дискусійний характер і не можуть вплинути на загальну 

високу оцінку дисертації. Праця A.M. Савули репрезентує дослідження 

інтенсивності атрибутивної ознаки в латинській мові, яке може слугувати 

основою для дослідження творів інших жанрів і авторів. Це актуально і для 

давньогрецької мови. 

Дисертант продемонстрував своє уміння коректно поводитися з 

оригінальним текстом, пропонуючи власний переклад, використовувати 

мовознавчу термінологію та робити власні висновки. 

Таким чином, підсумовуючи вище зазначене, можна стверджувати, що 

дисертаційна робота A.M. Савули є самостійним і довершеним дослідженням, 

яке відповідає вимогам пунктів "Порядку присудження наукових ступенів", 

затвердженого Постановою КМУ №567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, 

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

30.12.2015 р.) щодо кандидатських дисертацій, а її автор Савула Андрій 

Михайлович заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.14-класичні мови. Окремі 

індоєвропейські мови. 
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 1

ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора філологічних наук, доцента  
Чекаревої Євгенії Сергіївни  

про дисертацію Савули Андрія Михайловича  
«Інтенсивність атрибутивної ознаки в латинській мові (на матеріалі поезії 
епохи Августа)», подану у формі рукопису на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. 

Окремі індоєвропейські мови 
 

Сучасний підхід до вивчення мовних явищ дозволяє розглянути 

особливості їх реалізації в певних формальних і семантичних структурах з 

урахуванням соціально-часової детермінованості й слугує інструментом 

встановлення характерних особливостей пізнання світу носіями мови. 

Опрацьовані у дослідженні А. М. Савули питання категорії інтенсивності 

якісної ознаки на морфологічному, лексико-синтаксичному, стилістичному 

рівнях дозволяє продемонструвати, як за допомогою мовних засобів 

вираження інтенсивності, авторської поетичної техніки, індивідуального 

світобачення поетів класичної доби репрезентується особисте та суспільне 

життя римлянина, соціокультурна, естетична, філософська системи 

цінностей. 

З огляду на те, що свідомість людини неодмінно включає 

аксіологічний, оцінний аспекти, а її психічна діяльність становить єдність 

інтелектуального, емоційного, вольового компонентів, що неминуче 

відображається в семантичній структурі мови і безпосередньо реалізується в 

мовленні, вивчення питання інтенсивності атрибутивної ознаки в латинській 

мові вимагає роботи в руслі антропоцентризму. Відсутність праць, 

присвячених означеній науковій проблемі й виняткова значущість її для 

розкриття специфіки свідомості римського лінгвокультурного середовища 

зумовлюють актуальність пропонованого дослідження. 

Наукова новизна рецензованої роботи полягає насамперед у виборі 

предмету дослідження – структурних, лексико-семантичних, функційних, 

стилістичних особливостей засобів вираження атрибутивної ознаки, яка ще 
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не вивчалася як форма структурації параметрів оцінки явищ в мовній 

свідомості римлян. Уперше на матеріалі поетичної мови поетів августівської 

епохи здійснено повну інвентаризацію та систематизацію засобів вираження 

інтенсивності якісної ознаки, зроблено їх теоретичний опис і структурно-

семантичний, функційний, стилістичний аналізи. 

Теоретичне значення дисертації А. М. Савули полягає в тому, що 

вона є внеском у подальшу розробку проблеми категорії інтенсивності 

загалом, розширює теоретичну базу дослідження категорій емотивності, 

оцінки, експресивності у латинській мові. 

Практична цінність дослідження полягає в тому, що отримані 

автором результати можуть бути використані у практиці викладання курсів із 

загального та порівняльно-історичного мовознавства, спецкурсів зі 

стилістики (поетики), риторики, герменевтики латинських текстів. 

Мета рецензованої роботи, як випливає з самого тексту, полягає в 

описі категорії інтенсивності атрибутивної ознаки в латинській мові, у 

визначенні лексико-семантичних особливостей засобів вираження 

інтенсивності атрибутивної ознаки, специфіки їх функціонування як 

показників суб'єктивної та об'єктивної інтенсивності, дослідженні 

стилістичних характеристик інтенсивності під час реалізації експресивності у 

тексті. 

Завдання,   логічно   і   послідовно   визначені   метою   дослідження, 

розв'язуються на статистично достовірному матеріалі, яким слугували 

різнорівневі засоби вираження інтенсивності, отримані шляхом суцільної 

вибірки з поетичних творів Горація: «Од», «Сатир», «Епод», «Послань», 

«Про поетичне мистецтво»; Овідія: «Любовних елегій», «Науки кохання», 

«Скорботних елегій», «Метаморфоз», «Понтійських послань», «Фастів», 

«Героїд», «Ібіса», «Засобів від кохання»; Верґілія: «Енеїди», «Буколіків», 

«Георгіків». Проаналізований текстовий матеріал обсягом 57 332 віршованих 

рядки виявив 1037 випадків інтенсифікації якісної ознаки 

Мета, матеріал та завдання зумовили відповідну структуру роботи. 
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У першому розділі представлено теоретико-методологічну базу 

дослідження. Зокрема, пропонується аналіз низки дефініцій терміна 

«інтенсивність», в результаті чого автор зупиняється на розумінні його як 

лексико-семантичної граматичної категорії, яка передбачає якісно-кількісну 

зміну ступеня атрибута і може мати форму підсилення (інтенсифікації) та 

послаблення (деінтенсифікації) ступеня міри атрибута. Розглядаючи 

категорію інтенсивності атрибутивної ознаки у функційно-семантичному 

плані, дисертант відзначає, що їй властива різнорівневість засобів вираження 

і польова організація їх. У результаті аналізу засобів вираження 

інтенсивності якісної ознаки, виявлених у творах Горація, Верґілія та Овідія, 

автор поділяє їх на дві групи: морфологічну та лексико-синтаксичну. До 

морфологічних засобів (синтетичних форм) належать: суфіксальні 

інтенсифікатори -ior, -ius, -issim, -lim, -rim (абсолютний (безвідносний) 

компаратив та суперлатив); демінутивні (зменшувально-пестливі) суфікси-

інтенсифікатори -ulu (-olu), -culu, -ellu, -іllu префіксальні інтенсифікатори 

prae-, per-. До лексико-синтаксичних засобів належать: аналітична 

конструкція прислівник (інтенсифікатор) + прикметник; прикметники з 

елативним значенням; підсилювальна аналітична конструкція quam + 

прикметник; підсилювальна конструкція зі сполучником quamvis у підрядних 

допустових реченнях. 

Серед позитивних моментів у розділі слід відзначити, що автор 

пропонує тут свою систему власне латинських термінів на позначення різних 

ступенів інтенсивності, напр., достатній ступінь інтенсивності – gradus 

sufficiens, приблизний ступінь інтенсивності – gradus approximative, 

елативний (великий, високий) ступінь інтенсивності – gradus elativus та ін. 

(див. с. 34). Повно і вичерпно представлено методологію дослідження, що 

свідчить про глибоке розуміння мети і завдань роботи, а також шляхів їх 

вирішення. 

У другому розділі дисертант детально вивчає засоби вираження 

інтенсивності якісної ознаки у творах Горація, Верґілія та Овідія, послідовно 
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зіставляючи їхні кількісні й якісні параметри. До морфологічних засобів, 

безвідносних стосовно порівняння, автор відносить comparativus absolutus та 

superlativus absolutus. Вони виражають лише посилене перевищення міри 

ознаки предмета стосовно норми і представляють тільки елативний (великий, 

високий) ступінь ознаки. Окрім компаративних та суперлативних суфіксів, 

відзначено демінутивні суфікси, які також є морфологічними 

інтенсифікаторами і приєднуються в нейтральному ступені інтенсивності 

прикметників. Третім морфологічним засобом вираження інтенсивності 

атрибутивної ознаки вказано префікси prae-, per-. Четвертим — аналітична 

конструкція «інтенсифікатор (прислівник) + прикметник (дієприкметник)», 

яка за своєю семантичною природою здатна виражати всі ступені 

інтенсивності атрибутивної ознаки, оскільки прислівники в латинській мові 

можуть містити різноманітні інтенсеми стосовно міри. До п'ятої групи 

засобів вираження інтенсивності дисертант включає елативні прикметники, 

які виражають високий, а інколи й надмірний, ступінь інтенсивності. У 

результаті вивчення всіх наведених засобів, автор робить важливий висновок 

щодо особливостей організації польової структури засобів вираження 

атрибутивної ознаки, де в центрі розташовується аналітична конструкція 

«інтенсифікатор (прислівник) + прикметник (дієприкметник)», здатна 

виражати всі ступені інтенсивності атрибутивної ознаки. Решта засобів 

формує периферію. Важливим також уважаємо висновок про те, що в центрі 

польової структури ступенів стоїть елативний ступінь інтенсифікації. 

Пріоритетне позначення великого ступеня інтенсифікації ознаки в різних її 

аспектах (зокрема, розмір, висота, відстань та ін.) підтверджується й іншими 

дослідженнями на матеріалі класичних мов. 

Третій розділ присвячено вивченню об'єктивно-оцінної, суб'єктивно-

оцінної та суб'єктивно-емотивно-оцінної інтенсивності у творах Горація, 

Верґілія та Овідія, причому перші два типи інтенсивності кількісно 

переважають і формують центр відповідного функційно-семантичного поля. 

Дисертант наголошує, що вибір того чи іншого типу інтенсивності залежить 
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від виду сполучуваного атрибута з керівним словом. Атрибути, які містять 

інтенсему величини (об'єму, розміру, росту), кількості (чисельності), ваги, 

кольору, виражають об'єктивно-оцінну інтенсивність. Оцінні та частково-

оцінні атрибути зазвичай виражають суб'єктивно-оцінну та суб'єктивно-

емотивно-оцінну інтенсивність. 

У четвертому розділі досліджено стилістичні фігури, засоби, за 

допомогою яких створюється образність, передається експресія у творах 

Горація, Верґілія, Овідія. Серед них виявлено такі, як алітерація, асонанс, 

метафора, іронія, антитеза, епітет, емфаза, стилістичний повтор (рефрен) 

тощо у різній сполучуваності їх. Засоби вираження категорії інтенсивності 

атрибутивної ознаки розглядаються тут крізь призму стилістики тексту. Як 

відзначає дисертант, більша частина засобів вираження інтенсивності якісної 

ознаки виражає адгерентну експресивність, хоча є невелика кількість 

випадків з інгерентною інтенсивністю. Трапляються випадки, коли декілька 

стилістичних фігур поєднується довкола інтенсифікованого атрибута. Такі 

випадки особливо цікаві, оскільки містять експресивно збагачений контекст. 

У висновках узагальнено результати аналізу засобів вираження 

інтенсивності у поетичних текстах латинської мови класичної доби, подано 

їх кількісне співвідношення у діаграмі, визначено перспективи дослідження. 

Хоча завдання, поставлені автором, загалом вирішені, проте поряд із 

багатьма позитивними моментами робота, виконана на достатньому науково-

методичному рівні, не позбавлена певних недоліків змістового, структурного 

та стилістичного плану. 

Суть зауважень можна сформулювати таким чином:  

1. Матеріалом дослідження інтенсивності атрибутивної ознаки обрано 

поетичні твори римських авторів класичної доби. Такий матеріал є доволі 

специфічним. Добір мовних засобів тут зумовлюється як формальними 

жанровими, так і ідіостилістичними особливостями тексту. На нашу думку, 

для більш глибокого і ґрунтовного вивчення інтенсивності атрибутивної 
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ознаки в латинській мові необхідним було б залучення більш різноманітного 

матеріалу, зокрема, прозового. 

2. Серед положень, винесених на захист (стор. 21), позиції 2 («категорія 

елативності в латинській мові тісно перетинається з категорією 

інтенсивності») та 4 («категорія інтенсивності має зони перетину ' з 

категоріями оцінки, емотивності, експресивності») видаються 

загальновідомим науковим фактом, який не потребує додаткового уточнення, 

про що і сам дисертант говорить раніше (див. с. 17). Очевидно, означені 

позиції потребують більш точного формулювання в контексті представленої 

роботи. 

3. У третьому розділі детально проаналізовано специфіку використання 

різних засобів інтенсивності атрибутивної ознаки у творах Горація, Верґілія, 

Овідія, подається статистика вживання різних конструкцій в кожного з 

авторів. Проте дисертант ніде не пояснює причини розбіжностей певних 

кількісних та якісних показників. На нашу думку, висновки такого плану 

значно поглибили б загальні результати дослідження. 

4. Обсяг третього і четвертого розділів видається замалим. Можливо, 

певні змістовні та структурні зміни в роботі посприяли би більшій її 

стрункості. 

Висловлені зауваження й пропозиції є невід'ємною частиною великої 

дослідницької роботи, що виконана із залученням комплексної методики й 

вирішує нові теоретичні й практичні проблеми, і мають рекомендаційний 

характер. 

Дисертація А. М. Савули є самостійним дослідженням, що розвиває 

основні положення лінгвістики в обраній проблематиці. Значний 

теоретичний і мовний матеріал, методологічна база дослідження засвідчують 

загальнонаукову й лінгвістичну ерудицію автора. Дисертація 

характеризується гарною мовою, акуратним оформленням, чітким і логічним 

викладом загальних теоретичних положень і власних спостережень. 
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Публікації (загалом 5 позицій) і автореферат адекватно відбивають 

зміст дисертації. Основні положення й результати дисертаційного 

дослідження пройшли достатню апробацію на всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференціях. 

Отже, дисертація Андрія Михайловича Савули ««Інтенсивність 

атрибутивної ознаки в латинській мові (на матеріалі поезії епохи Августа)», 

подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, 

відповідає вимогам п. 9, п. 10, п. 12, п. 13 та п. 14 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.07.2013 року № 567 (зі змінами, внесеними згідно постанови КМ 

України № 656 від 19 серпня 2015 р. та № 1159 від ЗО грудня 2015 р.), а її 

автор А. М. Савула заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 – класичні мови. Окремі 

індоєвропейські мови. 
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