
ВІДГУК 
офіційного опонента 

члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора
Шевченко Лариси Іванівни 

про дисертацію Микитенко Аліни Володимирівни 
“Моделі семантичного розвитку лексем на позначення артефактів у 

лексичній та фразеологічній системах української, німецької та
англійської мов”, 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 
зі спеціальності 10.02.15 -  загальне мовознавство

Сучасна лінгвістика, де послідовно підкреслюється і постулюється 
принцип антропоцентричності, породжує не тільки увагу до когнітивних 
інтерпретацій мовної свідомості, але й до її формалізованих структур. 
Системно представлені та описані мовні одиниці дозволяють, як відомо, 
обґрунтувати і формалізувати структуру вербалізованих регулятивів мислення, 
змоделювати їх етнічну специфіку, еволюцію, функціональну та комунікативну 
співмірність, передусім коли йдеться про порівняльні, типологічні, зіставні 
аспекти пізнання різних мов, або їх паралелі, тотожності чи відповідники.

Рецензована дисертаційна робота Микитенко Аліни Володимирівни 
«Моделі семантичного розвитку лексем на позначення артефактів у лексичній 
та фразеологічній системах української, німецької та англійської мов» 
зосереджена на розв’язанні наукових проблем, пов’язаних із “розкриттям 
механізмів номінації артефактів як результату семантичного розвитку їх 
переносних значень у фразеологічній та лексичній системах» трьох 
запропонованих автором для аналізу мов [Дисертація, с. 2]. Постульована 
А. В. Микитенко аспектологія спирається, як підкреслює дисертантка і що є 
актуальним для мовознавства, на епістему антропоцентризму, яка дозволяє 
виявити та науково інтерпретувати «універсальні механізми фразеологічної та 
лексичної номінації артефактів», а також «відмінності, пов’язані з історико- 
культурними особливостями образного мислення носіїв досліджуваних мов” 
[Дисертація, с. 2].

Запропонований дослідницький ракурс визначає структуру дисертації, яка 
побудована за класичною моделлю організації матеріалу: Перелік умовних 
скорочень, Вступ, 3 розділи, Загальні висновки, Список використаних джерел, 
Список лексикографічних джерел, Список джерел ілюстративного матеріалу, 
Додатки.

Вступ до дисертації традиційно зосереджується на питаннях історії аналізу 
заявленого в дисертації пошукового матеріалу в його різних теоретичних



підходах і наукових диспозиціях. Зауважимо, автор ємно, з погляду смислових 
домінант і структури роботи, окреслює проблему номінації артефактів, 
визначає мету і завдання дослідження, розроблені насамперед в категоріях і 
методиці системно-структурної парадигми.

У комплексі поставлених завдань виділяються передусім послідовно 
досліджувані в дисертації аспекти семантичних процесів транспозиції назв 
артефактів у лексичній і фразеологічній системах української, німецької та 
англійської мов та постулюються розробки відповідних методик їх аналізу. 
Заявлені завдання актуалізовано у співмірності визначених автором інших 
пошукових проблем -  виявленні джерел мотивації переносного значення назв 
артефактів досліджуваних мов, механізмів набуття переносного значення 
описуваними мовними одиницями та встановленні моделей семантичної 
транспозиції лексем на позначення артефактів як метафоричних та 
метонімічних утворень у трьох мовах.

Така постановка і послідовність завдань у межах заявленої дисертаційної 
проблематики видається логічною та відбиває, як на наш погляд, наукову 
зрілість дослідниці. Підкреслимо, що поставлені в дисертації завдання 
розв’язуються в тексті роботи, а їх результати співмірно представлені у 
висновках до дисертації. Аналогічно співмірними є визначені об'єкт і предмет 
дослідження, їх наукове обгрунтування в тексті роботи й запропоновані 
дисертанткою висновки.

Переконливою також є джерельна база дослідження, що складається з 
авторитетних лексикографічних видань трьох мов, відібраний для аналізу 
мовний матеріал -  1680 фразеологічних одиниць, компонентами яких є назви 
артефактів (359 одиниць української мови, 629 -  німецької та 692 -  
англійської). Фактологічна співмірність матеріалу в різних аналізованих мовах 
є репрезентативною в роботі: серед 326 найменувань артефактів (компонентів 
фразем), які у процесі семантичної транспозиції набули статусу метафоричних 
та метонімічних номенів, дисертантка виділяє 106 одиниць української мови, 
108 -  німецької та 112 -  англійської.

У рецензента не викликають заперечень методи аналізу матеріалу, з увагою 
до вказаних дослідницьких аспектів їх застосування та аргументації щодо 
необхідності комплексних підходів. Особливо, коли йдеться про складні явища 
закономірностей та відмінностей у моделях семантичного розвитку лексичних 
та фразеологічних одиниць аналізованих мов.

Конкретика наукової новизни дисертації передусім актуалізована її автором у 
покликанні на вперше опрацьований матеріал, його виявлені та структуровані 
типи, спільні та відмінні тенденції розвитку і трансформації семантики,



продуктивність типових/універсальних моделей семантичного розвитку 
номенів на позначення артефактів у трьох аналізованих мовах, що 
досліджується в контексті вияву ресурсу метафоричних і метонімічних інтенцій 
слова.

Дисертантка розробляє і конкретизує новизну опрацьованих у роботі 
чотирьох домінантних моделей метафоризованого семантичного розвитку 
лексем-артефактів за напрямками -  «конкретне -  абстрактне», «конкретне -  
антропометричне», «конкретне -  конкретне», «конкретне-ритуалізоване» та 
відповідних трьох метонімічних моделях (дві з них ґрунтуються на 
відношеннях партитативності -  «частина -  ціле» та «ціле -  частина», одна -  на 
відношеннях каузальності: «причина -  наслідок»). Заслуговують на увагу 
сформульовані дисертанткою як пошук наукової новизни та подальший 
розвиток теорії мови коректно представлені в роботі лінгвістичні ідеї, пов'язані 
з механізмами семантичної транспозиції, теорії фразеономінації, особливо в тій 
її частині, коли йдеться про образно-символічну мотивацію компонентів 
фразеологізмів в їх проекції на артефакти-номени. З виділеними аспектами 
наукової новизни можна погодитися з огляду на сформульовану вище об'єктно- 
предметну направленість роботи, поставлені завдання і широко представлену 
мовну аргументацію, яка дозволяє зробити висновки, спрямовані на розвиток 
сучасної теорії лінгвістики.

Формулювання теоретичного та практичного значення роботи в цілому 
відповідають вимогам до кандидатських дисертацій. Можливо, деталізація 
позицій у практичному значенні дисертації щодо назв дисциплін у 
лінгводидактиці зі вказівкою на окремі розділи, де можуть бути використані 
результати роботи, є надлишковою. Опонент із розумінням поставився би до 
тези, що весь наявний у лінгвістиці (і навіть ширше -  в науці) досвід, ідеї та 
результати наукових спостережень,, сформульованих концепцій і теорій можуть 
бути застосовані та інтерпретовані в різних дослідницьких парадигмах. 
Очевидно, що і в університетській лінгводидактиці в цілому, залежно від 
предметності дисциплін, сучасних програм, рівнів підготовки та ін., особливо 
зважаючи на синкретизм сучасної науки, її модерних напрямків, які вже 
сформовані або формуються можуть бути використані результати наукових 
спостережень. Проте наголосимо, що зауваження рецензента є апеляцією 
швидше до традицій оформлення в дисертаціях певних позицій, ніж до 
конкретного дисертаційного тексту: А.В. Микитенко в аналізованому 
фрагменті роботи лише представила апробовану модель опису практичного 
значення дослідження.

Дисертація, як вже зазначалося, складається з трьох розділів. Розділ 1.
t

«Теоретичні та методологічні засади дослідження семантичного розвитку



найменувань артефактів» зосереджений на теоретичних засадах роботи, 
предметно-семантичному розвитку найменувань артефактів. Аналітика 
представлених у розділі теоретико-лінгвісгичних позицій автора включає 
узагальнення щодо семасіологічного та ономасіологічного підходів до процессу 
номінації, актуальних дефініцій поняття артефакт, сутності метафори та 
метонімії як механізмів набуття номенами-артефактами переносного значення, 
обгрунтуванні сучасних мовознавчих підходів до поняття символу й 
відповідної методики дослідження семантичного розвитку назв артефактів.

Широке коло виділених для аналізу питань мотивується складною 
дослідницькою проблемою, рівно як і необхідністю чіткого розуміння 
сутностей лінгвістичного інструментарію, яким послуговується в дисертації 
А.В. Микитенко. З достойною молодого науковця ерудицією дисертантка дає 
огляд та аналіз винесених для осмислення понять, в кожному з випадків 
завершуючи аналіз викладенням власної позиції, як це спостерігаємо у 
формулюваннях на с. 29-30, 33-34, 37, 45, 50, 59, 65 та ін. дисертації.

До позитивів аналітики дисертантки у цьому, як і в інших розділах 
дисертації, слід віднести широку палітру аналізу наукових поглядів, праць і 
відповідної цитації як українських авторів, так і зарубіжних дослідників. 
Важливими є не тільки підсумкові твердження щодо конкретних питань, але й 
узагальнення, які стосуються міждисциплінарних методів дослідження, 
необхідності об’єктивації теорії лінгвістично опрацьованим матеріалом та ін. 
[Дисертація, с. 73, 74 та ін.].

Розділ 2 «Символіка назв артефактів у фразеологічних системах 
української, німецької та англійської мов» присвячений символіці назв 
артефактів у фразеологічних системах української, німецької та англійської 
мов. Домінантою наукового аналізу в цьому розділі є нарощування знання про 
символічні назви артефактів у' фразеосистемах досліджуваних мов за 
принципом -  від постановки проблеми до її розв’язання, від відомого до 
нового, від простого до складного, що відбиває, на наш погляд, закономірності 
наукового пізнання.

Відповідно, А.В. Микитенко обґрунтовує виділені в окремі структурні 
частини питання, насамперед найменування артефактів із символічним 
значенням як складових елементів фразеологічних одиниць (аналіз позицій 
наукового доробку лінгвістів дослідниця ілюструє фразеологічним матеріалом 
трьох мов, зіставляючи мовні одиниці і грамотно коментуючи їх семантичні 
сутності, як це відбувається, зокрема, в аналізі назв артефактів на ножах, під 
ніж  та їх іномовних аналогів на с. 78-79 та ін. дисертації).



Звертаючись до символіки артефактів на позначення будівель, споруд та 
їхніх елементів (підпункт 2.2. Дисертації), А.В. Микитенко розгортає і 
конкретизує заявлену в попередньому викладі послідовність аналізу, що 
проводився в декілька етапів: 1. Суцільна вибірка сталих виразів із 
компонентом-назвою артефакту із символічним значенням у фразеології 
досліджуваних мов. 2. Визначення механізму мотивації фразеологічних 
одиниць. 3. Встановлення схожих та відмінних тенденцій у трьох мовах 
[Дисертація, с. 80].

Відповідно укр. замок/ нім. das Schloss/ англ. castle аналізується в 
символічному просторі фантастичних планів, мрій або надій, що 
репрезентовано у формах метафоричної транспозиції (зі вказівкою на 
фразеологізми -  укр.: будувати надхмарні замки, нім. ein Schloss/Schlosser in 
die Luft bauen, ein Schloss auf dem/im Mond, англ. build castles in the air, build 
castles in the sky, build castles in Spain та ін.

У цьому випадку, як і в інших ілюстраціях своїх наукових поглядів, 
подальший аналіз зосереджено на історії виникнення наведених фразеологізмів 
(у кожній із аналізованих мов), зіставленні їх семантичного ресурсу, виявленні 
функційного потенціалу, збігів, тотожностей/нетотожностей у семантиці. 
Очевидно, що послідовність інтерпретації матеріалу і коректність аналізу 
викликають повагу до тверджень автора, як і в цілому дозволяють зробити 
висновок щодо завершеності цього розділу дисертації.

Розділ 3 дисертації, що дістав назву «Семантичні моделі трансформацій 
назв артефактів», на відміну від Розділу 2, структуровано не за тематичними 
групами, а за запропонованою Г.М. Скляревською моделлю формалізованих 
трьох типів регулярних метафоричних перенесень: «артефакт-артефакт», 
«артефакт-людина», «артефакт-абстракція». А.В. Микитенко авторизує й 
ідентифікує також модель «артефакт-геометричні фігури» і відносить її до 
нерегулярних перенесень. Відтак аналіз матеріалу у Розділі 3. спирається на 
постулат, відповідно до якого «переосмислення буквального позначення назв 
артефактів» відбувається «у напрямах від більш продуктивних до менш 
регулярних: «конкретне-абстрактне», «конкретне-антропометричне», 
«конкретне-конкретне», «конкретне-ритуалізоване».

За названим дослідницьким принципом розглядаються відповідні 
ілюстративні блоки матеріалу, як це відбувається, зокрема, з безеквівалентною 
назвою хата [Дисертація, с. 122], так і з іншими номенами, зокрема укр. 
колиска/ нім. die Wiege/ англ. cradle в їх аналоговості семантиці початку чого- 
небудь [Дисертація, с.123 та ін.].



Позитивом у кожному з розглянутих дисертанткою випадків є коректне 
ставлення до матеріалу, співмірність із задекларованими принципами аналізу та 
очевидне знання мов, одиниці яких науково інтерпретує А.В. Микитенко. Чітка 
структурація і системна класифікація мовного матеріалу в його типових 
моделях і субмоделях, кваліфіковане віднесення до без еквівалентної чи 
аналогової лексики, наукова інтерпретація функційної потужності безумовно 
свідчать про зрілість і дослідницьку перспективу дисертантки.

Висновки дисертаційної роботи чіткі, послідовні, побудовані на логічних 
узагальненнях і є симетричними поставленим у дисертації завданням.

Репрезентативний Список наукової літератури, що включає 457 позицій, із 
них 283 теоретичні роботи, 174 лексикографічних джерела і джерел 
ілюстративного матеріалу дозволяють переконатися в авторитетності та 
перспективі дослідницького простору, в якому працює А.В. Микитенко.

Водночас зауважимо, що до дискусійних питань рецензованої дисертації, на 
нашу думку, можна віднести логіку послідовностей у межах структури роботи. 
Так, Розділ 2 «Символіка назв артефактів у фразеологічних системах 
української, німецької та англійської мов» у роботі структурно передує 
Розділу 3 «Семантичні моделі трансформації назв артефактів». У той час як 
образна трансформація семантики, розглянута дисертанткою на рівні 
метафоричних і метонімічних моделей лише у Розділі 3, найперше визначає 
подальший семантичний розвиток фразеологізованого слова, проаналізований 
А.В. Микитенко в символіці назв різних типів артефактів у Розділі 2. А отже, 
логічною видається інша структура роботи, відповідно до якої спочатку 
аналізується образна семантика слова, причини і механізми семантичних 
трансформацій, а вже в подальшому -  фразеологізація найменувань артефактів 
в їх символічних формах.

Певні смислові неточності спостерігаються у формулюванні та окресленні 
питань, що аналізуються. Зокрема, п. 1.2. Розділу 1 має назву «Дефініції 
поняття артефакт», що відсилає нас до констатації різних існуючих наукових 
підходів щодо понятійної сутності «артефакту», проте не визначає позицію 
самого дисертанта щодо названої дефініції.

Лаконічно, як на думку рецензента, представлено теоретичне значення 
роботи, що в обраному дисертанткою системно-структурному моделюванні 
складних явищ динаміки мовного розвитку, закономірностей та відмінностей у 
моделях семантичних змін лексем на позначення артефактів української, 
німецької та англійської мов, насправді представляє і формулює серйозно 
опрацьовані А.В. Микитенко висновки, спрямовані в актуальний пошук різних 
галузей мовознавства. З іншого погляду, названа лаконічність певною мірою



свідчить і про дослідницький такт дисертантки, яка вперше апробовує наукові 
результати, захищаючи кандидатську дисертацію.

Зауваження рецензента, які мають пропозитивний характер, спрямовані також 
на розширення опрацьованого матеріалу з художньої комунікації та покликань 
на лексикографічні джерела (що, як відомо, не завжди оперативно відбивають 
сучасні семантичні трансформації слова) іншими стилістико-комунікативними 
сферами трьох аналізованих дисертанткою мов -  української, німецької та 
англійської. Ідеться передусім про наукову, медійну та розмовну мовну 
комунікацію.

Важливо, на наш погляд, що дисертаційний текст завершується додатками, 
які включають: Додаток А -  список опублікованих за темою дисертації праць, 
(серед яких 5 статей, в яких оприлюднено основні наукові результати роботи, 
наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації -  4 позиції та 
наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації -  
1 позиція); Додаток Б, що дає покликання на апробацію результатів 
дослідження (8 позицій участі в конференціях різного рівня, зокрема в 6 
міжнародних конференціях); Додаток В, який подає симетрично побудований 
словник лексем на позначення артефактів із переносним значенням, що є 
компонентами фразеологічних одиниць в українській, німецькій та англійській 
мовах (112 позицій).

Рецензований дисертаційний текст дозволяє зробити висновки, що теоретико- 
дослідницькі результати дисертації Микитенко А.В. є відповідними вимогам до 
наукових праць такого типу, практична частина роботи є достатньою і системно 
представленою, апробація дисертації та публікації є повними щодо змісту і 
наукових висновків. Автореферат дисертації відбиває її зміст і концепцію, а 
отже дисертація відповідає вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 "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., 
№1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 p.), а її автор -  Микитенко Аліна 
Володимирівна -  заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 
філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 -  загальне мовознавство.
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ВІДГУК 

про дисертаційне дослідження 

МИКИТЕНКО Аліни Володимирівни

“МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЕКСЕМ НА 

ПОЗНАЧЕННЯ АРТЕФАКТІВ У ЛЕКСИЧНІЙ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ 

СИСТЕМАХ УКРАЇНСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ”, 

подане на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.15 -  загальне мовознавство

Сучасний етап розвитку вітчизняного мовознавства визначається 

активізованим розглядом проблем номінації як складного пізнавально- 

мовленнєвого процесу та водночас його результату -  усталених мовних 

одиниць.

Проблеми співвідношення процесів власне номінації та мотивації, де 

мотивація визначає подальший семантичний розвиток будь-якого 

найменування загалом та артефактів як штучно створених “продуктів” 

людської діяльності, були предметом багатьох лінгвістичних досліджень.

У роботі розглядається процес взаємодії механізму свідомості з 

мовою людини. Дисертаційне дослідження проведене у руслі 

антропоцентризму, який є характерним для сучасної лінгвістики. 

Незважаючи на доволі високий інтерес до лексем, що позначають артефакти, 

ще залишаються недослідженими питання, пов’язані з процесами 

найменування. Системний розгляд механізмів семантичного розвитку 

артефактів у лексичній та фразеологічній системах в українській, німецькій 

та англійській мовах є на даний час відсутнім. Саме через це робота А. В. 

Микитенко відбиває актуальність і перспективність вивчення заявленої 

проблематики.

Дисертаційна робота А. В. Микитенко складається з переліку умовних

скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури

(283 найменування, з них 44 -  іноземною мовою), списку лексикографічних

джерел (62 найменування), списку джерел., ілюстративного-матеріалу (112
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найменувань) та додатків. Повний обсяг дисертації -  222 сторінки, основний 

зміст викладено на 175 сторінках.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, 

сформульовано мету і завдання роботи, матеріал, виділено методику, об’єкт і 

предмет дослідження, а також окреслено наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення одержаних результатів.

Перший розділ "Теоретичні та методологічні засади вивчення 

семантичного розвитку найменувань артефактів" присвячено аналізу 

семасіологічного та ономасіологічного підходів до процесу номінації у 

мовознавчій науці; розкриттю поняття "артефакт"; уточненню понять 

метафори та метонімії у процесі семантичного розвитку лексем на 

позначення артефактів, з'ясуванню ролі символу у цьому процесі.

Проведено аналіз наукових праць, пов’язаних з дослідженням 

артефактів. Проаналізовано роботи Н. Арутюнової, Ж. Вардзелашвілі, В. 

Виноградова, В. Гака, Г. Колшанського, О. Кубрякової, JI. Кудрявцевої, О. 

Лагути, В. Матезіус, М. Нікітіна, Б. Серебренникова, О. Тараненко, Г. 

Уфімцевої та ін.

У розділі представлено розроблену комплексну методику аналізу 

семантичного розвитку найменувань артефактів у лексичній та 

фразеологічній системах, що інтегрує парадигмальні та міжпарадигмальні 

методи дослідження.

Термін "артефакт" (від латинської назви -  arte -  штучний і factus -  

зроблений) запозичений з археології. Як вказує дисертантка, першочергово 

він використовувався в естетиці в буквальному етимологічному розумінні 

для підкреслення відмінності художніх текстів як результату людської 

діяльності від об’єктів природи.

Далі дисертантка розглядає ономасіологічний вимір у вивченні 

мотивації назв.

Ономасіологічний підхід, вважає А. В. Микитенко, при дослідженні 

слова як одиниці номінації дає можливість прослідкувати, як формуються



поняття, що стають основою кожного окремого значення. Саме тому 

ономасіологічний вектор у дослідженні лінгвістичних явищ є актуальним та 

перспективним на сьогодні.

У межах когнітивно-дискурсивної парадигми набув поширення 

когнітивно-ономасіологічний підхід до теорії номінації. Когнітивний підхід і 

теорія номінації тісно пов’язані між собою, оскільки остання розглядає 

питання: яка частина знань про об’єкт отримує окреме найменування -  

перероблена чи та, що перероблюється свідомістю і перетворюється 

поступово в концепт об’єкта. Крім цього, в основу номінації може бути 

покладена не найважливіша ознака, а така, що викликає лише змістову 

асоціацію. Звідси носії мови визначають у кожному найменуванні таку рису, 

яка є важливою саме для них. В. фон Гумбольдт писав з цього приводу, що 

мови можна розглядати як ієрогліфи, в які людина вкладає світ та свою уяву. 

Дисертантка вказує, що кожна мова є унікальним творінням, адже вона 

відображає національний характер, образ життя, темперамент, систему 

цінностей, самосвідомість, світобачення та світовідчуття певного етносу. Для 

того, щоб максимально зрозуміти національну культуру певного народу, 

потрібно поринути в мову нації, у її семантику. Саме в цьому і полягає 

завдання когнітивного підходу, який дає змогу дослідити глибинні структури 

мислення, які зберігаються в мовних знаках.

Розглядаючи теорію номінації, А. В. Микитенко виділяє три етапи 

розвитку: дофункціональний, функціональний, концептуально-когнітивний. 

Ономасіологічний рівень вважається логіко-лінгвістичним.

Кожна зі сформованих наук, що існує, має свій власний 

термінологічний апарат. Дисертантка поділяє думку Г. Ягафарової, яка 

основними ономасіологічними поняттями називає: номінацію, види 

номінації, способи та засоби номінації, мотив номінації.

Номінацією позначають не тільки процес і результат найменування, а 

й розділ лінгвістики, що вивчає структуру актів називання. Дисертантка



також приєднується до думки Н. Ханикіної про те, що ономасіологічним 

поняттям є ще акти найменування.

Для сучасної теорії номінації важливим завданням є визначення 

способів та засобів творення номінативних одиниць. До внутрішніх способів, 

як вважає дисертантка, належать: 1) переосмислення слів (розвиток 

багатозначності слів); 2) функціональне розширення слів (розвиток 

поліфункціональності слів); 3) зміна категорій слів (розвиток омонімії); 

4) утворення слів (творення нових слів); 5) творення вільних словосполучень; 

6) творення сталих словосполучень. До зовнішніх належать: 1) запозичення 

слів; 2) запозичення вільних словосполучень; 3) запозичення сталих 

словосполучень, або фразеологічних одиниць.

Номінація відбувається за допомогою певних засобів. Дисертантка 

приєднується до класифікації, сформованої в Енциклопедії Української мови, 

за якою до основних номінативних засобів відносяться: 1) слово; 2) стійкі 

лексикалізовані й фразеологізовані словосполучення та синтаксичні 

конструкції, еквівалентні слову; 3) синтаксичні словосполучення; 4) речення. 

А. В. Микитенко поділяє також думку О. Кубрякової про те, що значним 

досягненням теорії номінації є її спрямованість на пошуки усіх можливих 

засобів номінації, навіть таких, що виходять за межі слова чи за межі 

лексики.

Поняття мотивації залежить від напрямку її вивчення. Мотивація в 

найменуванні визначає погляд носія мови на той чи той фрагмент світу, що 

сприяє розумінню специфіки світогляду конкретного народу.

Далі у дисертації розглядаються такі поняття як внутрішня форма 

слова, мотиваційна ознака. Аналізуються когнітивний аспект дослідження 

номінативних процесів та когнітивно-ономасіологічний підхід.

У другому розділі "Символіка назв артефактів у фразеологічних 

системах української, німецької та англійської мов" розглянуто 

символіку найменувань артефактів, які є компонентами сталих виразів у 

трьох мовах; виділено тематичні групи фразеологізмів з компонентами-



назвами артефактів; встановлено механізми, за допомогою яких лексеми на 

позначення артефактів набувають символічного значення.

Усі виявлені назви артефактів-компонентів сталих виразів, що мають 

символічне значення, скласифіковано у 8 тематичних групах: 1) предмети 

меблів та декору; 2) посуд; 3) засоби пересування, їх елементи; 4) будівлі, 

споруди та їх елементи; 5) кулінарні вироби, страви, напої; 6) одяг, його 

елементи; 7) знаряддя праці, інструменти; 8) інші штучні вироби. 

Дослідження показало, що символічні значення назв артефактів у складі 

фразеологізмів більшою мірою утворюються за допомогою механізму 

метафори (укр. 278 / нім. 420 / англ. 506), та меншою -  на основі метонімії 

(укр. 81 / нім. 209 / англ. 186).

У третьому розділі "Семантичні моделі трансформацій назв 

артефактів" запропоновано метафоричні та метонімічні моделі, на основі 

яких назви артефактів набувають переносного значення у досліджуваних 

мовах.

Серед назв артефактів, що є компонентами сталих виразів, були 

відібрані найменування з переносних значенням у трьох мовах.

Для виявлення метафоричних моделей використано класифікацію 

Г. Скляревської. На її основі виділено три типи регулярних перенесень: 

"артефакт- артефакт", "артефакт-  людина" та "артефакт-  абстракція". Під 

час дослідження дисертанткою була ідентифікована ще модель "артефакт- 

геометричні фігури". А. В. Микитенко вважає, що введення цієї моделі до 

власної систематизації є необхідним та логічним. Дослідження дасть змогу 

встановити подібності та відмінності трансформацій українських, німецьких 

та англійських найменувань артефактів, що відбулись за допомогою 

метафоричного перенесення.

Позитивно оцінюючи дисертацію в цілому, не можемо не вказати на 

окремі моменти, що потребують уточнення, а також висловити побажання 

щодо подальших наукових розвідок автора:



1. Чому так багато уваги приділяється розтлумаченню 

семасіологічного та ономасіологічного аспектів? Ці поняття є 

загальновідомими у лінгвістиці і не слід, на нашу думку, звертати так багато 

уваги на них.

2. В чому полягала мета використання перекладу англійських та 

німецьких прикладів?

3. Чи є щось подібне до артефакту “вареник” в англійській або 

німецькій мовах?

4. Які принципово нові характеристики артефакту виявлено в процесі 

проведення дослідження на противагу або в підтримку вже описаних та 

існуючих у працях з лінгвістики?

5. Ви розглядаєте різні класифікації способів номінації, та вважаєте за 

доцільне керуватися систематизацією, що зафіксована у Лінгвістичному 

енциклопедичному словнику. Чому саме цією класифікацією?

6. Ви надаєте декілька дефініцій поняттю “артифакт”, але незрозуміло, 

якої з них дотримуєтесь саме ви.

7. До пункту 3.2.2. відсутні висновки.

8. Слід, на нашу думку, окремо виділити ті артефакти, які є 

характерними лише для одного народу і винести їх в окрему таблицю.

Викладені в дисертації ідеї пройшли апробацію на шістьох 

міжнародних наукових конференціях, їх відображено у шести публікаціях: 

чотирьох статтях, надрукованих у фахових виданнях, затверджених ВАК 

України, в одній статті -  міжвузівському збірнику наукових праць молодих 

вчених та у тезах доповідей чотирьох наукових конференцій.

Зміст автореферату відповідає змістові дисертації і дає повне 

уявлення про теоретичну та практичну цінність дослідження.

Поданні зауваження й побажання, однак, не знижують у цілому 

досить високого рівня рецензованої роботи. Дисертаційне дослідження А. В. 

Микитенко “Моделі семантичного розвитку лексем на позначення артефактів 

у лексичній та фразеологічній системах української, німецької та англійської



мов” є самостійною і завершеною працею, у якій отримано нові науково 

обґрунтовані результати. Робота визначається актуальністю, новизною, 

переконливими висновками і відповідає вимогам п. п. 9, 11, 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 p., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 

567 від 27.07.2016 p.), а Аліна Володимирівна Микитенко цілком заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.15 — загальне мовознавство.
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