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У представленому до уваги Вченої ради дисертаційному дослідженні Ольги 
Василівни Косович розглядаються інноваційні процеси в лексиці сучасної французької 
мови в основному останніх двох десятиліть, які відзначаються бурхливим розвитком цілої 
низки масових онлайнових комунікацій. Оскільки мова знаходиться у постійному 
розвитку, вивчення шляхів удосконалення і збагачення її лексичного складу завжди було, 
є і буде актуальним, а залучення дисертантом як матеріалів дослідження різножанрової 
продукції інтернет-видань відзначається новизною: саме тут “куються” нешаблонні 
елементи і структури спілкування, народжується нове і вмирає все застаріле. Залучення як 
суворих “суддів” авторитетних різноманітних лексикографічних джерел робить 
рецензовану роботу бездоганною з точки зору кваліфікації численних лексичних 
інновацій, що спостерігаються сьогодні у французькій мові.

В першому розділі автор приділяє основну увагу розумінню самої суті 
інноваційного процесу в мові і виокремленню в ній різних видів інновацій, які можуть 
викликати дискусію, і з якими можна повністю погодитися. Для мене, наприклад, на 
відміну від автора, інновація нічим не відрізняється від неологізму чи неоніму, оніму 
тощо, що само по собі не є принциповим. Важливішим тут, на мій погляд, є 
дослідницький апарат, прийоми і методи вивчення цих інновацій. В роботі він 
характеризується своїм традиційним набором і класичним підходом до аналізу 
інноваційних процесів на морфологічному і лексико-семантичному рівнях, хоча звертання 
до фреймового і концептуального аналізів дійсно могло б поглибити і якісно покращити 
рецензовану роботу. До речі, з роботи не зовсім ясно, як проводилась лексична вибірка 
для аналізу (с. 76), які її принципи, об’єм, результативна репрезентативність тощо, що 
могло б не тільки проілюструвати добре відомі структури інновацій (неологію, 
суфіксацію, префіксацію, абревіацію, телескопію тощо), але, можливо, знайти дещо нове в 
цьому складному внутрішньому механізмі, який ми розуміємо як “мову”, як “мовну 
картину французького світу”, що дає нам можливість відчути і зрозуміти когнітивні 
процеси, які відбуваються в сучасному французькому менталітеті. Ольга Василівна сама 
добре розуміє необхідність такого ракурсу дослідження лексичних інновацій, коли під 
перспективою подальшого вивчення в останніх рядках своєї дисертації пише про 
необхідність розробки когнітивно-дискурсивної теорії неологізації французької мови, яка 
дозволить “суттєво поглибити і розширити рамки традиційного уявлення про природу 
нового; визначенні дії когнітивно-дискурсивних механізмів, що забезпечують оновлення 
мовної картини за рахунок породження інновацій, які є результатом когнітивно- 
дискурсивної інтерпретації дійсності” (с. 400). Я повністю підтримую таку позицію 
дисертанта.

Другий, третій і четвертий розділи дисертації Ольги Василівни присвячено 
словотвірному потенціалу сучасної французької мови, в яких йдеться про роль афіксації, 
абревіації, усічення, контамінації в процесах неологізації, ролі запозичень. Я не буду 
звертати увагу Вченої ради на конкретні суфікси, префікси, усічення і т.д., про які 
йдеться: достатньо проглянути план дисертації, щоб скласти про них уявлення. Зупинюсь 
тільки на деяких суттєвих, на мій погляд, моментах, які мене насторожують. По-перше, те, 
що “суфіксація може спричинити зміну категорії вихідного слова” (с.80), звичайно, не є
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новим: тут потрібно було б насмілитися і зробити посилання на фундаментальне 
дослідження Ж. Дюбуа по суфіксації і на ту таксономію її функцій у французькій мові 
(ідентифікуюча, класифікуюча і т.д.), яку він наводить. Тоді можна було б уникнути 
використання не зовсім наукових формулювань на кшталт “конструкції іменників з 
суфіксом”, “комбінація прикметника з суфіксом” і т. д. (с.80), а вести мову про 
субстантивну суфіксальну словотвірну модель, ад ’єктивну суфіксальну модель тощо. Ці 
(та інші неточності) зникли б у роботі, якщо б при розгляді словотвірного потенціалу 
французької мови, особливо продуктивності/непродуктивності тих чи інших суфіксів 
автор виходив, насамперед, з чіткого для себе розуміння основних категорій і понять 
словотворення як самостійної галузі лінгвістики (семантичної структури дериваційної 
морфеми з притаманними їй як знаку формою і змістом а, відтак, з властивими 
варіативними, полісемічними, омонімічними, синонімічними відношеннями в 
словотвірній системі мови; двоплановості словотвірної моделі, що характеризується в 
плані змісту загальним словотвірним значенням для всіх видів дериватів даного типу, а в 
плані вираження -  загальною структурою (пор.: Загальне мовознавство, с. 399). Адже 
недостатньо констатувати той чи інший суфікс в новотворі, а необхідно уточнювати його 
семантику, оскільки семантика похідної основи спирається на семантику твірної основи і 
словотвірного форманта, на значення словотвірної моделі (типу). Ці основні постулати 
дериватології представлено в роботі розпливчасто, що й спричинило досить вільний і 
поверхневий аналіз способів творення нових лексичних одиниць, що розглядаються. Але 
ж новотвір закріплюється у мові за наявності в нього парадигматичних відношень (П.А. 
Соболева), а його семантика -  факт не тільки словника, але й граматики (Г.О. Золотова) і 
тоді б агсіеиг, хепіеиг не виражали б у автора дію або результат дії (с.77). Можна також не 
погоджуватися з міркуваннями автора про суфікс -іїисіе і його словотвірну активність (с. 
79-83). Некоректно, на мою думку, розглядати лексичні одиниці ЬгапсІїіІиЛе, яіпсегііисіе, 
уегіііисіе та інш. як об’єднання двох базових лексем для “створення слова-контаміната 
типу §агсе + а і і і іи с іе З точки зору синхронного словотворення у всіх вказаних одиницях 
спостерігається один словотвірний крок і немає ніякої телескопії. І вести мову тут про 
“три типи суфіксації-” з -іїисіе зовсім некоректно: може йтися тільки про варіативність 
(полісемію, омонімію) однієї словотвірної моделі N1 + -іїисіе = N2, і утворення з цим 
суфіксом не можуть “виходити за межі суфіксальної системи”, як стверджує Ольга 
Василівна: якщо -іїисіе -  це суфікс, то як можна деривати з ним виносити за межі 
суфіксальної системи? (с. 85).

Не менш цікавим є підхід Ольги Василівни і до суфіксів -егіе і -гіе. Автор 
стверджує, що “відіменникові інновації формуються з -гіе від основи кореня слова: так, 
тоциеііегіе утворено за схемою тоциеП е гіе, рагазоіегіе -  рагачої е гіе тощо. Тут дві 
неточності: по-перше, є тільки один суфікс -егіе, по-друге, вказані твірні мають корені 
відповідно тосі- і та твірні основи то^ие^ -̂ і рагазої-. У такому випадку словотвірний 
аналіз підміняється морфологічним і не помічається накладання графеми е суфікса -егіе 
на графему е твірної основи. Тому вести мову про два різні суфікси в дериватах, 
створених за однією і тією ж словотвірною моделлю, забуваючи про наявність у 
словотвірному акті процесів накладення, усічення, варіативності морфів взаємодіючих 
формативів не доводиться. Недивно в цьому плані, шо автор веде мову то про суфікс -егіе, 
то про суфікс -гіе в одного й того самого деривата (пор. приклади з зіеакегіе, (агіегіе та 
інш. на с. 86-87).

Що стосується суфіксації, то не можу не зупинитися ще на одному дискусійному 
твердженні Ольги Василівни: так, форманти -ііс/ие, -іїщие, -сііісіие розглядаються автором 
як усічення від іп /оппа^ ие, де передає значення “у зв’язку з інформатикою” (с.98).
Таке твердження видається дивним, оскільки всі відзначені суфікси не мають жодної 
прив’язки до іп/огтаЩие, вони є варіантами одного й того самого суфікса -іс/ие, а 
асемантичні прокладки (або інтерфікси) зумовлені морфологічною специфікою твірних
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основ, їхньою семантичною валентністю поряд з валентністю форманта, а також самою 
словотвірною моделлю (те ж спостерігається щодо серії “самостійних” суфіксів -Ііоп, 
-іііоп, -аііоп, -іхаїіоп і т.д.). Та й сама Ольга Василівна веде мову то про традиційний 
суфікс -іцие, то як частинку від іп/огтаїіцие (с.101).

Коли наводяться ізольовані приклади на кшталт от еїеіґ гіі і пояснюється, що це -  
гра слів, то такому важко повірити: одне слово не може вступати або створювати “гру 
слів”.

Якщо в утворенні неологізмів, наприклад, на -гіе (за автором) прототипом в 
Ьоисіегів буде Ьоисів, в Ьоисіиеііегіе -  Ьощиеі і т.д., то напрошується низка питань -  
“що таке прототип?”, який прообраз мається на увазі?, чому в ЬоидиеКегіе референтом є 
/ІеигШ еї (с.88), де значення твірної основи і суфіксального форманта? значення самої 
моделі?

В дериватах §гоІе$цие і зщапіещие значення якості (1) або кількості (2) не 
вносяться суфіксом -е$^ие (с.107): відповідні семи (значення) закладено в самих твірних 
основах, а в Іі\ге$дие немає ніякого порушення норми -  це прозора словотвірна модель.

Загалом потрібно зазначити, що Ольга Василівна правильно стверджує, що 
найвживанішими суфіксами у французькій мові для творення неологізмів слугують -іеп, - 
асів, -апсе, -Ше, -і$те, -апі, -еиг, -еііе, - аііоп, ~(і)іе (с.107): це підтверджується й іншими 
численними дослідження в галузі французької дериватології.

У дисертаційному дослідженні Ольги Василівни йдеться дуже детально і про роль 
префіксації в утворенні неологізмів, розглядаються найвживаніші префікси. Але в цій 
частині роботи є деякі положення, з якими складно погодитися. Так, наприклад, автор 
вважає, що аиіо-, Ьіо-, еиго-, есо- є основами у відповідних численних новотворах. На наш 
погляд, ці комплекси вже давно стали префіксоїдами, тому що кожний з них утворює 
переконливу словотвірну парадигму, в якій є місце і для іменників, і для прикметників, і 
для дієслів. Не менш цікавим видається твердження автора, (с.117) що еиго- може мати 
усічену форму еиг- (але прикладу немає), що еиго- “актуалізує оціночне значення 
неологізму, яке вказує на позитивні або негативні моменти, пов’язані з Євросоюзом” 
(с.118). Природно вважати, що в дериватах з цим префіксоїдом оцінка міститься в 
семантиці твірної основи або в значенні самої моделі, а не в еиго-. Усе це в результаті 
змушує поставити питання: чи розглядати деривати зі вказаними комплексами як продукт 
афіксальної деривації або як результат словоскладення (якщо це основи, на думку автора)? 
Якщо це -  деривати, тоді аиіо-, Ьіо-, еиго-, есо-, суЬег- тощо -  це префіксоїди, якщо це -  
словоскладення -  тоді вони є однією з мотивуючих основ мотивованого утворення. Проте 
наявність з ними широкого спектра утворень підтверджує те, що це префіксоїди (пор. 
тіпі-, тахі- ). Невже функція суЬег- в суЬегсиїїиге і суЬетеІіцие одна й та сама, що це
-  основа (як вважає автор)? Так, в суЬепгеїідие це -  основа, але в суЬегсиїїиге (як і в 
інших новотворах з суЬег- -  це префіксоїд).

Загалом варто підкреслити, що дескриптивний аналіз неологізмів різних 
дериваційних моделей грунтується в роботі на теоретичних поглядах окремих сучасних 
французьких лінгвістів на природу і форму словотвірних формативів і в основному 
форманта (Ь. Іозріп, М. АггіЬе, А. Вепїаіііа, М. Тоигпіег та інш.). Хотілось б серед них 
бачити і авторитетних класиків: згадати і монему А. Мартіне, актанти Л. Теньєра, функції 
суфікса Ж. Дюбуа, псевдосуфіксацію П. Гіро, дрібні смислові одиниці Г.І. Чінчлея та 
інш. Можна було б звернутися до робіт авторитетних вітчизняних учених (О.О. 
Реформатський, В.А. Звегінцев, М.В. Панов, О.А. Земська, І.С. Улуханов, А.М. Тихонов, 
В.М. Хохлачьова, Н.О. Янко-Триницька та інш.), які є піонерами в розробці теоретичних 
основ морфонеміки, без опори на праці яких неможливо представити цілісність і 
достовірність словотвірного або морфологічного аналізу і, спираючись на які, можна було 
б уникнути відзначені вище неточності відносно значення і форм вказаних суфіксів.
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Цьому сприяв би і концептуальний аналіз відповідних словотвірних парадигм і 
словотвірних гнізд, що ґрунтуються на фреймовому підході в цілому, що в результаті 
допомогло б об’єктивно (а не інтуїтивно!) виявити семантичне наповнення неологізму, 
включаючи його стилістику.

Основні недоліки роботи, на моє переконання, полягають в наступному:

- всю дисертацію пронизано численним самоцитуванням, яке, як правило, 
стосується загальноприйнятих і відомих істин (наприклад, ролі зовнішніх і внутрішніх 
чинників розвитку мови, основних шляхів утворення нових слів й інш.);

- численні повтори (наприклад, багато разів у різних варіаціях повторюється теза 
про те, що словниковий склад мови поповнюється двома шляхами: завдяки іншомовній 
лексиці і завдяки власним внутрішнім ресурсам; на с. 189-190 три рази повторюється одна 
й та сама думка про те, що контамінації -  це результат взаємодії двох або більше 
лексичних одиниць; наводяться численні приклади визначення контамінації різними 
французькими лінгвістами, що не відрізняються за своєю суттю, й інш.);

- не можна причини і чинники появи неології називати галузями неологізації (с.39);
- “бажання удосконалити самі засоби мовних позначень” навряд чи може 

“зумовити появу інновації” у мові: як би ми не “бажали”, а якщо система, структура, 
норма мови цього “не бажають”, то не буде ніяких інновацій;

- сумнівними вважати неозапозиченням у французьких онлайнових виданнях такі 
одиниці, як ип сатрш ипіуепііаіге, /е \’атр, Іе ЬаЬу Ьоот, а неологізмами в он-лайні 
інІаторІюЬїе, иІІгаІіЬегаШте (с.31, 34).

- п ’ятий розділ, присвячений офіційній мовній політиці у Франції, сам по собі є не 
новим, “алінгвістичним”, і тому зайвим.

І, насамкінець, навряд чи доречно вести мову про інноваційні процеси в лексиці всієї 
сучасної французької мови, досліджуючи тільки онлайнові видання, це по-перше; і, по- 
друге, чи можна вважати інноваційними сталі і давно чітко визначені основні шляхи її 
збагачення: афіксацію, словоскладення, телескопію, абревіацію, запозичення?

В остаточному підсумку зазначу, що Ольга Василівна виконала колосальну роботу, 
про що свідчить зібраний нею фактологічний матеріал, який, безумовно, знайде своє 
застосування як у вищій, так і в середній школі. В дисертації представлено новий погляд, 
інколи суперечливий, на інноваційні процеси, які відбуваються в сучасній французькій 
мові; ставляться дискусійні проблеми, пропонуються подекуди їхні оригінальні вирішення 
(наприклад, стосовно неології, деяких афіксів). Автор правильно зазначає, що семантичні 
неологізми прогресують в кількісному відношенні. Семантична еволюція, поряд з іншими 
джерелами поповнення словникового складу мови, забезпечує позначення обмеженими 
мовними засобами великої кількості об’єктів і явищ навколишнього середовища, 
заповненні порожніх клітинок системи в рамках норми.

Запропонована тематична класифікація нових англо-американізмів, розроблена на 
матеріалі сучасних онлайнових мас-медійних видань, не тільки відображає основні сфери 
вживання нової лексики, запозиченої з англійської мови, а й дозволяє встановити 
проникливі для запозичень референційні тематичні зони в сучасній французькій мові.

Увагу авторки зосереджено також на репрезентативних випадках метафор, 
притаманних різножанровим текстам онлайнових видань, окреслено продуктивність 
конверсії, визначено роль гіперонімії та гіпонімії в семантичних змінах.

Враховуючи сказане, можна зробити висновок про те, що дисертація “Інноваційні 
процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань)” за 
змістом і за оформленням у цілому відповідає сьогодні вимогам ДАК України, пп.11, 13 
“Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого
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наукового співробітника”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 
від 24 липня 2013 року, а її авторка, Косович Ольга Василівна, заслуговує на присудження 
наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 -  романські мови.

Автореферат і публікації повністю відображають зміст дисертації.

доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри перекладу ,
Дніпропетровського національного
гірничого університету А.Я. Алексєєв
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В І Д Г У К

офіційного опонента на дисертацію 

КОСОВИЧ Ольги Василівни 

“Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови 

(на матеріалі онлайнових видань)”,

подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.05 -  романські мови

Рецензована дисертація присвячена комплексному синхронно-системному 

опису інноваційних процесів у стані сучасної французької мови, пов’язаними з 

неологізацією мови. Основна увага в дисертаційній праці приділена виявленню 

особливостей реалізації дериваційних і лексико-семантичних процесів неології і 

запозичення як способів поповнення лексики сучасному французькому 

онлайновому медійному просторі. Виходячи з мети роботи, а саме розкриттю 

мовної суті контамінації і експлікації мовних законів, за якими творяться 

неоконтомінанти, абревіацій як досить зручних економних форм сучасного 

медійного простору, запозичень з англійської мови в глобалізаційних умовах, 

виправданим видається зроблений Ольгою Василівною Косович акцент на 

динаміці змін у лексичній та синтаксичній системі сучасної французької мови, 

які відбулися під впливом позамовних та внутрішньомовних чинників упродовж 

перших десятиліть XXI століття. Вибір такого підходу визначається передусім 

тією роллю, яку ці засоби, зокрема нові слова, утворені на базі французької мови 

та запозичені з англійської мови, й нові значення слів, що усталилися у 

французькій мові, відіграють у сучасному нормативному лексиконі.

Безсумнівно, розкриття цих питань привнесе чіткість і прозорість у 

теоретичне осмислення процесів, що відбуваються на новому лексичному 

матеріалі стосовно основних тенденцій в оновленні вокабуляру сучасної 

французької мови, у розкриття причин активізації мовних механізмів і явищ, що 

приводять до змін у лексичному фонді й зумовлені дією мовних, соціальних, 

культурних, економічних, політичних, науково-технічних^цінників, пов’язаних з
Г " • і
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процесами глобалізації. Саме під таким ракурсом виконане дослідження Ольги 

Василівни Косович, і, на нашу думку, їй удалося віднайти оптимальний шлях для 

розв’язання окреслених завдань.

Застосування у процесі дослідження загальнонаукових та спеціальних 

лінгвістичних методів, таких як методи індуктивного, семантичного аналізів, 

методів компонентного та багатоступеневого дефініційного аналізу, кількісних 

підрахунків, дескриптивного і зіставного методів, дозволило, з одного боку, 

окреслити специфіку словотворення як основного способу поповнення 

лексичного складу французької мови, визначити домінуючі й найпродуктивніші 

моделі, розглянути особливості запозичень в аспекті інноватики мови, 

механізмів неології, продемонструвати автономність, незалежність контамінації 

як словотвірної моделі, що ґрунтується на скороченні і/або основоскладенні, 

а з іншого -  відкрило перспективи для уточнення статусу конверсії, зокрема міри 

продуктивності даного словотвірного способу в сучасній французькій мові й 

виявлення співвідносної продуктивності моделей конверсій, а також дослідження 

джерел і шляхів входження неозапозичень у систему французької мови, 

потенційної адаптації нових запозичених лексем із зазначенням тих змін, які 

відбуваються внаслідок процесу запозичення в системно-структурних 

відношеннях між лексемами. Усе вищезазначене обґрунтовує актуальність 

рецензованої дисертаційної роботи, її наукову новизну, безсумнівне теоретичне і 

практичне значення.

Загальне структурування дисертації, що складається зі вступу, п’ятьох 

дослідницьких розділів із висновками після кожного з них, загальних висновків, 

списків використаної наукової літератури (містить 624 джерела українською, 

російською, англійською та французькою мовами) і 625 джерел ілюстративного 

матеріалу, а також 8 додатків, є підтвердженням компетентності здобувачки у 

проблемі, що розробляється.

На нашу думку, авторка вдало структурує роботу і логічно й послідовно 

окреслює специфіку й основні напрямку розвитку словникового складу сучасної 

французької мови у першому розділі, визначає шляхи, принципи та механізми
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неологізації французької мови у другому розділі, простежує семантизацію та 

модифікацію значення у третьому розділі, розглядає неозапозичення як значний 

пласт у полі неологізації вокабуляру мови у четвертому розділі й представляє 

мовний клімат для інновацій лексикографічного моделювання / прогнозування 

мовної динаміки у п’ятому розділі.

У першому розділі, присвяченому загальнотеоретичним засадам 

дослідження словникового складу сучасної французької мови, авторка окреслює 

модерні тенденції інноваційних процесів у мові онлайнових засобів масової 

інформації, вдало робить екскурс в різновиди, типи, види параметризації понять, 

виходячи з парадигми розвитку лексичного складу французької мови, що 

дозволяє їй надати визначення неологізації у когнітивно-дискурсивному аспекті, 

представити неологізацію як відображення загальної мовної еволюції, 

а неологізм -  як феномен мовної системи. В останніх пунктах розділу надається 

визначення неології в парадигмі сучасного мовознавства й зазначається робоча 

термінологія.

У другому розділі, в якому виявлено шляхи, принципи й механізми 

неологізації мови, передусім представлено неолексеми гібридного походження у 

стилістичній панорамі французької мови, надано типологізацію лексичних 

гібридів, увагу сконцентровано на способах і методах абревіації (йдеться про 

акронімізацію й систему усічень). Здобувачка детально представляє неографію / 

неографізм як абревіації кібермови, що уможливлює її звернення в останніх 

пунктах розділу до тематичних груп інновацій з різними елементами й 

формантами.

Третій розділ дисертації Ольга Василівна зосереджує на семантизації й 

модифікації значення. Це дозволяє авторці визначити роль і місце гіперонімії та 

гіпонімії в лексико-семантичних змінах, звернути увагу на імплікацію та 

дискурсивні структури, випрацювати підходи до структурування нової лексики. 

На особливу увагу заслуговує виокремлення у дослідженні метафоризації в 

умовах інноваційних процесів мови, представлення метонімії та конверсії як 

способів збагачення словникового складу.
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У четвертому розділі здобувачка логічно підходить до визначення 

неозапозичення як окремого пласта у полі неологізації вокабуляру мови. Увагу 

зосереджено зокрема на англо-американізації сучасної французької мови, 

зокрема на нових тенденціях адаптації новітніх англо-американізмів у системі 

мови, що уможливлює інтеграцію новітньої запозиченої лексики в орфографічну 

і морфосинтаксичну системи французької мови. У розділі кваліфіковано надано 

типологічну класифікацію наозапозичень, виявлено нові англіцизми у складі 

словотвірних парадигм, визначено словотвірний потенціал й словотвірну 

активність неозапозичень. Завершує розділ пункт, присвячений тематичній 

дистрибуції англіцизмів.

П ’ятий розділ Ольга Василівна присвячує мовному клімату для інновацій 

лексико-графічного моделювання / прогнозування мовної динаміки. Роблячи 

екскурс у специфіку політики Франції в галузі національної мови та неології й 

надаючи основні вимірні позиції, здобувачка концентрує увагу на роботі 

Французької академії у цій галузі, на проблемі експансії англійської мови в 

контексті мовної політики Франції. У завершальних пунктах розділу (й 

дисертації у цілому) визначено тенденції фемінізації лексичних змін і надано 

типологію неологічних словників.

Загальні висновки щодо інноваційних процесів сучасної французької мови 

вирізняються чіткою логікою і ретельним структуруванням.

Рецензована докторська дисертація є вагомим науковим завершеним 

дослідженням, в якому отримано науково обґрунтовані результати й окреслено 

дотепер не розроблену проблематику. Автореферат повною мірою розкриває 

зміст дисертації, адекватно відбиває її основні положення, відповідає паспорту 

спеціальності 10.02.05 -  романські мови.

Дослідження О.В. Косович видається нам особливо перспективним, і 

висловлюємо сподівання, що дослідниця продовжить свої пошуки в сфері 

неологізації, ще глибше вникне в соціолінгвістичні і власне мовні механізми 

неології вже як розділу мовознавства. Передбачаючи це, хотілось би висловити 

автору роботи зауваження, які здебільшого спонукатимуть до дискусії:
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по-перше, варто було б якнайповніше включити в дослідження чинник 

часу й постаратися прослідкувати за функціональною динамікою неологізації, 

різними факторами її актуалізації і мірою пролонгованості (закріплення) 

результатів цього явища, як нормативного чи ненормативного, продуктивного чи 

непродуктивного, що явно дозволить і прогнозувати тенденції в неологізації, 

а відтак, не “віддалятися” від цього важливого мовного процесу, а разом з 

лінгвістичною спільнотою і контролювати, і по мірі можливості — що особливо 

важливо —  регулювати його.

По-друге, більш детального опису, а відтак, тлумачення потребує в роботі 

таке поширене явище у процесі оновлення різних лексичних категорій сучасної 

французької мови, як виникнення нових семантичних відтінків й розширення 

семантичної структури слів. Оскільки семантичні неологізми залишаються 

зручними номінаціями багатьох явищ у сучасному лінгвосоціумі. В цьому 

контексті уваги потребують і переносні значення у загальновживаних словах, 

які складають істотну частину семантичних інновацій досліджуваного періоду, 

а також опис / презентація наслідків за семантичного розвитку слова, а саме того 

моменту, коли окремі лексико-семантичні варіанти можуть набувати 

автономності (йдеться про розчеплювання полісеманта на омоніми).

По-третє, на нашу думку, чіткішої презентації вимагає явище 

гіпо-гіперонімії в царині неологічних процесів, як спосіб організації лексики, 

що охоплює різні класи лексем. Однак, увага авторки зосереджена на категоріях 

іменника й дієслова. Стосовно гіпонімічних специфікаторів, які вводять 

різнотипові характеристики, дисертантка не подає докладної презентації їхніх 

рис, що б дозволило конкретизувати їхнє місце в ієрархії гіпо-гіперонімічних 

зв’язків.

По-четверте, варто було б у тексті подати тлумачення нових слів / висловів 

українською мовою, з подальшою їх інтерпретацією у дібраних контекстах 

(с. 50, 303, 304, 3 13, 315) тощо.

Зазначимо, що перелічені вище зауваження не мають принципового 

характеру і, залишаючись здебільшого дискусійними, не применшують
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позитивної оцінки даної роботи, не знижують наукового і практичного значення 

дослідження.

Виходячи з зазначеного вище, вважаю, що дисертація “Інноваційні процеси 

в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань)” за 

змістом і за оформленням у цілому відповідає вимогам ДАК України “Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України № 567 від 24 липня 2013 року, а її авторка, Косович Ольга Василівна, 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.05 -  романські мови.

Опонент:

доктор філологічних наук, про1

завідувач кафедри іспанської і

Міністерства освіти і науки Ук

Київського національного лінг

! В і д 1
Відділ діловодства та архіву 

] Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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