
ВІДЗИВ

офіційного опонента проф. Тищенка О.В. про дисертацію 

ЧЕРНЕНКО НІНИ АНАТОЛІЇВНИ 

«Вербапізація концепту доброчесність у європейських лінгвокультурах (на 

матеріалі латинської, французької, англійської та української мов)», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності

10.02.15 -  загальне мовознавство

Дисертація Черненко Н.А. є актуальною з огляду на реконструкцію 

найдавніших семантичних пластів аксіологічно маркованої лексики у неблизько 

споріднених мовах, визначення зіставно-типологічних параметрів і 

закономірностей морально-етичної концептуалізації концепту VIRTUS з огляду 

на його зв‘язок з фактами народної культури, народного менталітету, 

етнопсихології, філософії тощо. Побутові аналоги філософських й етичних 

термінів «утворюють широку ділянку лексики природних мов, які відбивають 

практичну філософію людини, що становить результат взаємодії багатьох 

чинників, таких як національна традиція і фольклор, релігія й ідеологія, 

життєвий досвід, почуття й цінності» (Н.Арутюнова).

Такий підхід, як відомо, став домінантою міжмовних типологічних студій 

антропоцентричного спрямування унаслідок докорінної «переорієнтації 

лінгвістичних парадигм» з виходом у когнітивну лінгвістику, прагматику, 

дискурсологію та етносеміотику.

Інтерес до світоглядних, філософських й етичних понять не згасає, адже 

синергетична зарядженість таких концептуальних утворень, пронизаних 

глибинними крос-культурними та архетипними смислами, не викликає жодного 

сумніву, про що свідчать фундаментальні розробки в сфері лінгвоаксіології 

М.Алефіренка, Т.Вєндіної, С.Толстої, Я.Пузиніної, А.Приходька, Т.Радзієвської, 

Є.Бартмінського, З.Коцюби та ін. Цілий Том відомого польського журналу 

«Етнолінгвістика» -25 присвячений описові ціннісних категорій у міжмовному 

ракурсі (рос. честь і польське honor, честь і гостш я/сть, честь і свобода тощо
зхід . n» п і// Z !~

_ Відділ діловодства та архіву 
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(Lublin, UMCS, 2013). Аксіологічні одиниці демонструють зміну соціальних 

оцінок і пріоритетів, позаяк «цінності еволюціонують, змінюються разом із 

суспільним та ідеологічним контекстом епохи» (див.: J. Bartminski Polskie 

wartosci w europejskiej aksjosferze, Lublin 2014.).

Wartosci stanowi^, - зазначає відомий польський етнолінгвіст Є.Бартмінські 

- rdzen kazdej kultury, wyznaczaj^. kierunek ludzkich dqzen, budz^emocje, zach^cajq. 

do dzialania. Wartosci, ich pojmowanie і rola w zyciu zmieniajq. si?. S^dzi si? dose 

powszechnie, ze zyjemy w czasach gl^bokiego kryzysu і wr?cz upadku wartosci, ze 

rozpad systemu komunistycznego w srodkowej і wschodniej Europie, odzyskanie 

prawa do wolnego wyboru wartosci і gloszenia swoich przekonan przyniosly zanik 

wartosc tradycyjnych, przez dlugie lata przyjmowanych jako obowi^zuj^ce w 

komunikacji publicznej і w sferze zachowan osobistych (Bartminski 2006: s.8) 

Wspolczesnie waznym zadaniem jest zbadanie zmian zachodz^cych w semantyce 

nazw watrosci (antywartosci), takich jak godnosc і honor, tolerancja, wolnosc, 

liberalizm, praca, strajk і bezrobocie, kariera і sukces, solidarnosc, sprawiedliwosc і 

konkurencja, spoleczenstwo і narod, wladza, panstwo, urzqd, region і regionalizm, 

ojezyzna, patriotyzm, suwerennosc, europejskosc, globalizacja (Bartminski J. Miejsce 

wartosci w j^zykowym obrazie swiata // J?zyk w kr?gu wartosci. Studia 

semantyczne/red. J. Bartminski, Lublin: UMCS, 2003, s.59-65).

Ніна Анатоліївна Черненко знайшла свою нішу у цьому складному 

аксіологічному розмаїтті підходів і концепцій і звернулася до специфіки 

вербального вираження ідеї доброчесності в чотирьох мовах на типологічному і 

лексико-семантичному тлі телеономних концептів.

Послідовно і в цілому коректно, з врахуванням процедури 

концептуального аналізу (в якому органічно поєднуються і прийоми опису 

ціннісних лексем за словниковими дефініціями, семантичними компонентами, 

внутрішньою формою й культурними етимонами) дисертантка представила 

комплексний ретроспективний лінгвокультурологічний аналіз семантичного 

наповнення субконцептів VIRTUS, VIRTUE VERTU, виявила їхні генетичні 

зв‘язки з латинською класичною філософською і культурною традицією,
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простежила напрямки зрушення вихідних прототипів. При цьому чітко 

прописано як універсальні, типологічно спільні, так і ідіоетнічні риси 

вербалізації зазначених концептосфер з огляду на ядерну і периферійну зону їх 

функціонування.

Дисертантка здійснила широке етнокультурне осмислення 

нагромадженого фактажу, що дає підстави стверджувати, що перед нами 

новаторська праця, в якій проведено цілісну реконструкцію відповідного 

фрагмента аксіосфери словника, представлено засадничі морально-етичні засади 

функціонування номінативних одиниць в різних лінгвокультурних й 

семіотичних вимірах і дискурсах, виявлено глибинні механізми когнітивного 

конструювання ідеї ДОРОЧЕСНОТІ на тлі інших європейських цінностей, 

починаючи з Античності і завершуючи системою «сучасних профанно- 

побутових знань та оцінок». Часто, можливо, і досить суб‘єктивних, 

стереотипних. Цей вихідний пункт дослідження заслуговує на увагу і підтримку 

і має хороші перспективи для свого подальшого опрацювання.

Наукова новизна рецензованого дисертаційного дослідження полягає 

насамперед у тому, що авторці вдалося запропонувати власну методику аналізу 

ціннісної концептосфери у вигляді структури фрейму, спрямованої на зіставно- 

типологічне моделювання її складників, з усебічним філософсько-прагматичним 

обґрунтуванням феномену ДОБРОЧЕСНОСТІ з огляду на здобутки у 

когнітивній парадигмі лінгвістичного знання та порівняльно-типологічних 

студіях.

Емпіричний матеріал дослідження охоплює 4546 лексичних одиниць - 

вербалізаторів концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ (латинська мова - 1100 одиниць; 

англійська мова - 2128 одиниць, французька мова - 918 одиниць; українська мова 

- 400 одиниць), проаналізований за методом словникових дефініцій та почасти 

опозитивною методикою (тлумачні, історичні, синонімічні словники, дані 

корпусів досліджуваних мов), суттєво доповнені матеріалами із художніх 

текстів, творів морально-філософської тематики, релігійного, морально-етичного 

змісту, залучено деонтичний дискурс, провідні твори філософів-моралістів

з
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(Цицерона, Сенеки, М. де Монтеня, Ж.-Ж. Руссо, Д. Юма, А. Сміта, 

Г. Сковороди), деякі спеціальні етнолінгвістичні словники, що ще раз 

підтверджує достовірність і об‘єктивність отриманих результатів.

Варто наголосити, що семантичний простір постульованих морально- 

етичних чеснот моделюється у субфрейми, а ті в свою чергу у слоти і 

субконцепти, які, як доводить дисертантка, виявляються наскрізними, 

універсальними, зі складною архітектонікою внутрішніх зв‘язків, що 

відображають ієрархію етичних цінностей в різних часових зрізах і культурно- 

семіотичних кодах. Останні визначаються ідіоетнічними рисами в кожній із 

зіставлюваних лінгвокультур. А деякі з них мають спільні типологічні спектри 

семантичного розвитку, як рос. добродетель, подібно до лат. virtus, що 

характеризуються внутрішньою полісемією.

На одному, так би мовити, полюсі розбудованої Черненко Н.А. фреймової 

моделі перебуває набір чеснот, які були притаманні давнім римлянам, воїнам чи 

громадянам Риму, їхніх взаємних стосунків та оцінки соціумом, на другому - 

система ідеологічних настанов, прескрипцій і заборон, властивих давнім 

британцям, з їх своєрідним духом протестантизму, впливом католицької церкви 

та своєрідним ставленням до ЦНОТЛИВОСТІ, яка визначається семантичною 

амбівалентністю. Водночас в українській лінгвокультурі ідея доброчесності 

позначена упливом релігійного світогляду та православного світовідчуття, що 

відображено в домінуванні сфері сакрального, національній самобутності 

релігійного світобачення, специфічних обрядодіях на що свого часу звертали 

увагу І.Огієнко, М.Іларіон, Г.Сковорода, І.Нечуй-Левицький, наскрізній 

етнопсихологічній ідеї кордоцентризму українського етносу. В то же час в 

Англії та Франції осмислення ідеї доброчесності не обмежувалося виключно 

релігійною сферою, а позначилося на профанних, побутових уявленнях мовної 

особистості.

Зауважимо при цьому, що висновки дисертантки про глибше і повніше 

осмислення і наповнення ідеї доброчесності англійцями аніж французами (с. 180) 

є надто категоричними, позаяк, на мою думку, англійське virtue є запозиченим із
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старофранцузької мови в період формування англійської мови в Середні віки 

після норманського завоювання, воно так і не стало широко вживаним в 

народній культурі. Це відбулось ще й тому, що virtue явно належить до 

лексикону аристократії, правлячої еліти. Мабуть, варто було б залучити до 

аналізу його більш уживані синоніми (наприклад, goodness, righteousness, 

nobility, worthiness, purity, merit, див.

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english-thesaurus/virtue або інші 

словники синонімів чи тезауруси). Наприклад, Wilkinson P.R. A thesaurus of 

traditional English metaphors / P. R. Wilkinson. -  London ; New York : Routledge, 

1993. -  490 p., Sommer E. Metaphors dictionary / E. Sommer, D. Weiss. -  Detroit: 

Visible Ink Press, 2001. -  612 p. Це дало б можливість розглянути концепт в 

ширшому культурно-семіотичному вимірі, реконструювати його зв'язок із 

традиційною народною культурою, віруваннями, а не обмежуватись 

енциклопедичними і дефінітивними характеристиками й ознаками чеснот.

Дисертація чітко структурована, виважена концептуально і складається із 

трьох розділів.

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ» дисертантка зупиняється на висвітленні 

основних дослідницьких орієнтирів аксіологічної лінгвістики й почасти 

лінгвоконцептології, які, як відомо, мають кілька різноманітних методологічних 

спектрів аналізу. Авторка звертається до філософських здобутків попередників -  

від Платона, Аристотеля, Цицерона, філософії стоїків і на цьому тлі представляє 

онтологічні і категоріальні ознаки аналізованих концептів (і як показала далі, не 

одного, а цілої низки синонімічно замінних корелятів, які утворюють цілісну 

аксіосферу), вибудувану навколо відповідних фреймів. Авторка творчо 

переосмислює інструментарій лінгвокогнітивних досліджень (теорія 

профілювання і категоризації мовного образу світу Є. Бартмінського, фреймова 

семантика Ч. Філлмора, М. Мінського, теорія прототипів Е. Рош, теорія 

когнітивних метафоричних моделей Дж. Лакоффа, сценаріїв Р. Шенка і 

Р. Абельсона). Ключовою у цьому аналітичному огляді слід визнати
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постульований дисертанткою принцип обов’язкової аксіологічної маркованості 

слів-концептів, обґрунтований свого часу дослідниками як ціннісний пласт 

концепту (С.Г.Воркачов), його валоративна складова (А.М.Приходько). При 

цьому вона звертається до усталених і апробованих методик аналізу концептів 

М. Піменової, В.Карасика, В.Маслової та ін., категоризації фреймів А.Бабушкіна 

і т.д. Приймаючи фрейм як засадничу категорію свого концептуального апарату, 

вона розглядає його не ізольовано, а як когнітивну одиницю, навколо якої 

організовуються концепти, розгортається їхній зміст, з‘ясовуються 

епідигматичні, синтагматичні, асоціативно-образне зв‘язки ціннісних номенів 

(М. Болдирєв, Т. ван Дейк, О. Огнева). При цьому вона спирається на різні, часто 

суперечливі погляди когнітивістів -  від ототожнення фрейму й концепту до їх 

розрізнення і потрактування як онтологічно різних категорій (В.Красних, 

А.Плєшакова, І Тарасова та ін.).

Дозволимо собі зауважити таке: незважаючи на те, що авторка

неодноразово підкреслює про необхідність інтерпретативного аналізу ціннісних і 

метафоричних пластів концепту, його ідеографічної складової (прислів’їв, 

афоризмів, цитат, метафор), сама дисертантка під час опису нагромадженого 

фактажу якраз і оминає аналіз словників-тезаурусів, обмежуючись в основному 

їх «сухою лексикографічною дефініцією», а подекуди енциклопедичною і 

загальнофілософською інформацією про концепт VIRTUS як про загальне 

поняття, про що ще скажемо ще далі.

Зрозуміло при цьому, що такий полівалентний і широкий у плані 

синонімічних варіантів гіперконцепт, яким є ДОБРОЧЕСНІСТЬ, є дуже 

складним образно-асоціативним утворенням, з перехресними зв‘язками з іншими 

концептами й цілими концептосферами - заздрістю, успіхом, честю, чесністю 

тощо. До речі, такі міжконцептні зв‘язки можуть стати перспективою для 

подальшого поглиблення заявленої теми. Ось лише декілька паремійних 

контекстів, взятих мною із Національного центру текстових та лексичних 

ресурсів французької мови( CNRTL): L ’envie suit la vertu comme Vombre suit le 

corps - заздрість слідує за чеснотою, як тінь за тілом; L'efficace de vertu est de
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resister a vice -  дієвість чесноти полягає у протистоянні вадам, Vertu surmonte 

fortune -  доброчесність має більшу вагу ніж успіх; La vertu n'irait pas si loin, si la 

vanite ne lui tenait pas compagnie -  Чеснота не зайшла б так далеко, якби 

честолюбство не супроводжувало її. Деякі усталені сполучення слів засвідчують, 

що доброчесність можна розглядати за ознакою субстанції чи умістища, яке 

може збільшуватися, пов‘язуватися з ростом, зокрема й з емоціями, коханням: 

Amour, triomphe de la vertu. Любов- тріумф доброчесності; aimer, pratiquer la 

vertu — любити, жити в доброчесності; croitre, grandir en vertu — збільшуватися, 

рости в доброчесності (BONALD, Legist, primit., t. 1, 1802, p. 255). Подібні 

вислови та їхня фіксація в різних лінгвокультурах та реєстрах можуть надати 

даному дослідженню ширшого ракурсу концептуалізації морально-етичних 

чеснот, зокрема й розробки нових аспектів контрастивної аксіології та 

моделювання складників «ціннісної картини світу».

Другий розділ «Історія становлення та формування концепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ як лінгвокультурного феномену» цілком 

підпорядкований меті й поставленим завданням і присвячений описові історико- 

культурного та онтологічного підґрунтя концепту, що сягає греко-римської 

античної традиції, філософії стоїків, ідеології християнської ідеології та ідей 

Просвітництва. Авторка згадує зокрема про центральну ідею «арєтг|», яка 

засвідчила ідею доброчесності специфічно грецького античного зразка, що 

первісно розглядалася не тільки як моральна категорія, але й як позитивна риса 

об’єктів живої та неживої природи і як конструкт полісної моралі (Платон, 

софісти), згодом вона знайшла своє утілення у філософській концепції В.фон 

Гумбольдта, а в наш час - представників американської політичної філософії.

Такий хід дослідження дав змогу послідовно підійти до мовної 

репрезентації аналізованої категорії, її дистинктивних ознак, до яких авторка 

відносить відносить асиметрію його лінгвоментальної і світоглядної 

репрезентованості, констатує, що вербалізація концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

постає у нерозривному зв‘язку із системою двоїстих аксіологічних ознак на 

шкалі доброго і поганого.
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У третьому розділі, який став своєрідним узагальненням мовної 

катетеризації розгляданих концептів, їх комплексної реконструкції і 

моделювання в межах фреймово-слотової організації імен концептів VIRTUS з 

їхніми гіпонімічними, гіперонімічними, антонімічними, партитивними 

кореляціями. Дисертантка доводить, що субфрейми разом зі слотами і 

гіпоконцептами творять, так би мовити, «сув‘язь концептуальних протиставлень 

та оцінок», часто-густо двоїстих, амбівалентних.

Як слушно стверджує авторка семантична архітектоніка чеснот давніх 

британців і французів зумовлюється генетичними взаємопроникненнями і 

нашаруваннями ціннісних ознак імен, що утворюють ядро концептуальної 

категорії VIRTUS. Ніна Анатоліївна детально зупиняється на таких субфреймах, 

як «Взаємостосунки громадян Рішу», «Наслідки правильного виконання 

обовязків» тощо. Водночас центральна ділянка англійського субконцепту 

VIRTUE виразно позначена ідеями шотландського Просвітництва (Д. Юм та 

А. Сміт), про що свідчать сконструйовані субфрейми на кшталт «Позитивні 

морально заангажовані риси характеру британця», «Громадянські чесноти 

підданого Британської імперії» і т.ін (п.3.5.). Якщо англійський субконцепт 

virtue осмислюється як такий, що має слугувати на користь суспільства чи 

вербально утілює його класове розшарування, тендерні ознаки, то специфіка 

мовної об’єктивації категорії доброчесності в українській НМКС маніфестує 

ціннісно-релігійні настанови через вербалізацію ідеї ДОБРА, яка детально 

прописана в. підрозділі 3.6. В подібний спосіб моделюється лексика і при 

вербалізації концепту у французькій лінгвокультурі (п.3.4.), при цьому увага 

звертається на відмінні особливості концептуалізації на тлі спільних архетипів та 

світоглядних уявлень. При цьому стверджується, що Семантика virtus 

розвивається переважно зі значенням «сила», «міць», «достоїнство», слугуючи 

вже для характеристики надприродних явищ -  таких, як ‘Божественна сила4, 

‘благодать4.

У висновках подано результати проведеного дослідження, які висвітлено 

досить повно з урахуванням поставлених цілей і завдань. Автореферат та
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публікації вповні відбивають загальний зміст, структуру та концептуальні 

положення дисертації, її теоретичні і практичні здобутки.

Попри докладність аналізу та результативність отриманих висновків у 

межах поставлених завдань дослідження Черненко Ніни Анатоліївни містить 

окремі дискусійні моменти, звернемо увагу між іншим на такі.

1. Робота переобтяжена філософсько-культурологічними та історичними 

коментарями, розлогими цитатами, які іноді домінують над мовним 

аналізом. Натомість варто було б в основній частині зосередитися на 

власне семантичному, фразеологічному та ідеографічному наповненні 

концепту VIRTUS, використавши для цього вже згадувані тезауруси, щоб 

чіткіше представити образу основу порівнянь, метафор, афоризмів з 

копонентом VIRTUS і його синонімами. Навіть в латинській мові, 

сентенціях таких контекстів є чимало. Саме в такий спосіб розглянуто 

телеономні концепти у працях С.Воркачова (щастя, справедливість, 

правда), С.Потапчук (концепт чистий) та ін.

2. Як видається, не до кінця прорефлекованими, узагальненими опинилися 

метафоричні смисли, зокрема й концептуально-метафоричні моделі, до 

яких можна звести метафоричну і паремійну складову, які, як вже 

зазначалося, так і опинилися «білою плямою» на тлі запропонованого 

ґрунтовного опису. Висновки дисертантки про онтологічну природу 

концептів, їхні етимони та зв‘язані з ними семантичні зрушення просто 

таки розпорошені у великому масиві філософсько-культурологічної 

інформації, їх треба було чіткіше випнути і пов‘язати з поставленими 

задачами. До речі це стосується і такої рубрики, як новизна, яку необхідно 

прописувати ґрунтовніше і детальніше. На нашу думку, у вступній частині 

дисертації слід було звернутися до авторитетних опрацювань не тільки 

таких понять, як ДРУЖБА, КРАСА чи ПРАВДА, а зосередитись саме на 

тих розробках, які в той чи інший спосіб торкаються аналізу ЧЕСТІ і 

ЧЕСНОСТІ в різних мовах. Не зовсім вдалим слід визнати і твердження 

про «комплексний зіставний синхронно-діахронний аналіз вербалізацій
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концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ» (с.7), бо йдеться передусім про культурно- 

семантичну ретроспекцію.

3. Можливо, слід було зазначити коли вперше було вжито лексичну 

одиницю virtue в англ. мові та простежити її семантичний розвиток, адже 

за даними етимологічного словника, лексична одиниця virtue походить від 

латинського слова vir (чоловік). На с. 125 йдеться про те, що у 

філософському дискурсі латин. Virtus включає низку інших моральних 

понять: prudentia, temperantia, iustitia. Доречним було б прокоментувати, 

що ці моральні чесноти в подальшому стали обов’язковими складовими 

ієрархії християнських чеснот в латинськомовному богословському 

дискурсі. Для цього можна було б використати хоча б фрагментарно тексти 

проповідей в усіх мовах, де заявлені чесноти актуалізовані найповніше.

4.Аналізуючи морально-етичну концепцію Д. Юма, авторка стверджує, що 

поняття pride належить до ядерної зони семантики «virtue», з чим не можна 

беззастережно погодитися, оскільки англ. pride містить в своїй семантиці 

потужний негативний компонент «гординя» і, нашу думку, навряд чи може 

бути віднесене до переліку чеснот, це, швидше, антицінність. І навпаки, 

англ. humility, яке в першу чергу є об‘єктивацією християнських чеснот - 

смирення та покірності - навряд чи має негативну аксіологічну 

маркованість з точки зору християнської ідеології та норм.

5. На с. 175 натрапляємо на твердження, що суфікс -ness є «маркером 

«наповненості», «всеохопності», «широти», «розлогості», «більшого 

ступеня вияву» певної семантичної ознаки», внаслідок чого дисертантка 

робить висновок про «неабияку значимість моральних характеристик для 

носіїв англійської лінгвокультури». Між тим, цей суфікс є в першу чергу 

суфіксом абстрактних іменників, і тому цілком природно, що він є 

формантом в абстрактних поняттях.

6. Не завадило б чіткіше подати дефініцію таких понять, як, наприклад, 

номінативна щільність, с. 117,147, 183 (очевидно, цей термін дисертантка 

використовує В.Г.Гаком), але який зміст вона в нього вкладає?
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7. Робота не позбавлена стилістичних огріхів і невправностей, невдало 

перекладених фрагментів тексту, неумотивованих термінів. Не зовсім 

вправним і умотивованим терміном, яким оперує дисертантка, є 

зангажованість, пор. «поступається вторинним філософськи 

заангажованим означенням virtus» (с.131), позитивно заангажовані

абстрактні поняття (с.149), «на перетині з семантикою vertu як поведінки 

постає vertu як «тендерно заангажоване поняття» (с. 151). Чому б в усіх цих 

контекстах не ужити більш усталений термін -  маркованість, маркований. 

Варто звернути увагу на деякі стилістичні і лексичні недогляди, як «саме 

це відчуття становить наше схвалення чи захват (с.169), порок -  краще 

вада, недолік (с.170 та ін.), «...в області моралі ми маємо лише фрагменти 

концептуальної...», с.79, «дозволило нам потрактувати його в якості 

складової ядерної семантики гіпоконцепту (с.151) треба -  «як складову 

ядерної» і тд.).

Попри висловлені зауваження і побажання дисертація Черненко Ніни 

Анатоліївни «Вербалізація концепту доброчесність у європейських 

лінгвокультурах (на матеріалі латинської, французької, англійської та 

української мов)» може бути кваліфікована як ґрунтовне і достойне дослідження 

з контрастивної лінгвоаксіології, теоретична цінність якого полягає у 

привнесенні у вивчення національно-мовних і концептуальних картин світу 

нових ціннісно зорієнтованих параметрів дослідження. Не можу не зазначити, 

що ця робота є гідним продовженням наукових розшуків у царині 

лінгвокультурології, лінгвоконцептології на тлі найдавніших світоглядних й 

аксіологічних констант та з‘ясування національно-мовних особливостей 

лексико-семанетичних систем і картин світу, започаткованих у працях 

І.Голубовської, О.Снитко, Н.В.Слухай та ін. дослідників.

Робота є важливою в напрямку вивчення крос-культурної семантики 

ціннісних смислів і концептів та їх типології, а тому є внеском, і в когнітивну 

семантику і в міжкультурну комунікацію. Вона має хороші перспективи для 

подальших наукових розшуків, які випливають з морально-етичної

п
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параметризації і типологізації означених феноменів, виконана сумлінно і 

буквально-таки вражає глибиною культурно-семіотичної і філософської 

рефлексії матеріалу на різних часових і онтологічних зрізах. її результати 

можуть прислужитися для опрацювання проблем мовної синергетики, 

етносеміотики, етнолінгвістики, укладання аксіологічних словників міжмовних 

еквівалентів (пор, словник таких смислів Л.К.Байрамової на російсько- 

татарському матеріалі).

За актуальністю розв’язаної наукової проблеми, обсягом дослідження, 

науковим рівнем і практичною цінністю отриманих результатів дисертаційна 

робота повністю відповідає вимогам пунктів 9 та 11 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 р. № 567, до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук та за змістом відповідає паспорту спеціальності 10.02.15 -  

загальне мовознавство.

Актуальність, науковий рівень, новизна та практична цінність проведеного 

дослідження дають право вважати, що' Черненко Ніна Анатоліївна заслуговує 

присудження їй наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.15 -  загальне мовознавство,

Офіційний опонент:

завідувач кафедри іноземних мов та технічного перекладу 

Львівського державного університету безпеки ^  /  О.В.Тищенко

життєдіяльності,

доктор філологічних наук, професор
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ВІДГУК

офіційного опонента про дисертацію ЧЕРНЕНКО Ніни Анатоліївни 

"Вербалізація концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у європейських 

лінгвокультурах (на матеріалі латинської, французької, англійської та 

української мов)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності

10.02.15 -  загальне мовознавство

Пріоритетним аспектом зіставної лінгвокультурології є вивчення 

вербалізації етнокультурних феноменів в аспекті зв'язку із системою 

вартостей певного соціуму, його когнітивними і ментальними моделями. 

Зокрема лінгвістичний антропологізм, визначальною особливістю якого є 

переміщення людини і усього людського до фокусу уваги фахівців- 

мовознавців, виявився у формуванні та становленні таких нових ділянок 

лінгвістичного знання, якими, виступають когнітивна лінгвістика, 

етнолінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвістична аксіологія і 

концептологія.

Сутність мови та її існування і розвиток неможливі без культури, одне 

не може існувати окремо від іншого. Через різноманіття мов для нас 

відкривається багатство світу і різнобарв’я того, що ми пізнали в ньому.

Людське буття стає для нас ширше, оскільки мови у виразних і дієвих 

рисах дають нам різні способи мислення і сприйняття. Кожна мова, в свою 

чергу, відбиває світ по-своєму. Елемент культури входить у структуру слова 

будь-якої мови як компонент його семантики. Це забезпечує нам розкриття 

національних особливостей в мові, що виражає лексика історико- 

культурного та етнографічного характеру, в якій простежується відносний 

шлях розвитку народу.

Дисертація Н. А. Черненко виконана у руслі сучасного підходу до 

аналізу вербалізацій концептів з огляду на істо.рико-ку ітьтурні.та філософські
ВХІД.

від uj£ L :j ££Z
Відділ т ш р & т  тя ар: 

Київського національного уніьерситету j 
  імеш Тараса Шевченка
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чинники їх формування. Авторка зосереджує свою увагу на двох основних 

проблемах, а саме: виявленні дистинктивних ознак і місця гіперконцепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ у системі моральних поглядів, представлених у 

латинській, французькій, англійській, українській лінгвокультурах та його 

детальному розгляді.

Опрацьований дисертанткою значний ілюстративний матеріал дозволяє 

також зробити й інший висновок про значущість концепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ для латинської, французької, англійської та української 

лінгвокультур. Оскільки цей концепт є вельми показовим для виявлення 

неповторних рис ментальності носіїв мов, що належать певним 

лінгвокультурам, окреслення дистинктивних рис концепту ДОБРОЧЕСШТЬ 

становить неабияку культурологічну цінність.

У латинському матеріалі дисертантка проаналізувала 1100 лексичних 

одиниць-вербалізаторів концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ, в англійському -  2128 

одиниць, у французькому -  918 одиниць, в українському -  400 одиниць, що 

були вилучені на основі суцільної вибірки з тлумачних, історичних, 

синонімічних словників, а також корпусів досліджуваних мов; з творів 

морально-філософської тематики найвизначніших філософів-моралістів 

(Цицерона, Сенеки, М. де Монтеня, Ж.-Ж. Руссо, Д. Юма, А. Сміта, 

Г. Сковороди), творів художньої літератури тощо.

А ктуальність цієї розвідки визначає її лінгвокультурологічна 

проблематика, що перебуває на одному з головних напрямів розвитку 

сучасного мовознавства та передбачає виявлення та вивчення різноманітних 

зв’язків мови, мислення та духовної культури, а також концептів, які 

позначають культурно значущі та національно-специфічні феномени.

Не викликають жодного заперечення наукова новизна та теоретичне 

значення роботи. Дисертація Н. А. Черненко відзначається науковою 

новизною, яка полягає в тому, що вперше лінгвокультурні витоки та 

особливості вербалізації гіперконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ стали предметом
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дослідження на матеріалі чотирьох мов у контексті специфіки етичних 

уявлень відповідних етносів.

Новим є проведення порівняльно-зіставного аналізу фреймової 

структури гіперконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ в обраних для аналізу 

лінгвокультурах, що демонструє їх перетин на рівні субфреймів та слотів і є 

свідченням універсальних для європейських лінгвокультур рис морально- 

ціннісної концептуалізації. Виявлено дистинктивні ознаки мовної 

концептуалізації доброчесності в системі моральних поглядів, притаманних 

обраним лінгвокультурам. Встановлено специфічні риси та характерні 

особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у європейському 

культурному просторі на базі чотирьох мов (однієї мертвої та трьох 

сучасних).

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що висновки, отримані в 

результаті дисертаційного дослідження гіперконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у 

латинській, французькій, англійській та українській мовах є важливими для 

розбудови загальної проблематики сучасної лінгвокультурології на прикладі 

окремого телеономного концепту. Аналіз особливостей когнітивних 

процесів, що відбуваються в ментальному просторі мовця і знаходять своє 

відображення у досліджуваних мовах пов’язується з розширенням основних 

положень теорії, методології і практики лінгвокультурології, 

лінгвоконцептології та лінгвоаксіології.

П рактичне значення одержаних результатів полягає в тому, що його 

матеріали можуть бути використані у курсах "Лінгвокультурологічні виміри 

європейських мов", "Етико-телеономні концепти у лінгвістичному 

висвітленні", "Лінгвоаксіологічні виміри культур", а також у рамках таких 

дисциплін, як лінгвокраїнознавство, зіставне мовознавство, філософія, етика.

Автореферат, публікації авторки повністю відбивають зміст дисертації. 

Наявною є також достатня апробація результатів проведеної роботи -  

дисертантка виступила з доповідями на достатній кількості наукових 

конференціях різних рівнів.
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Основні теоретичні положення та результати дисертації викладено в 

п ’ятьох статтях, опублікованих у фахових збірках, а також в одній статті у 

міжнародному періодичному виданні. Усі публікації виконано одноосібно.

Науково обґрунтовані мета роботи, матеріал, об’єкт і предмет 

дослідження допомогли авторці отримати вагомі для розвитку сучасної 

лінгвістики результати.

Серед найвагоміших результатів розглянутого дослідження варто 

відзначити: встановлення особливостей національно-культурного прояву 

гіперконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ в межах досліджуваних мов у контексті 

теорії мовних картин світу; розроблення та зіставлення фреймових структур 

гіпоконцептів у латинській, французькій, англійській та українській мовах; 

виявлення специфічних рис етичної свідомості носіїв відповідних 

лінгвокультур, що має безпосередній дотик до особливостей етнічної 

ментальності.

Примітною є і логічна побудова дисертаційної розвідки. Так, у вступі 

обґрунтовано вибір теми, її актуальність, сформульовано мету і завдання 

розвідки, визначено об’єкт, предмет, наукову новизну роботи, її теоретичне і 

практичне значення, окреслено методи та прийоми дослідження.

У першому розділі "Теоретико-методологічні основи дослідження 

концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ" здобувачка проводить критичний аналіз 

наукових джерел про основні характеристики новітньої антропоцентричної 

парадигми у гуманітарних науках, а також розкриває виклад основ 

дослідження лінгвокультурологічних особливостей гіперконцепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ.

Другий розділ дисертаційного дослідження "Історія становлення та 

формування концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ як лінгвокультурного феномену" 

надав нам змогу ознайомитись з особливостями розвитку морально- 

філософської категорії доброчесності від античності до епохи Просвітництва, 

та розглянути специфіку концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ як об’єкта 

лінгвокул ьтурологічного дослідження.
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У третьому розділі "Семантичний простір концепту ДОБРОЧЕСШСТЬ 

та етноспецифічні риси його вербалізації в латинській, французькій, 

англійській та українській лінгвокультурах" здобувачка змістовно описала 

гіперконцеп ДОБРОЧЕСНІСТЬ в обраних лінгвокультурах за допомогою 

фреймо-слотового моделювання його структури. Наповнення кожної із 

фреймових структур здійснювалося за допомогою методу компонентного 

аналізу, що призвело до виокремлення лексико-семантичних груп першого 

порядку (вершина фрейму), котрі становлять ядерну складову концепту, а 

також лексико-семантичних груп другого порядку, члени яких виступають 

вербалізаторами периферійної семантики концепту на рівні субфреймів і 

слотів.

У Загальних висновках дисертаційного дослідження здобувачка 

наводить нам результати проведеної роботи та окреслює перспективи 

подальших студій у цьому напрямі.

Усі положення, які виносяться на захист, чітко відбито у роботі 

Н. А. Черненко. Вони повною мірою висвітлюють теоретичне значення 

проведеної розвідки.

Як кожне завершене дослідження, дисертація, що розглядається, дає 

ґрунт для роздумів щодо перспектив розширення окресленого напряму в 

межах лінгвокогнітивно та лінгвокультурологічно орієнтованих розвідок, 

дозволяє замислитись над сильними та слабкими сторонами проведеної 

роботи та дає змогу висловити авторці деякі побажання на майбутнє щодо 

поліпшення оформлення та формулювання результатів наукового пошуку.

По-перше, як видається, результати здійсненого психолінгвістичного 

експерименту на українському ґрунті потребують розлогішого коментаря, 

особливо з огляду на їх цінність для окреслення етноспецифіки моральної 

концептуалізації дійсності українців.

По-друге, положення про ретроспективний характер мовної експлікації 

концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ (с. 80-81, с. 82, с. 100) варто було б підтвердити
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відповідними статистичними даними, як це було зроблено у III розділі 

стосовно матеріалу французької мови.

По-третє, при аналізі особливостей моральної концепції патристів та 

ієрархії чеснот у їх творах (с. 93), слід було б закцентувати на тому, що увага 

зосереджена саме на доробку представників західної латинської патристики.

По-четверте, у III розділі при аналізі вербалізації французького 

гіпоконцепту VERTU, де йдеться про поділ чеснот на теологічні та моральні 

(головні) (с. 154), не зайвим було б наголосити, що така ієрархія чеснот є 

спільною для всіх країн західної Європи.

По-п’яте, міркування щодо значимості моральної складової 

філософського доробку Г. Сковороди доречніше було б розташувати не у 

підрозділі 2.5., а у попередньому -  2.4.

По-шосте, не зайвим було б окреме схематичне зображення фрейму 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ на матеріалі аналізу філософських творів Г. Сковороди.

По-сьоме, у тексті наявні деякі стилістичні неточності. Так, у реченні 

"застосовано міждисциплінарний підхід до дослідження концепту 

ДОБРОЧЕСНОСТІ" (с. 9) доречніше залишити ім’я концепту у називному 

відмінку.

По-восьме, у кількох місцях посилання на певні положення здійснено 

не за оригінальними джерелами, а за посередництвом інших авторів (с. 45; 

с. 46-47; с. 86).

Висловлені зауваження, міркування та пропозиції мають дискусійний 
характер. Вони аж ніяк не знижують загальної позитивної оцінки 
дисертаційного дослідження, виконаного Н. А. Черненко. Авторка 
рецензованої роботи продемонструвала глибоке й всебічне знання об’єкта 
дослідження, історію його вивчення, належний рівень володіння 
різноманітними найсучаснішими процедурами аналізу мовного матеріалу, а 
також поняттєвим і термінологічним апаратом його теоретичного 
міжпарадигмального осмислення. Це дало змогу Н. А. Черненко одержати 

важливі й переконливі теоретичні й практичні результати.
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Отже, дисертаційна робота Черненко Ніни Анатоліївни є завершеним 

науковим дослідженням, яке присвячене вербалізації концепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ у європейських лінгвокультурах на матеріалі латинської, 

французької, англійської та української мов.

За актуальністю розв’язаної наукової проблеми, обсягом дослідження, 

науковим рівнем і практичною цінністю отриманих результатів дисертаційна 

робота повністю відповідає вимогам пунктів 9 та 11 "Порядку присудження 

наукових ступенів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 р. № 567, до дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук та за змістом відповідає паспорту спеціальності

10.02.15 -  загальне мовознавство.

Актуальність, науковий рівень, новизна та практична цінність 

проведеного дослідження дають право вважати, що Черненко Ніна 

Анатоліївна заслуговує присудження їй наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 -  загальне мовознавство.

Офіційний опонент:
кандидат філологічних наук, доцент,
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