
Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


Тож у царині досліджень лінгвальних аспектів релігійного дискурсу є 

чимало білих плям. Авторка поставила перед собою амбітне завдання – 

виявити когнітивні зміни, що їх зазнають релігійні концепти у нерелігійній 

сфері. 

Актуальність теми дисертації зумовлена важливістю та недостатнім 

вивченням когнітивної специфіки релігійних концептів та їхньої вербальної 

та невербальної репрезентації у сучасному англомовному комунікативному 

просторі.  

У роботі уперше здійснено комплексний аналіз когнітивних 

модифікацій релігійних концептів у нерелігійній комунікації, розроблено 

типологічну класифікацію загальнорелігійних концептів та їхніх 

когнітивних модифікацій, виявлено закономірності їх дискурсивної 

динаміки. 

Об’єктом дослідження було обрано англомовний простір нерелігійної 

комунікації, а саме: освітній, юридичний, політичний дискурси, 

медіадискурс, дискурси моди та реклами. Предметом дослідження є 

когнітивні модифікації та їхнє комунікативне втілення форми актуалізації 

релігійних концептів в сучасному медіапросторі. 

Матеріалом дослідження послугували медіапортали новин та 

періодичні видання, кіно- та відеоматеріали; сучасні інформаційно-

розважальні періодичні видання,соціальні мережі і ще багато чого 

дотичного до питання, що було предметом розгляду у дисертації. 

Теоретична вага проведеного дослідження полягає у внеску роботи до 

когнітивної лінгвістики та дискурсивних студій, комунікативістики, 

лінгвоаксіології, теорії номінації та лінгвокультурології.  

Практична цінність дисертації полягає у можливості використання 

його результатів і матеріалів при викладанні англійської мови, у 

нормативних та спеціальних курсах з когнітивної лінгвістики, 

дискурсивного аналізу, теорії комунікації, а також при укладанні програм 
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культурологічного спрямування. Результати дослідження стануть у пригоді 

і при написанні наукових та навчально-методичних праць. 

Матеріал викладено логічно та послідовно. Роботу добре ілюстровано 

численними прикладами, які лінгвістично грамотно проаналізовано. 

Обгрунтованість і достовірність результатів праці зумовлено 

опрацюванням достатньої кількості мовного матеріалу, використанням 

комплексної методики лінгвістичного дослідження.  

Список використаної літератури – ґрунтовний та більш ніж достатній. 

Важливим здобутком праці є аналіз когнітивних модифікацій 

релігійних концептів та з'ясування дискурсивних особливостей та 

варіативності їхньої репрезентації у медіапросторі сучасної нерелігійної 

комунікації.  

На особливу увагу заслуговує виявлення генези неймінгу в 

англомовному суспільстві від релігійно детермінованого через релігійно 

маркований до секулярного (етапи десакралізації, деметафоризації; 

метонімічного чи метафоричного заміщення основного вербалізатора, із 

подальшим переходом у ядерну частину іншого концепта). З’ясовано, що 

когнітивні субституції релігійних концептів будуються за принципом 

когнітивних метафор за двома напрямами: заміна основного вербалізатора 

релігійного концепта (когнітивне клонування) та заміна наповнення 

концепта із використанням первинного вербалізатора (когнітивна 

субституція). 
 

Водночас, як і будь-яка розлога завершена наукова праця, дисертація 

наштовхує на роздуми та бажання уточнити окремі моменти праці. Тож 

дозвольте висловити деякі дотичні міркування та побажання. 
 

1. Перше.  

У роботі зосереджено увагу переважно на так званих Авраамічних 

релігіях (The Abrahamic religions: християнство, юдаїзм та іслам), які 
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мають багато спільного (згадаймо хоча б Десять заповідей Мойсея, 

які є спільними заповідями для усіх трьох). Нещодавно ми натрапили 

на фешнбренд ABRAHAM, слоганом якого є  

One for All.  

Ethical manufacturing meets gender fluid style. 

Abraham makes clothes for everybody.  

Clothing meant to be lived in, loved, and shared over a lifetime.  

Чи вважаєте Ви за доцільне виокремлювати та аналізувати такі 

алюзивні номінації? Тим більше, що матерал Вашого дослідження 

містить приклади такого штибу. Так, на сс.235-242  докладно 

висвітлено релігійні номінації у творчості попспівачки Мадонни. 

Хотілося б лишень додати і, можливо, уточнити один момент – назва 

її музичного альбому Immaculate сollection містить алюзивну гру слів 

(Immaculate conception.) 
 

2. Друге.  

Чи брали Ви до уваги особливості лінгвального втілення 

неавраамічних релігій, наприклад, таких як Zoroastrianism, Wicca та 

інших?  

Принагідно хотілося б уточнити, чи натрапляли Ви на дотичні 

до Вашого дослідження номінації ecumenical, heresy, iconoclastic, sect?  

Будь ласка, прокоментуйте специфіку варіативності номінацій 

Apocalypse та Doomsday, зокрема епонімічність та метафоричність (та 

їхне співвідношення) стосовно останнього слова. 
 

3.Третє.  

На с.258 ідеться про те, що у межах розглянутих дискурсів  було 

виділено позитивну та негативну форму відображення релігійних 

концептів. Хотілося б уточнити – яка з них переважає  у кількісному 

вимірі. 
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4. Четверте. 

Попри усю розлогість аналізу дискурсивних розвідок, слід було 

б згадати імена таких гуру дискурсивних студій як Генрі Віддовсон 

(Henry Widdowson) та Тен ван Дайк (Teun van Dijk), зокрема його 

концептуальний постулат про дискурс як структуру і процес. 

І останнє. Дисертація та анотації до неї написані за канонами 

наукової мови. Водночас робота не позбавлена деяких мовно-

стилістичних огріхів та мимодруків. Так, слід уживати "складник" 

(замість "складова"), "зумовлювати", (а не "обумовлювати"), "такі" 

замість "наступні" (при переліченні), "латиною" замість "на латині" 

оцінковий замість оціночний, gluttony (замість glottany), Gabbana 

(замість Gabbano).  

На с. 255 текст стосовно форм неймінгу варто було б перекласти 

українською. 
 

Утім, усе це стосується переважно уточнень окремих моментів та 

можливих перспектив подальших досліджень. Висловлені міркування не 

зачіпають теоретичної та практичної значущості доробку та не 

применшують загальної високої позитивної оцінки проведеної наукової 

розвідки.  

Подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

дисертація є цілісним, завершеним дослідженням, яке містить раніше не 

захищені наукові положення. Отримані дисертанткою результати є новими, 

науково виваженими, обґрунтованими, достовірними та переконливими. У 

сукупності вони є істотними для розвитку англійської філології.  

Апробацію отриманих наукових результатів (публікації, виступи на 

наукових конференціях тощо) здійснено належним чином. Автореферат 

повністю віддзеркалює основний зміст дисертації. 
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спеціалізовані словники. Загальна кількість проаналізованих прикладів 

складає 3357 одиниць.  

Використання загальнонаукових та спеціальних методів у 

дисертаційному дослідженні уможливили виконання низки важливих 

завдань: встановлення особливостей англомовної релігійної комунікації та 

нерелігійної комунікації; визначення поняття “релігійний концепт”, 

“когнітивна модифікація релігійного концепту”, з’ясування дискурсивних 

особливостей репрезентації релігійних концептів у сучасній нерелігійній 

комунікації; аналіз когнітивних модифікацій релігійних концептів у сучасній 

нерелігійній комунікації; дослідження варіативності апеляцій до релігійних 

концептів у сучасному медіапросторі. Відтак, дисертантка використала 

методи аналізу, синтезу, узагальнення, структурний метод, метод 

дискурсивного аналізу, метод текстологічного аналізу з елементами екзегези, 

метод лінгвістичного спостереження, порівняльний, описовий методи для 

окреслення когнітивної генези концептів, метод аксіологічного аналізу, 

фреймового аналізу,  моделювання номінативного поля та метод кількісних 

підрахунків.     

Варто підкреслити, що безсумнівна новизна запропонованого 

дослідження полягає у тому, що дисертаційна робота є першою спробою 

комплексного аналізу когнітивних модифікацій релігійних концептів у 

нерелігійній комунікації. Більше того, авторкою розроблено типологічну 

класифікацію загальнорелігійних концептів, представлено визначення понять 

релігійний концепт, нерелігійна комунікація, когнітивна модифікація 

релігійного концепта, виокремлено три групи когнітивних модифікації,  

ілюстративно обґрунтовано їх основні характеристики.  

Під час здійснення наукового аналізу авторкою було з’ясовано, що 

релігійну сферу варто сприймати як один із важливих компонентів картин 

світу, тому що саме поєднання релігійного, міфологічного, наукового, 

символічного світоглядів утворює антропологічну світоглядну матрицю 

сучасної людини. У ході дослідження загальнорелігійні концепти було 
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поділено на три групи за їх семантичною ознакою: ідеологічні, сутнісні, 

матеріально-предметні.  

Як основну одиницю дослідження релігійної сфери авторка 

запропонувала релігійний концепт, який слід сприймати як результат синтезу 

власного досвіду особистості із загальним культурним досвідом суспільства.  

Увагу привертає той факт, що дискурсивна панорама дослідження є 

широкою, вона включає науковий, юридичний, політичний, освітній, 

рекламний дискурси, медіадискурс та дискурс моди. Оригінальністю 

відзначаються висновки дисертантки про те, що в середовищі цих дискурсів 

виокремлено позитивну та негативну форму відображення релігійних 

концептів. Так, з одного боку, позитивними вважаються первинні, 

немодифіковані (ядерні і переферійні) репрезентації релігійних концептів, 

включаючи оприявлення у позитивному контексті. З іншого боку, 

негативними є модифіковані репрезентації релігійних концептів та 

відображення у негативному контексті.   

У рецензованій роботі авторка запрононувала основні стадії змін 

релігійного концепту, серед профанативних модифікацій виокремлено 

десакралізацію та деметафоризацію, аксіологічні зсуви, неймінг,  

дискредитивні модифікації відбуваються шляхом використання негативного 

фреймінгу, провокативних акцій, блюзнірського епатажу. Модифікація 

релігійних концептів за допомогою когнітивного клонування та заміщення 

передбачає застосування вербальних репрезентацій концептів релігійної 

сфери  та їх  певні емоційні конотації як аксіологічний ліфт для поширення 

продукту у дискурсі моди та медіа середовищі.  

Важливим висновком проведеного наукового аналізу є твердження щодо 

існування в сучасному англомовному просторі високої релятивності 

світоглядних понять, що пояснюється значними змінами в англомовній 

картині світу, що спонукає зміни у концептосфері, адже вони впливають одна 

на одну.  
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Детальний аналіз когнітивних модифікацій релігійних концептів у 

межах сучасного англомовного простору здійснено згідно логічної схеми, що 

передбачає дослідження загальних питань, які є актуальними в сучасному 

мовознавстві, та розгляд конкретних аспектів, які складають предмет цього 

дослідження. Робота є чітко структурованою. У першому розділі розглянуто 

дискурсивну варіативність сучасного англомовного простору, особливості 

концептології у лінгвістичному вимірі, увагу приділено аксіологічним 

вимірам сучасної комунікації. У другому розділі роботи авторкою 

представлено особливості вербалізації релігійних концептів в нерелігійній 

комунікації через глибокий аналіз, з одного боку, позитивної актуалізації 

релігійних концептів, а з іншого боку, негативної актуалізації релігійних 

концептів. У репрезентованому дослідженні розглянуто вербалізацію 

релігійних концептів вищезгаданих різновидах дискурсу. У третьому розділі 

цієї роботи пильну увагу приділено особливостям когнітивних модифікацій 

концептів за допомогою виявлення аксіологічних зсувів як їх вагомих 

маркерів, зокрема здійснено аналіз неймінгу. Авторкою було проаналізовано 

профанативні модифікації, дискредитивні модифікації, когнітивні 

субституції. Список використаних джерел містить 747 позицій, 468  – 

іноземними мовами, з них – 420 наукових досліджень, 45 словників та 

енциклопедій), 5 додатків. Значний перелік вітчизняних та зарубіжних 

джерел інформації свідчить про валідність висновків дослідження та 

глибокий аналіз ілюстративного матеріалу.   

Відтак, за своєю метою, об’єктом і предметом робота цілком відповідає 

науковій темі  Інституту філології Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка "Україна і сучасний світ: міжмовний та 

міжкультурний діалог" (код 16 БФ 044-01), затвердженої Міністерством 

освіти і науки України.  

Теоретична значущість рецензованого дисертаційного дослідження 

передусім полягає у розробці понятійно-категоріального апарату 

лінгвоаксіологічних досліджень релігійних концептів, структурному 
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представленні, характеризації процесів когнітивних модифікацій, визначенні  

форм та інструментів аналізу зрушень у ціннісній сфері мовних та 

концептуальних картин світу, що є внеском до сучасної лінгвокультурології 

та лінгвопрагматики, аналізу дискурсу, теорії комунікації.   

Практична цінність роботи не викликає сумнівів, адже отримані у 

дослідженні результати можна використовувати у нормативних та 

спеціальних курсах з когнітивної лінгвістики, лінгвокраїнознавства, 

лексикології, дискурсивного аналізу, теорії міжкультурної комунікації, а 

також при написанні наукових робіт в межах згаданої спеціальності.   

Запропонований автореферат і публікації авторки повністю відбивають 

зміст рецензованої праці. Таким чином, необхідно підкреслити, що 

дисертаційна робота має значну апробацію. Так, Ю. В. Крисальна взяла 

участь в тринадцяти конференціях, з них в шести міжнародних та семи 

всеукраїнських наукових конференціях. Основні положення та висновки 

наукової роботи відображено в трьох статтях автора у спеціалізованих 

виданнях ДАК МОН України та у двох статтях у закордонних виданнях, 

зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах.  

Отже, зважаючи на належний рівень виконання дослідження, уміння 

авторки чітко та правильно використовувати базові поняття сучасної 

лінгвістики, визначені методи дослідження, зазначимо, що представлена 

дисертація надає ґрунт для роздумів, дозволяє висловити деякі запитання і 

міркування, які є відкритими до дискусії й обговорення: 

1.   У пункті 2.1.2., с. 68 авторкою для здійснення дослідження було 

виокремлено типологічну групу релігійних концептів за домінантною 

семантичною компонентою загальнорелігійності, а також за їх 

наявністю в більшості основних систем релігійних поглядів: GOD, 

RELIGION, BELIEVER, RELIGIOUS LEADER, SACRAL 

ABOMINATION, SIN, SACRED PLACE, SACRED OBJECT, 

RELIGIOUS RITUAL, HOLY DAY. Однак уточнення потребує те, 
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чому на с. 147, та с. 257, у висновках, у переліку загальнорелігійних 

концептів концепт SIN не є представленим.  

2. На с. 86 дослідження авторка зазначає, що у відкритому онлайн 

тезаурусі ключовий вербалізатор концепту BELIEVER має 19 

корелятів: adherent, devotee, disciple, follower, supporter, zealot, 

acceptor, apostle, canonist, convert, doctrinaire, dogmatist, freak, 

prophet, proselyte, religionist, upholder, orthodox, religious person. 

Авторка вважає, що такий перелік можна розширити 

субстантивованими ад’єктивами faithful, spiritual, тому що вони 

вживаються у подібному значенні. Було б цікавим дізнатися думку 

дисертантки щодо можливості включення до переліку ключових 

вербалізаторів зазначеного концепту прикметників righteous та 

unrighteous відповідно, зважаючи на представлення корелятів лексем-

вербалізаторів концепту NON-BELIEVER (UNBELIEVER).     

3. Щодо аналізу мовного матеріалу, на с. 119. авторка підкреслює, що 

позиція Nike вербалізується у формі каскаду констативів, що 

вводиться типово жіночою комунікативною формою – припущення 

“Or, maybe, they will say that you’re strong. That you can’t be stopped. 

That you’ll always find a way. That you make it look easy…”, відтак, у 

нас виникає запитання, чому припущення є типово жіночою 

комунікативною формою?  

4. Дисертантка представила низку лінгвістичних особливостей  молитви 

у пункті 2.4. на с. 139, с. 140, с.143, її невербальні складові с. 141, с. 

142., однак, на нашу думку, бажаним було б уточнити розуміння 

сутності молитви, інституційної молитви зокрема, у 

репрезентованому дисертаційному дослідженні.       

 

Висловлені міркування мають суб’єктивний характер, не зменшують 

загальної позитивної оцінки дисертації, адже не стосуються основних 

положень дослідження, не ставлять під сумнів достовірність отриманих 
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