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Актуальність і важливість здійсненого Мариною Валеріївною 

Ярмолінською дисертаційного дослідження, на наш погляд, безперечна. 

Підкреслена сучасними лінгвістами відсутність «єдиної теорії евфонії» мови 

є істотною підставою для проведення такої роботи з залученням усіх 

можливих джерел, методів та лінгвістичних концепцій. Протиставлення 

формалізованої наукової інформації суб’єктивним смаковим пріоритетам 

окремих осіб належить до найважливіших завдань такого дослідження. 

Запропоноване дисертанткою дослідження ще раз підкреслює неповторну 

самобутність української мови, її звукове багатство та різноманітність форм 

вираження думок і почуттів.

Проблема милозвучності української мови є предметом обговорення 

серед філологів, педагогів, письменників уже давно. Однак, попри деякі 

загальні уявлення (перш за все порівняння української мови з італійською) та 

окремі конкретні ідеї (наприклад, закріплені в правописі милозвучні 

чергування голосних і приголосних у прийменниках і сполучниках), 

комплексне дисертаційне дослідження евфонії української мови досі не було 

зроблене. Марина Валеріївна Ярмолінська нині успішно заповнює цей пробіл

і висвітлює прояви милозвучності на різних мовних рівнях. Слід цілком
t

погодитися з визначенням новизни



вперше здійснена цілісна антропоцентрична інтерпретація явища 

милозвучності української мови.

Перш за все дисертантка зосереджує увагу на термінологічному 

аспекті дослідження, інтерпретуючи терміни милозвучність і евфонія, 

коротко окреслюючи їх походження й історію. Слід підкреслити, що 

термінологічне визначення милозвучності становить окрему проблему, 

зважаючи на відмінності підходів до інтерпретації цього складного явища. 

Показано, що вже на рівні дефініцій явище милозвучності становить 

труднощі через свою різновекторність як на рівні сутності явища, так і на 

рівні його мультидисциплінарних інтерпретацій.

Дисертанткою запропоновано варте уваги робоче визначення евфонії 

як сукупності явищ фонетичної системи (фонологічної, силабічної та 

просодичної підсистем), що забезпечують легкість вимови (артикуляційний 

аспект) і приємність звучання та сприйняття (акустичний і перцептивний 

аспекти) мовленнєвого потоку з погляду як носіїв цієї мови, так і носіїв 

інших мов (зокрема й у тих випадках, коли йдеться про суто звукове 

сприйняття невідомої мови).

Аргументовано й продемонстровано, що глибинні витоки концепту 

ЕВФОНІЇ сягають магіко-міфологічних уявлень про сакральну мову як 

умістилище знань про всесвіт і засіб упливу на нього. Показано, що 

експліцитна концептуалізація милозвучності мови вперше здійснена в межах 

давньогрецької лінгвофілософії та стилістики.

Привертає увагу здійснений дисертанткою детальний аналіз історії 

поглядів на проблему милозвучності української мови. Досліджено позиції 

письменників Івана Нечуя Левицького і Володимира Самійленка, 

віршознавців Бориса Якубського й Ігоря Качуровського, лінгвістів Івана 

Огієнка, Михайла Жовтобрюха, Ніни Тоцької, Віктора Чабаненка та ін. 

Дослідниця не обмежується простим цитуванням тих або інших 

висловлювань, вона порівнює й аналізує погляди фахівців, групує й 

інтерпретує їх.



Цілком слушно виділено три аспекти дослідження явища 

милозвучності української мови: 1) теоретико-синхронічний, у межах якого 

слід виділити теоретико-фонетичний, експериментально-фонетичний, 

фоностилістичний підходи; 2) теоретико-діахронічний, що включає вивчення 

внутрішньомовних, зовнішньомовних та позамовних чинників формування 

та функціонування явищ милозвучності; 3) прескриптивно-нормативний, що 

передбачає дослідження кодифікації явищ евфонії в літературних текстах і в 

нормативних правописних виданнях.

Мовний матеріал проаналізовано на основі таких методологічних 

принципів: 1) мовний антропоцентризм, 2) структурно і кількісно 

орієнтований підхід до мовних явищ, 3) теорія мови як системи систем, 

4) ідея вираження мовної картини світу на всіх рівнях мови, 5) теорія 

діалектичної єдності внутрішньомовних, зовнішньомовних та позамовних 

чинників розвитку мови, 6) ідея взаємодії універсальних та ідіоетнічних 

параметрів еволюції не тільки мов, а й лінгвістичних традицій, 7) теорія 

дихотомії дескриптивних і прескриптивних засад дослідження мовних явищ. 

Дисертантка з великою повагою спирається на методологічні позиції 

Вільгельма Гумбольдта, Олександра Потебні, Станіслава Семчинського, 

Ірини Голубовської, Галини Яворської, Сергія Лучканина та ін.

Важливим методологічним досягненням розгляданого дисертаційного 

дослідження є підкреслення того факту, що як милозвучну або немилозвучну 

можуть концептуалізувати а) мову в цілому, б) певний текст і в) вимовні 

манери мовця або індивідуальну специфіку окремої промови.

Здійснено дослідження евфонії фольклорного мовлення (передусім 

колискових пісень) та індивідуально-авторських поетичних текстів (Тараса 

Шевченка, Павла Тичини, Олексія Довгого, Анатолія Мойсієнка, Дмитра 

Чистяка). Виявлено текстові втілення як універсальних, так і індивідуальних 

рис мовної милозвучності.

Велике зацікавлення викликають результати експериментальної 

частини дослідження. По-перше, було проведено опитування студентів-



філологів, а також педагогів-лінгвістів, поліглотів та деяких інших категорій 

респондентів. їм були запропоновані концептуально важливі для 

формалізованої лінгвістичної інтерпретації евфонії питання: як ви розумієте 

милозвучність мови, які параметри мовної евфонії слід виділити, які три 

мови можна визначити як наймилозвучніші. По-друге, респондентам було 

запропоновано створити два короткі тексти вигаданими мовами -  

милозвучною і немилозвучною. Деякі опитувані запропонували власні 

коментарі до цих текстів.

Здійснене дослідження дозволило розширити арсенал уявлень про 

параметри мовної милозвучності. Так, було виявлено, що коротші слова 

сприймають як милозвучніші за довгі. Крім того, було експериментально 

визначено причину уявлення про більшу милозвучність італійської мови 

порівняно з фінською, незважаючи на менший консонантний коефіцієнт 

фінської мови: фінська має менше дзвінких приголосних, ніж італійська. У 

прикладах текстів вигаданими немилозвучними мовами глухі приголосні 

домінують.

Приємне враження справляє той факт, що текст дисертаційного 

дослідження, присвячений милозвучності української мови, витриманий із 

опертям на принципи милозвучних чергувань.

Особливо слід підкреслити належний рівень апробації дисертаційного 

дослідження. Із 10-ти публікацій, у яких оприлюднено основні положення 

праці, 4 здійснені у наукових фахових виданнях України, 3 -  зарубіжні 

публікації, здійснені у СІЛА, 2 -  окремі видання обсягом 80 і 319 сторінок.

Загальне враження від дисертаційного дослідження Марини 

Валеріївни Ярмолінської дуже позитивне, і запропонований для захисту 

текст заслуговує на всіляке схвалення. Однак поряд із тим в опонента 

виникають деякі міркування дискусійного характеру, які вважаємо за 

необхідне висловити.

По-перше, було би доцільно, на наш погляд, істотно розширити
г

залучення до опитувань про милозвучність мови школярів різного віку, які



переходять від етапу індивідуального мовотворення до періоду активного 

творення і використання молодіжного сленгу. Узагальнення й інтерпретація 

їхніх поглядів на евфонію мови могли би бути як перспективним завданням 

цієї праці, так і темою окремого дослідження.

По-друге, заслуговує на увагу потреба ширшої й детальнішої 

евфонічної інтерпретації текстів сучасної української літератури -  як 

прозових, так і поетичних.

По-третє, подані в дисертаційному дослідженні рекомендації щодо 

евфонізації тексту та кодифікації правил милозвучності могли би бути 

помітно розширені.

По-четверте, з метою дальшого уточнення ідіоетнічної позиції 

милозвучності української мови варто надалі залучити свідчення носіїв 

інших мов, особливо неслов’янських. З другого боку, варті дальшого 

осмислення питання спільного і відмінного в інтерпретації милозвучності 

носіями української, білоруської та російської мов.

По-п’яте, необхідно надалі залучити до дослідження українські 

діалектні тексти -  як на рівні усних форм, так і на рівні транскрибованих 

записів. Вивчення можливої регіональної варіативності евфонічних явищ 

української мови істотно поглибить діахронічні інтерпретації явища.

По-шосте, слід використати історико-текстуальні свідчення про 

еволюцію евфонічних рис української мови на різних етапах її розвитку, 

простеживши специфіку втілення явища у пам’ятках різних епох та жанрів.

Усі висловлені тут дискусійні міркування є більшою мірою 

побажаннями щодо продовження дослідницького пошуку, ніж зауваженнями 

до розгляданого дисертаційного тексту.

Висновки до дисертаційного дослідження видаються цілком 

логічними, аргументованими, опертими на досліджений матеріал. Кожен 

висновок корелює із відповідним завданням дослідження. Є всі підстави 

погодитися з тезою дисертантки про те, що милозвучність (евфонія) 

української мови виступає не тільки предметом лінгвістичних досліджень, а



й об’єктом концептуалізації з боку мовців -  носіїв як української, так і інших 

мов. Евфонія загальнонародного, загальнохудожнього та поетичного 

мовлення -  три аспекти дослідження явища, реалізованого на 

фонематичному, силабічному та просодичному рівнях.

У дисертації запропоновано термін евфонологія на позначення 

лінгвістичної субдисципліни, що в тісних зв’язках із риторикою, 

стилістикою, лінгвопрагматикою, лінгвосугестологією досліджує 

антропоцентричний вимір усіх рівнів фонетики на основі їх параметризації в 

загальнонародному і художньому мовленні.

Цінним, на наш погляд, є те, що результати здійсненого Мариною 

Валеріївною Ярмолінською дисертаційного дослідження становлять значний 

інтерес для різних галузей лінгвістики (таких як лінгвостилістика, 

фоносемантика, діахронічна і синхронічна фонетика), а також для суміжних 

дисциплін (лінгвопоетика, лінгвофольклористика, літературознавство). 

Виходячи за межі суто філологічного комплексу наукових і навчальних 

дисциплін, слід підкреслити значущість отриманих результатів для 

психології, етнології, археології, історії.

Таким чином, підсумовуючи, слід підкреслити, що дисертація Марини 

Валеріївни Ярмолінської є цілісним завершеним науковим дослідженням. 

Тема відзначається актуальністю, а сама робота -  високим рівнем виконання. 

Особливо необхідно відзначити ґрунтовну джерельну базу дисертації. 

Результати здійсненого дисертанткою дослідження у сукупності вирішують 

важливу наукову проблему формування та функціонування явищ 

милозвучності української мови.

Сформульовані дисертанткою висновки є новими й цінними для 

українського мовознавства. Авторські публікації цілком відповідають 

основним положенням дисертації й здійснені на високому науковому рівні.

Дисертація оформлена у відповідності з установленими вимогами, а

автореферат дисертації цілком відповідає структурі і змісту виконаної
t

роботи.



Усе сказане дає підстави вважати, що дисертаційна праця Марини 

Валеріївни Ярмолінської «Типологія засобів милозвучності української мови: 

еволюція і кодифікація» повністю відповідає вимогам МОН України до 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук і 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №567, (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами Кабінету Міністрів України №656 від 19.08.2015 p., 

№1159 від 30.12.2015 р. та №567 від 27.07.2016 р.)., а її автор Ярмолінська 

Марина Валеріївна заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 -  українська мова.

Офіційний опонент: 

доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри мов 

Національної музичної академії України

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного унівеосніеп' 

імені Тараса Шевченка’



Відгук
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про дисертаційне дослідження 

Ярмолінської Марини Валеріївни 

«Типологія засобів милозвучності 
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на здобуття наукового ступеня 
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зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова

Евфонія мови -  проблема, важлива як для лінгвістів-теоретиків, так 
і для педагогів-практиків. Досвід показує, що навіть той невеличкий 
перелік правил милозвучного чергування голосних і приголосних, який 
наведений в Українському правописі, буває дотриманий доволі рідко -  
навіть у науковій та навчальній літературі, не говорячи вже про 
студентські або журналістські тексти. Через те авторка дисертації цілком 
слушно приєднується до тих лінгвістів, які говорять про потребу 
евфонізації текстів. Адже традиція ораторського мистецтва, що вимагає 
особливої уваги до милозвучних рис тексту, процвітала в Україні вже в 
епоху братських шкіл і Києво-Могилянської академії, сягаючи своїми 
витоками книжної культури й ораторсько-проповідницького досвіду 
Київської Русі.

Природно, що своєрідність і неповторність ідіоетнічних рис 
української мови не дозволяє вдаватися до механічного копіювання 
античних греко-римських, середньовічних західноєвропейських або 
інослов’янських ораторських теорій і практик. І цілком слушно Марина 
Валеріївна Ярмолінська у своєму дисертаційному дослідженні репрезентує 
певні риси унікальності концептуалізації милозвучності в українській 
традиції порівняно з білоруською, російською, англійськомовною і 
романськомовними, а також греко-римською традиціями.

Зародившись у філософській і ораторській стихії давньогрецького і 
згодом давньоримського світу, концепт ЕВФОНІЯ набув специфічних 
трансформацій у кожній етнотрадиції, серед яких і обрана для цього 
дослідження українська.

і Відділ діловодства та архіву 
І Київського національного університет 
І імені Тараса Шевченка



Розглянемо зміст дисертаційного дослідження Марини Валеріївни 
Ярмолінської детальніше відповідно до його структури.

У першому розділі «ІСТОРІЯ Й ТЕОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
МИЛОЗВУЧНОСТІ МОВИ» зосереджено увагу на проблемі визначення й 
історії вивчення евфонії, а саме: дефініції милозвучності в 
лінгвоукраїністиці, історії вивчення аспектів милозвучності української 
мови та сучасному стану студій над українською евфонією.

Визначено ідіоетнічну специфіку концептуалізації ЕВФОНІЇ в 
українській мові порівняно з іншими, для чого вивчено концепт 
МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в контексті варіантів 
концептуалізації мов їхніми носіями. Також досліджено концепт 
МІЛАГУЧНАСЦЬ у білорусистиці, концепт БЛАГОЗВУЧНЕ РЕЧИ в 
русистиці, концепт EUPHONY в англійській мові. Крім того, переконливо 
доведено, що давньогрецька картина світу -  першоджерело концепту 
ЕВФОНІЯ. Лінгвоконцептологічно інтерпретована ЕВФОНІЯ латинської 
та романських мов, концептуалізація ЕВФОНІЇ у спільноєвропейському 
мовно-культурному просторі.

Висновки до першого розділу логічно завершують термінологічне 
та історіографічне дослідження евфонії та показують сучасний стан 
вивчення явища.

Другий розділ «МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ 
МОВНОЇ МИЛОЗВУЧНОСТІ» містить три змістовні частини. 
ПІДРОЗДІЛ 2.1 «Методологія та методи вивчення евфонії» висвітлює 
методологічні труднощі дослідження, основні засади вивчення явища 
евфонії, методи та прийоми роботи, гіпотези та процедуру дослідження.

Підрозділ 2.2 «Фонетична типологія явищ милозвучності 
української мови» містить дослідження рівнів та параметрів евфонії, а саме 
фонематичного, силабічного та просодичного рівнів.

Підрозділ 2.3 «Евфонологія серед інших дисциплін» передусім 
обґрунтовує потребу виокремлення такої лінгвістичної субдисципліни, як 
евфонологія -  наука про мовну милозвучність. Поряд із тим цей підрозділ 
зосереджений на висвітленні таких аспектів дослідження визначеної 
проблематики, як евфонія і фоносемантика, евфонія і лінгвопоетика, 
евфонія і лінгвоаксіологія.

Висновки до другого розділу узагальнюють методологічні ідеї 
дослідження.



У третьому розділі «ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯВИЩ 
МИЛОЗВУЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ» висвітлено 
спостереження дисертантки над евфонією фольклорного мовлення. 
Зокрема, розглянуті теоретико-методологічні засади вивчення 
милозвучності мови народної творчості, детально проаналізована евфонія 
українських колискових пісень.

У зазначеному розділі розглянута також евфонія індивідуально- 
авторських поетичних текстів. Спершу вивсвітлені теоретико- 
методологічні засади вивчення поетичної милозвучності, а після цього 
подані результати дослідження параметрів милозвучності поетичних 
текстів Тараса Шевченка, Павла Тичини, Олексія Довгого, Анатолія 
Мойсієнка та Дмитра Чистяка.

Чіткі аргументовані підсумки такого дослідження наведені у 
висновках до третього розділу.

Четвертий розділ «ФОРМУВАННЯ, КОДИФІКАЦІЯ ТА 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩ ЕВФОНІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» містить три частини. У підрозділі 4.1 «Діалектика 
взаємодії внутрішньомовних, зовнішньомовних та позамовних чинників 
формування милозвучності української мови» висвітлено три названі 
групи чинників відповідно до концепції професора Станіслава 
Семчинського про чинники мовного розвитку. У підрозділі 
4.2 «Нормативна фіксація евфонії» висвітлено такі проблеми, як 
милозвучність і культура мовлення, теорія фонетичних варіантів слова, 
правописна регламентація милозвучних явищ української мови, 
рекомендації щодо кодифікації евфонії української мови. Підрозділ 4.3 
«Експериментальна параметризація милозвучності» містить опис 
параметрів і результатів лінгвоперцептивних та лінгвокреативних 
експериментів.

Висновки до четвертого розділу узагальнюють результати 
дослідження зазначених вище аспектів.

Загальні висновки до дисертаційного дослідження Марини 
Валеріївни Ярмолінської відповідають поставленим завданням і дають 
чітку й повну картину результатів проведеної роботи.

Отже, до переваг розглядуваної дисертації належить дослідження 
комплексної проблеми милозвучності української мови в багатьох 
аспектах, як-от термінологічний, історіографічний, прескриптивний та 
інші.



Становлять цінність і додатки до дисертації, де наведено результати 
здійснених авторкою експериментів. Зокрема, слід виокремити 
запропоновані респондентами параметри мовної милозвучності, які 
дозволяють формалізувати й об’єктивувати здійснювані дослідження. 
Експеримент показав, що значна кількість студентів-філологів Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка на належному рівні 
глибини осмислюють проблему милозвучності мови, зокрема й 
української, пропонують власні гіпотези й інтерпретації. А окремі 
студенти навіть висловлюють власне цілісне бачення проблеми, що 
показує вміння застосовувати набуту теоретичну освіту і практичні 
навички до розв’язання складних теоретичних проблем. Значне 
зацікавлення викликають і запропоновані студентами квазітексти 
вигаданими мовами -  приклади милозвучних і немилозвучних мов, а також 
коментарі до них. Також подано з коментарями поетичні тексти різними 
мовами, визначені респондентами як евфонічні.

Детально розглянувши представлене до захисту дослідження, 
вважаємо за потрібне висловити низку міркувань-побажань.

1. Список опитаних респондентів має бути істотно розширена. 
Доцільно порівняти результати експерименту в різних областях України, 
для респондентів різного віку й професій. Адже концептуалізація 
милозвучності переважно філологами репрезентує хоч і професійний, 
однак усе-таки одноаспектний погляд.

2. Мало уваги приділено українським текстам попередніх епох 
писемної фіксації мови. Варто підкреслити, що втілення милозвучності в 
староукраїнських текстах може бути предметом для окремого 
дослідження.

3. Потребує чіткішого висвітлення проблема можливих 
відмінностей милозвучних параметрів прозових і поетичних текстів. 
Звукова організація прози (за винятком ораторської) становить значно 
менш розроблений матеріал порівняно зі звуковою організацією поезії.

4. Для ще більш різноаспектного вивчення милозвучності 
української мови потрібне опитування письменників -  як визнаних 
майстрів, так і молодих авторів, із допущенням можливості відмінностей у 
поглядах і практиці цих двох категорій авторів.

Виходячи з усього сказаного вище, слід відзначити, що 
дисертаційне дослідження Марини Валеріївни Ярмолінської «Типологія 
засобів милозвучності української мови: еволюція і кодифікація» є



самостійним завершеним науковим дослідженням. Тема дисертації цілком 
актуальна, відповідає сучасним не тільки науковим, а й суспільним 
запитам, викликає зацікавлення широкої української громадськості.

Дисертаційна праця виконана на належному науковому рівні. 
Структура праці логічна й послідовна, джерельна база, що містить й 
публікації іноземними мовами, відповідає сучасному рівневі розвитку 
мовознавства. Результати здійсненого дослідження загалом вирішують 
важливу наукову проблему формування, функціонування та кодифікації 
різноаспектних явищ милозвучності української мови.

Висновки до дисертаційного дослідження становлять цінність для 
сучасної лінгвістики й суміжних дисциплін. Публікації Марини Валеріївни 
Ярмолінської здійснені на належному науковому рівні, мають значний 
обсяг і засвідчують високий рівень апробації дослідження. Вони повною 
мірою відповідають основним положенням дисертації.

Дисертація оформлена відповідно до наявних вимог, автореферат 
дисертаційної праці відповідає структурі й змісту дисертації.

Можемо зробити впевнений висновок про те, що дисертаційне 
дослідження Марини Валеріївни Ярмолінської «Типологія засобів 
милозвучності української мови: еволюція і кодифікація» цілком 
відповідає вимогам МОН України до дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата філологічних наук і «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24.07.2013 р. №567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 
Міністрів України №656 від 19.08.2015 p., №1159 від 30.12.2015 р. та №567 
від 27.07.2016 p.), а її автор Ярмолінська Марина Валеріївна заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.01 -  українська мова.
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