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Дисертація Ольги Володимирівни Ладики присвячена дослідженню 

особливостей об’єктивації американського лінгвокультурного концепту 

AMERICAN DREAM у діахроішому аспекті (впродовж XVI ст. -  першої половини 

XX ст.).
З’ясування лінгвокогнітивпих параметрів актуалізації концепту AMERICAN 

DREAM у мовній картині світу США на різних етапах його концептуалізації є 

актуальним у контексті антропоцентричного спрямування сучасних 

лінгвістичних студій, зорієнтованих на виявлення способів мовної об’єктивації 

лінгвокультурної специфіки національно маркованих концептів. З’ясування 
особливостей концептуалізації одного з основоположних елементів 

американської культури, встановлення етапів формування змісту концепту 

AMERICAN DREAM під впливом соціально-історичних чинників, діахронію 

дослідження концепту на матеріалі текстів художньої, наукової, публіцистичної 

літератури XVI -  першої половини XX століть є на часі з огляду на 

лінгвокультурологічний і лінгвокогнітивний ракурси дослідження. Обраний підхід 

дозволив авторці виявити спільне й відмінне в об’єктивації концепту AMERICAN 

DREAM на кожному' з трьох визначених періодів, простежити трансформації 
загальнонаціонального змісту досліджуваного концепту-.

Об’єктом дослідження названо лінгвокультурний концепт AMERICAN DREAM 

в американській лінгвокультурі (XVI -  перша половина XX ст.). Предметом 

дослідження є вербальні засоби об’єктивації концепту, структурні, семантичні, 

стилістико-прагматичні та когнітивні характеристики.

Мета дослідження полягає у комплексне*"' -------------  т і концепту

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

ійгснмараса Шевченка ____
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AMERICAN DREAM.

За своїм об’єктом, предметом вивчення й метою робота ділком відповідає 

профільній тематиці досліджень, які проводяться в Інституті філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність» (код 11 БФ 044-01).

Методологічним підґрунтям дослідження с теоретична база 

ліигвокогнітивної та лінгвокультурологічної наукових парадигм. Зокрема, 
авторка звертається до напрацювань теорії концептуальної метафори, 
ліні воконцептології. У роботі застосовано низку сучасних лінгвістичних методів 
аналізу: кількісний, описовий, етимологічний, контекстуально-інтсриретаційний, 

метод лінгвокультурологічного аналізу (для визначення етнокультурних 
характеристик концепту AMERICAN DREAM), метод семантико-когнітивного 
аналізу (для реконструкції поняттєвого складника лінгвокультурного концепту 
AMERICAN DREAM), застосовано інструментарій теорії концептуальної метафори 
(для моделювання образного компонента концепту AMERICAN DREAM). 
методику побудови лсксико-семантичного поля.

Застосування сучасних лінгвістичних методів аналізу визначає належний 

ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень і висновків роботи.

Наукова новизна результатів проведеного дослідження полягає в тому, що 

вперше встановлено етапи концептуалізації поняттєвої сфери концепту' AMERICAN 
DREAM, структуровано семантичний простір номінацій досліджуваного концепту 
й виокремлено лексичні засоби об’єктивації концепту AMERICAN DREAM в 
мовній картині США з подальшим моделюванням лексико-семаитичного поля 
American Drearn, змодельовано когнітивну структуру концепту AMERICAN 
DREAM та виявлено її трансформації в діахронії, з’ясовано способи метафоричної 
актуалізації досліджуваного концепту, виокремлено символьне, ідейне та 
національно-культурне наповнення концепту.

Достовірність та висока вірогідність отриманих результатів та висновків 

забезпечується значним за обсягом матеріалом дослідження. Дисертанткою 

опрацьовано різножанрові тексти XVI -  першої половини XX століть: художні 

твори загальним обсягом близько 15000 сторінок (24 автори, 64 твори), наукові
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дослідження з економічної» політичної, соціологічної проблематики (близько 

21000 сторінок), публікації відомих громадських і державних діячів у 

американській пресі, лексикографічні джерела.

Розроблений дисертанткою комплексний підхід уможливив виокремлення 

поняттєвих, ціннісних, образних, символьних, національно-культурних та ідейних 

характеристик концепту AMERICAN DREAM, їх трансформацію впродовж 

зазначеного періоду, зробити обґрунтовані висновки щодо еволюції 

американського світогляду загалом і, зокрема, щодо осмислення досліджуваного 

концепту в діахронії. Внесок отриманих результатів у копіітивну семантику, 

лінгвоконцептологію, теорію концептуальної метафори, лінгвокультурологію, 

соціолінгвістику визначає теоретичне значення робот и.

Робота мас також практичну цінність, яка полягає в можливості 
застосування отриманих результатів при викладанні теоретичних курсів з 
лінгвокультурології (розділ «Мова і культура»), загального мовознавства (розділ 
«Мова і мислення»), країнознавства («Історія CUJA», «Символи США»), у 

спецкурсах з когнітивиої лінгвістики, у лексикографічній практиці, у подальших 
наукових розвідках аспіран тів і студентів.

Основні теоретичні положення та практичні результати дослідження 

пройшли належну апробацію: знайшли відображення в 11 одноосібних статтях, 

10 з яких надруковано у фахових наукових виданнях України, 1 -  за кордоном, а 

також обговорювались на 6-ти наукових конференціях.

Автореферат і публікації повністю висвітлюють положення дисертації. 

Оформлення роботи і викладення матеріалу заслуговують на високу оцінку. 

Результати дослідження віддзеркалені у додатках, які сприяють глибшому 

розумінню окресленої теми. Достовірність результатів, вірогідність положень та 

висновків забезпечується опрацюванням достатнього списку наукової літератури 

(356 найменувань). Наявність таблиць і схем значно полегшує сприйняття 

концепції роботи. Творче переосмислення та розробка авторкою теоретичних 

засад дослідження, що закладені у працях її попередників, ретельність аналізу 

значного обсягу фактичного матеріалу дозволяє вважати її дослідження
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оригінальним та самостійніш, а результати дослідження достовірними та 

вагомими.
Дисертація має чітку логічну структуру й складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, висновків, списку використаних джерел, 

списку лексикографічних джерел, списку джерел ілюстративного матеріалу та 

чотирьох додатків. Бібліографія включає 545 джерел, із яких 65 лексикографічних 

джерел, 124 джерела ілюстративного матеріалу, 32 позиції -  іноземними мовами.

Перший розділ «Тсорети ко-методологічні основи дослідження 
лінгвокультурного концепту AMERICAN DREAM» присвячено ретельному 
критичному оглядові теоретичних положень лінгвокультурології. Уточнюються 

принципи лінгвокогнітивного аналізу концепту, його місце в американській 
національній картині світу-. Авторкою запропоновано алгоритм дослідження 
лінгвокультурного концепту AMERICA N DREAM, виокремлено етани відтворення 
шестикомпонептпої структури концепту, описано методику й метолової ІЮ 

дослідження.
У другому розділі «Концептуалізація поняттєвої сфери концеп ту AMERICAN 

DREAM» дисертанткою з’ясовано семантичну структуру поняття American Dream, 

виявлено роль соціально-історичного чинника в еволюції національної 
концсптосфери американців, досліджено трансформацію змісту поняття 
американської мрії на кожному з трьох історичних етапів.

У третьому розділі «Структура лінгвокультурного концепту AMERICAN 

DREAM» реконструйовано шестикомпонентну модель семантичної структури 

концепту, з ’ясовано специфіку поняттєвого, образного, Ц ІН Н ІС Н О Г О , символьного, 

національно-культурного та ідейного компонентів; змодельовано лсксико- 

семаитичне поле American Dream, виокремлено тематичні поля, систематизовано 

лексичну репрезентацію досліджуваного концепту у текстах різних жанрів 

періоду XVI -  першої половини XX століть.

У дисертації ретельно гіростежено еволюцію концептуальних ознак коицел гу 

в діахронії під впливом економічних, соціальних, політичних, релігійних та інших 

чинників, доведено, що основними елементами ціннісного компонента концепту

—
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AMERICAN DRE AM є свобода, індивідуалізм і демократія, докладно описано 

функціонування колоративних, архетипних, стереотипних символів 

американської мрії, з’ясовано ідейну базу суспільного поступу США.

Мета, поставлена в роботі, досягнута. Разом з тим, вважаємо за доцільне 

звернути увагу на те, що деякі положення в роботі О.В, Ладики потребують 

уточнення.

1. Необхідно пояснити, чим зумовлено моделювання символьного 

компонента як окремого поряд із образним, оскільки, як зазначено у 

роботі, «символічне навантаження проявляється у контекстах через 

образи» (стор. 50), а «образна складова [це] (гештальт, прототип, 

стереотип, символ)» (стор. 52). Слід також обгрунтувати віднесення 

кореляцій американська мрія -  двері й американська мрія -  огорожа 

(стор. 121) до метафоричних репрезентацій, а не до символічних, 

оскільки, за визначенням, символ «призначений не для називання, а для 

захищення культурно значущих об’єктів або моделей поведінки» (стор. 

55), що власне і спостерігаємо в наведених у роботі ілюстраціях, де білий 

паркан, за словами авторки, є «символом ідеального приміською 

життя», а образ золотих дверей «символізує надії та мрії емігрантів» 

(стор. 121). Поза тим, бажано дати визначення терміну «світоглядний 

символ» (стор. 145) й обгрунтувати приналежність речей матеріальною 

світу (яхта, машина, ферма) саме до світоглядних символів (стор. 145- 

148). З Додатку Г не зовсім зрозуміло, чи колоративні символи (які у 

роботі описано дуже ґрунтовно -  стор. 149) виділено окремо чи 

віднесено до світоглядних. Крім того, які символи, виявлені у ході 

дослідження, є індивідуально-авторськими (стор. 143)?

2. Варто обґрунтувати підстави розмежування ціннісного і національно- 

культурного компонентів структури концепт}' AMERICAN DREAM\ які є 

тісно пов’язаними, оскільки усвідомлення лінгвокультурпого концепту 

AMERICAN DREAM власне і визначається особливостями національною 

менталітету США і не актуалізується поза ним, тобто концептуальні
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ознаки, об’єктивовані у кожному із шести виокремлених компонентів, є 

національно і культурно маркованими, тож і ціннісний компонент 

репрезентує «національно-забарвлені догми» (сюр. 53).

3. Слід відзначити ретельність авторки при відстежснні й описі еволюції 

концеп туальних ознак концепту AMERICAN DREAM па кожному етапі 

дослідження. Цікаво дізнатися, яка конотація (позитивна чи негативна) 

превалює при реалізації концептуальної ознаки багатство, 

проілюстрованої на стор. 112 на прикладі сатири Марка Твена, яка, за 

словами авторки, виявляє негативну оцінку, і на стор. 135 при 

відтворенні ціннісного компонента структури концепту, де наведені 

приклади містять тільки позитивну конотацію. Чи залежить ця оцінка від 

періоду розвитку американського суспільства? Які підстави віднесення 

лексико-семантичної групи «щастя» до тематичного поля «соціальні 

гарантії»? (стор. 58 та ін.) Чи вдалося з’ясувати, що вкладають у поняття 

«щастя» американські політичні та громадські діячі різних періодів, та як 

вписується поняття «щастя» (реалізоване у словосполученні «the pursuit 

ofhappiness» на стор. 109) у саму ідею американської мрії?

4. Варто уточнити як у роботі співвідносяться поняття «семантичні ознаки»

(стор. 52 та ін.) -  «концептуальні ознаки» (стор. 51, 102 та ін.) 

«смислові ознаки» (стор. 52, 68) -  «концептуально-смислові
характеристики» (стор. 95) -  «смисли лінгвокультурного концепту» 

(стор. 103) -  «семантичний компонент» (стор. 102) «дефініціГіні 

ознаки» (стор. 103) -  «дефініційні характеристики» (стор. 141): 

«ко11центосфера» -  «концептуальна система» (на стор. 64 авторка 

виокремлює обидва поняття, але не вказує, як вони корелюють); 

«символьний» -  «символічний» (стор. 55); «компонент» (стор. 51, 55) 

«складова» (стор. 51 та ін.) -  «складник» (стор. 159) -  «шар» (стор. 51, 

179), коли йдеться про моделювання структури концепту; а також 

уточнити, що мається на увазі під «категорією образу» (стор. 52) та 

«межею концепту» (стор. 55). Якщо деякі терміни вживаються

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/


синонімічно, доцільно уніфікувати поняття, використовувані В рооогі, 

для легшого її сприйняття.
5. Робота не позбавлена певних стилістичних огріхів (стор. 5, 14, 28, 48, 69. 

71, 161, 173 та ін.)
Висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку роботи та 

не знижують її високого науково- теоретичного та науково-практичного рівня. Усе 

сказане дао підстави стверджувати, що дисертація Ольги Володимирівни Ладики 

«Об’єктивація концепту AMERICAN DREAM (діахронний підхід)» є актуальним, 

новим, самостійним і завершеним дослідженням; а її результати та висновки -  

науково обгрунтовані й значущі для подальшого розвитку лііігіюкогнітивних 

студій. Робота відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року 

№ 567, а и авторка заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 -  германські мови.
Офіційний опонент
кандидат філологічних наук, доцент, 
доцент кафедри англійської філології 
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника

07 квітня 2017 р.

Підпис Дойчик Оксани Ярославівни 
засвідчую.

Вчений секретар
1 Ірикариатсько) о національного 

університету імені Василя С ісфапика
'* В. ( 'п ін с ь к а

1 Віддій д ія о в о д с т  та архіву 
t Київського національного університету, 
\ імені 1 арапа j
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ВІДГУК

офіційного опонента

про дисертацію Ладики Ольги Володимирівни 

"Об ’єктивація концепту A MERICAN DREA М (діахронний підхід) ", 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

(спеціальність 10.02.04 -  германські мови)

Вочевидь не існує кращого способу зрозуміти Америку, ніж 

усвідомити та глибоко осягнути культурну історію так званої американської 

мрії. Адже з плином часу змінювалися як акценти, так і розуміння того, що 

ж це таке -  американська мрія.

Джеймс Траслоу Адамс, людина» котра ще 1931 року ввела у вжиток 

цей вислів, розумів під американською мрією прагнення кращого, 

багатшого та повнішого життя як винагороди за особисті досягнення. 

Пізніше Франклін Делано Рузвельт наголошував па таких складниках 

американської мрії як житло, робота, освіта та охорона здоров’я. Згодом 

Гаррі Трумен додав до цього переліку ще й соціальні гарантії держави для 

законослухняних та працелюбних іромадян (до речі, цей аспект 

американської мрії неодноразово підкреслювала і колишня держсекретар 

США Мадлен Олбрайт). Мартін Лютер Кінг у своїй славнозвісній промові 

"1 hâve a dream4, зазначав,що його американська мрія -  це рівність усіх 

людей ("it is a dream deeply rooted in the American dream...lhat ail men are 

created e q u a l . Минуло кілька десятиріч, і задля збереження 

американської мрії голвним стає збереження єдності американського 

народу (на цьому наголошував Вілл Клінтон:'W  need a new spirit qf 

communiíy, ... or the American Dream wilï continue to wither"). Барак Обама, 

як відомо, зробив акцент на такому аспекті мрії як доступність медичного
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обслуговування для усіх громадян. Чинний президент США, Дональд 

Трамп, зазначає такі складники ідеалу американської мрії як свобода, 

процвітання, мир, воля та справедливість для усіх ("the American Dream is 

freedom, pros per i ty, peace , liberty and justice for alVj. Цікаво, що нині у 

США наві ть діє організація під назвою ''Нова американська мрія" (The New 

American Dream), яка концентрує увагу на важливості культивування 

нематеріальних цінностей у американському суспільстві споживання.

Тема дослідження Ольги Володимирівни Ладики, безумовно, 

актуальна. Про це свідчить, зокрема, постійний інтерес до досліджуваної 

проблематики, який не вщухає уже багато років поспіль. Згадаймо такі 

ключові праці останнього часу як-от, дві книги 2012 року видання:

S  Smith; Hedrick Who St ole the American Dream? - Random House, 2012, 

624 p.

S  Samuel, Lawrence R. The American Dream: A Cultural Ifis tory - Syracuse 

University Press. - 2012. - 241p.,

a надто -  ще дві авторитетні монографії, що побачили світ у середині 
березня поточного, 2017 року, а саме:

^  Graham, Caro!. Happiness for AU?: Unequaî Hopes and Lives in Pursuit 

o f the American Dream. - Princeton University Press. - 2017 - 199 p., 

яка зосереджує увагу на проблематиці американської мрії у контексті 

розшарування суспільства на багатих і бідних та дотичної до цього питання 

проблеми the optimism gap та пояснює, чому найбільш песимістичною 

верствою населення є бідні білі, а не бідні чорношкірі чи латиноамериканці.

Інша, теж варта уваги книга-

^  Chomsky, Noam. Requiem for the American Dream: The 10 Principies o f 

Concentration o f Weaîth <£ Power. - Seven Stories Press. -  2017; 

в якій ідеться про неолібералізм, який власне руйнує американську мрію 

(reduce democracy; shape ideology, redesign the economy, shift the burden onto 

the poor and middle classes, attack the solidarity o f  the people, let spécial
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interests run the regulators, engineer élection results, use fear and the power o f 

¿he st.ate, to keep the rahhle in Une, manufacture consent, marginalize the 
population) .

Тож y контексті вивчення американської мрії одразу виникає багато 

суміжних питань, не лише у царині мовознавства, але й економіки, 

соціології, культурології, антропології, філософії, історії та інших сфер 

наукового пошуку, що свідчить про багатогранність досліджуваної 

проблематики. Утім, і без цього актуальність даної дисертації є 

незаперечною, позаяк у ній уперше докладно розглянуто зміни у

смисловому наповненні концепту AMERICAN DREAM упродовж 

тривалого періоду -  з XVI ст. до першої половини XX ст., причому 

особливу увагу зосереджено на специфіці динамічних модифікацій 

зазначеного концепту.

Дисертантка встановила умовні етапи розвитку етно- та 

лінгвокультурного концепту AMERICAN DREAM на підставі інтерпретації 

семантики, стилістики та прагматики лексичних елементів, які визначають 

зміст складників його семантичної структури, причому до уваги береться 

взаємодія ознак, які віддзеркалюють зміст концепту з урахуванням 

поняттєвого, образного, ціннісного, національно-культурного, символьного 

та ідейного елементів, основних та додаткових дефініційних характеристик 

концепту, та, що особливо важливо, його варіативності. Усе це є новим у 

парииі філологічних, зокрема лінгвокультурологічних студій.

Різнобічні аспекти даної праці свідчать про її комплексний характер. 

Теоретична значущість праці стосується, насамперед, подальшої розробки 

проблем у царині лінгвокогнітології, аксіологічної лінгвістики та теорії 

номінації, а також лінгвокультурологічних студій, зокрема такого 

актуального нині напряму наукового пошуку як лінгвістична й культурна 

антропологія.
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1 фактична цінність роботи полягає у можливості застосування 
результатів даної розвідки при викладанні практики англійської мови, 

лінгвокраїнознавства та цілої низки спецкурсів мовознавчого профілю, а 

також при написанні навчально-методичної та довідкової літератури.

Достовірність і обгрунтованість наукових положень і висновків 

даної дисертації зумовлюється опрацюванням достатнього обсягу мовного 

матеріалу, а також використанням сучасної та релевантно! методики 

наукового пошуку. Дисертацію логічно побудовано і прозоро

структуровано. Її загальна архітектоніка не викликає жодних заперечень, 

позаяк у роботі докладно та послідовно аналізуються питання 

концепту ал із ації поняттєвої сфери досліджуваного концепту та

компоненти його семантичної структури. Працю рясно ілюстровано не 

лише наочними, але й напрочуд вдалими прикладами.

Водночас, як і будь-яка грунтовна наукова праця, котра охоплює 

великий масив матеріалу дослідження, як у кількісно-якісному, так і у часо- 

просторовому вимірах, наштовхує на деякі запитання та потребує 

уточнения окремих моментів.

1. Моє перше зауваження стосується моментів, які слід було б дещо 

докладніше висвітлити у праці.

о Це насамперед американська мрія у період "золотої лихоманки" 

(gold rush) у Каліфорнії, яка була подією, що кардинально 

розмежувала "стару" американську мрію пуритан та "нову" 

американську мрію миттєвого успіху та раптового збагачення, 

о Це закон про гомстеди {ІIomestead Асі) 1862 року та його 

наслідки з огляду на діахрошіу модифікацію досліджуваного 

концепту.

о Це такий знаковий для американської культури літературний 

твір та однойменний кінофільм про втілення американської мрії 

як "Форрест Гамп."

- -
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І ще один акцент, який хотілося б зробити -  це важливість 

свободи вибору (freedom ofchoice) у контексті американської мрії 

та специфіка освіти як складника досліджуваного концепту 

(середня vs виша освіта).

2. Друге. На С.128 справедливо зазначається про те, що "особливістю 

американської культури є поєднання в одне ціле культур різних 

етнічних труті (феномен, виражений метафорами melting рої або 

salad bowl...)." Хотілося б лишень зробити уточнення стосовно 

того, що наведені авторкою метафори не є абсолютними 

синонімами. Так, па зміну широко уживаному раніше вислову 

melting pot прийшла номінація, яка точніше передає процеси та 

тенденції у американському суспільстві сьогодення -  salad bowl, 

котра імплікус важливість розмаїття за умови збереження 

ідентичності.

3. Третє. У цілому погоджуючись із авторською класифікацією 

пареміологічних та фразеологічних одиниць, які вербалізують 

лінгвокультурний концепт AMERICAN DREAM (с. 160). усе ж 

зазначимо, що ідіоматичний зворот befiill o f  beans, на нашу думку, 

більш стосується діяльності\ч а не сили.

4. 1 останнє. Як на наш погляд, у англомовній анотації - у дусі 

останніх тенденцій англомовної наукової комунікації - ліпше було 

б уникнути переобтяження тексту зворотами з Passive Voice (на 

зразок U is proved) та вилучити "порожні" фрази типу "in the 

process o f research. "

Замість ужитого авторкою, дещо незграбного з точку зору 

морфотактики англійської мови терміна linguoculturo!ogy, радимо 

послуговуватися таким варіантом: lingua-culture (з дефісом) або 

І ingu ¿їси І ture (без дефіса). Зазначимо принагідно, що раніше
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здебільшого уживали термін languaculture. У будь-якому разі, 

часопис авторитетного видавництва DE GRUYTER OPEN має 

назву Linguaculture. The Journal o f Linguaculture Centre for 

(Inter)cultural and (Inter)lingual Research. Інший можливий варіант 

згаданого терміна -  словосполучення language and culture. Цікаво, 
що відома дослідниця у галузі лінгвокультурології, Карен Різагер 

(Karen Risager), уживає терміни linguaculture, Janguage-culture 

nexus (у цій номінації особливо підкреслюється зв’язок мови і 

культури) та такий термін-словосполучення як language and 

culture.

Крім цього, ми б хотіли зауважити дещо некоректний переклад 

словосполучення, що містить так звано і-о "удаваного друга (або 

псевдодруга) перекладача"* а саме, слово depos U:finding deposits o f 

gold (це пошук не депозитів, а родовищ або копалин золота).

Також пропонуємо надати перевагу таким україномовним 

варіантам як складники (замість складові), за (а не під) редакцією, 

розумовий (не лшсленнєвий), такі замість наступні (при 

екземпліфікованому переліченні) тощо.

Утім, висловлені зауваження стосуються переважно уточнень 

окремих моментів та мають здебільшого характер побажань та 

рекомендацій. Наші міркування жодним чином не зменшують теоретичної 

та практичної ваги даного доробку та не применшують загальної високої 

позитивної оцінки рецензованої наукової розвідки.

Подана на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

дисертація є завершеним та цілісним дослідженням, яке містить раніше не 

захищені наукові положення. Отримані авторкою нові, достовірні й 

обїрунтовані результати у сукупності є важливими для розвитку 

американістики.
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Результати проведеного дослідження повністю викладено у 

публікаціях з теми роботи та в авторефераті дисертації. Апробація 

результатів даної наукової розвідки є достатньою.

Отже, рецензована праця "Об'єктивація концепту AMERICAN 

DREAM (діахрониий підхід)", відповідає усім чинним вимогам до 

кандидатських дисертацій, а саме, "Порядку присудження наукових 

ступенів," затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2012 року JV<> 567 (зі змінами), а її авторка, Ольга Володимирівна 

Ладика, заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 -  германські мови.

Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри іноземних мов 
Центру наукових досліджень та 
викладання іноземних мов НАН України

Мантру наукових до 
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