
ВІДГУК

офіційного опонента про дисертацію 

Жигун Тетян Валеріївни 

“ Формально-функціональні параметри інтерфіксів

у  сучасній українській ”,

подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова

Дисертаційна робота Жигун Тетян Валеріївни присвячена актуальній і 

недостатньо дослідженій в україністиці проблемі -  комплексному студіюванню 

формально-функціональних параметрів інтерфіксів у сучасній українській мові. 

Незважаючи на те, що у зарубіжному й українському мовознавстві нині є певні 

здобутки у вивченні морфемних явищ, зокрема й інтерфіксів (О.Сухотін, М.Панов,

О.Земська, І І.Крилов, К. Ко'Л'аІік, Г ВоБак, I I. \Vellmann, Г. Чинчлей, В. Горпинич, 

Є. Карпіловська, М. Кравченко, М. Федурко та ін.) в україністиці поки що 

бракувало спеціальної ґрунтовної праці, присвяченої всебічному вивченню цих 

морфем. Адже без такого дослідження інтерфіксів неможливо пізнати 

загальносистемні закономірності формально-семантичної побудови 

інтерфіксальних морфемних структур; виявити синтагматичні й парадигматичні 

зв’язки спільнокореневих інтерфіксальних слів; потенціал окремих інтерфіксів і 

морфемних структур із ними; спрогнозувати тенденції щодо нормалізації слів із 

запозиченими інтерфіксами в сучасній українській мові тощо. Нагальна 

необхідність з’ясування названих проблем, безперечно, становить актуальність 

обраної теми дисертаційного дослідження, яка є науково і практично значущою.

Наукова новизна результатів, отриманих особисто здобувачем і поданих на 

захист дисертації, як і її актуальність, безперечна й не викликає жодних сумнівів. 

Уперше в україністиці: 1) здійснено вивчення інтерфіксів на основі

парадигматичних зв’язків із морфемами; 2) комплексно й системно 

проаналізовано інтерфікси у спільнокореневих словах та чітко виявлено їх 

типологічні особливості за параметрами форми, функції і семантики; 3) з’ясовано 

категорійне значення питомих і іншомовних інтерфіксів у системі морфем і
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семантичну актуалізацію у словах; 4) уточнено морфонологічні й лексико- 

семантичні чинники, що зумовлюють появу інтерфіксів у спільнокореневих 

словах; 5) простежено тенденції функціонування морфемних структур з 

інтерфіксами в сучасній українській мові. Важливо, що у науковій роботі автора 

набули подальшого розвитку теоретичні засади вивчення інтерфіксальних 

компонентів із урахуванням двобічності морфеми, що слугувало базою для 

осмислення інгерморфів як варіантів морфем.

Заслуговує схвалення те, що рецензовану працю виконано в межах 

комплексної наукової теми, яку розробляє кафедра сучасної української мови 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

“Актуальні проблеми філології” (№ 02БФ044-01). Тему дисертації затверджено 

вченою радою Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 

17 листопада 2008 року).

Т. Жигун чітко подає мету, завдання /дослідження, його об’єкт і предмет, які 

відбивають логіку теоретичного і практичних розділів дисертації. Фактологічна 

база роботи є репрезентативною і досить солідною, оскільки автор наукової праці 

сумлінно зібрала й опрацювала значний, цікавий і переконливий ілюстративний 

матеріал -  морфемні структури спільнокореневих слів (при чому не лише 

літературних, а й розмовних, діалектних, нових), загалом понад 12 тисяч, отримані 

шляхом суцільного добору з лексичної бази даних автоматизованої системи 

морфемно-словотвірного аналізу української мови обсягом 190 тисяч одиниць, що 

укладена в лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології КНУ імені 

Тараса Шевченка, а також матеріал дослідження доповнено 

з лексикографічних і монографічних джерел. Хочд, на нашу думку, бажано було б 

до джерельної бази дослідження залучити ще ряд таких важливих лексикографічних 

праць, як: Словник української мови в двадцяти томах: Томи — К.: Наук,

думка, Кий 2010-2015; Словник української мови. — К.: «Просвіта», 201.2;

Новий словник іншомовних слів/Л.І.Шевченко, О.І.Хом'як, А.А.Дем’янюк;

За ред. Л.І.Шевченко. -  К.: АРІЙ, 2008 та ін., які створено вченими- 

лексикографами академічних установ і університетів.
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Методологічні і методичні засади опонованої праці, її концептуальні 

положення не викликають заперечень. Усебічне вивчення явища інтерфіксації 

забезпечили такі лінгвістичні методи: описово-аналітичний, метод опозицій; метод 

моделювання; метод дистрибутивного аналізу; метод компонентного аналізу. 

Лінгвістичний опис супроводжувався кількісними підрахунками, що допомагай 

з’ясувати потенціал інтерфіксів, передбачити їх виникнення в певних типах 

морфемних структур. Для встановлення походження інтерфіксів доречно 

використано елементи етимологічного аналізу.

Робота Т. Жигун має належну структуру, яка визначена завданнями й 

методикою дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури -  274 позиції. Повний обсяг роботи -  

228 сторінок, із них основного тексту -  199 сторінок.

У вступі здобувач досить вичерпно й чітко сформулювала 

всі необхідні складники дисертації в повній відповідності до встановлених вимог 

ДАК України. Назви розділів, їх зміст та композиція не викликають сумнівів.

У першому розділі Інтерфікси як о б ’єкт лінгвістичних досліджень” — 

ґрунтовно подано теоретичні основи праці, зокрема узагальнено погляди 

українських і зарубіжних мовознавців на особливі -  фонемно організовані, але, як 

прийнято вважати, позбавлені значення у структурі простого й складного слова -  

компоненти, що найчастіше називають ін; сформульовано теоретичні 

засади, на основі яких проведено дослідження інтерфіксів у простих словах.

Скрупульозно розглянуто інтерфікси як особливі одиниці морфемної будови 

слів. Чітко й переконливо обґрунтовано, що дистрибутивні параметри інтерфіксів 

встановлюються шляхом систематизації їхніх право- і лівобічних позицій. Поява 

інтерфіксів у багатьох випадках зумовлена одночасно семантичною (семантико- 

граматичною, лексико-семантичною, індивідуально-лексичною) й 

морфонологічною позицією. У дисертаційному дослідженні принциповим є 

розрізнення понять ф у н к ц і я  і з н а ч е н н я  морфеми, які не тотожні функції і 

значенню словотвірного форман та.
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Другий розділ — “ Формальні параметри інтерфіксів в сучасній українській 

м ові” -  присвячено розв’язанню низки завдань, із якими здобувач наукового 

ступеня блискуче впоралася, -  укладеню інвентаря інтерфіксів; визначенню їхніх 

структурних і кількісних параметрів; установленню консонантно-вокалічного 

складу інтерфіксів, а також характеристиці внутрішньомовної формально- 

структурної та фонемної типології інтерфіксів в українській мові.

У третьому розділі “Дистрибутивно-функціональні параметри інтерфіксів 

у  сучасній українській м ові” Т. Жигун вдало систематизовала морфонологічні й 

семантичні позиції, що програмують уживаність інтерфіксів і зумовлюють їхню 

варіативність; чітко виявила й описала внутрішньотипологічні особливості 

функціонування інтерфіксів у спільнокореневих словах із урахуванням 

походження, продуктивності, регулярності, нормативності; доречно з’ясовано 

морфемний статус інтерфіксів.

Висновки до розділів і загальні висновки у дисертаційному дослідженні 

здобувана наукового ступеня викладено загалом досить переконливо, зрозуміло. 

Вони повністю відбивають поставлені завдання, засвідчують основні результати 

кропіткої роботи автора з аналізу порушеної проблеми.

Досить вагомим є теоретичне значення роботи Т. Жигун, оскільки 

напрацювання, висновки й узагальнення дослідниці сприятимуть подальшій 

розбудові загальної теорії морфеми як одиниці мови, яка є парадигмою морфів й 

інтерморфів, уживаних відповідно в сильній і слабкій позиції. Здобуті результати 

поглиблюють загальнотеоретичні питання морфеміки, словотвору і морфонології: 

щодо розмежування різних за природою мовних явищ -  інтерморфів (варіантів 

морфем) та інтерфіксів-нарощень (морфонологічного явища); щодо розмежування 

різних за значенням і функціями одиниць -  структурно-семантичних (морфем) і 

структурно-функціональних (словотвірних формантів). Напрацювання автора 

важливі для розуміння закономірностей виникнення, функціонування, фонемної 

організації, семантичного й прагматичного потенціалу інтерфіксів у морфемних 

структурах українських слів.
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Уважаємо, що рецензована дисертація має ще більше практичне ,

оскільки її фактичний матеріал, основні теоретичні положення та отримані 

результати можуть бути використані передусім в лінгводидактиці вищої школи, 

зокрема в лекційних курсах, у процесі проведення семінарів і спецкурсів із 

морфеміки і словотвору; при укладанні навчальних посібників і підручників; у 

лексикографічній практиці для укладання словників афіксальних морфем і 

морфемних структур слів, тлумачних словників суфіксів; як матеріал для 

довідково-рекомендаційних видань із культури українського мовлення, а також у 

процесі розроблення програм автоматичного морфемного аналізу та синтезу слів.

До беззаперечних досягнень автора слід віднести також укладені 15 таблиць, 

у яких наочно систематизовано увесь фактичний матеріал дослідження.

Позитивно також, що здобувач у багатьох місцях роботи подає етимологічні 

характеристики лексем, наводить кількісні підрахунки аналізованих одиниць.

Принципових зауважень щодо структури, основних положень та концепції 

дисертації Т.Жигун у нас немає. Однак, відзначаючи істотні достоїнства роботи, не 

можемо залишити поза увагою деякі огріхи і висловити певні зауваження, 

міркування та побажання.

1. Окремі морфеми, які Ви трактуєте як інтерфікси, як відомо із праць 

попередників-дериватологів (В. Лопатін, В. Максимов, 1. Улуханов та ін.), 

є словотворчими суфіксами. Це стосується таких одиниць, як:

ськ-ий (від твірної основи схизмат, яке походить від слова схизма (стор. 

50); пушт-ун-ськ-ий(від твірної основи пуіитун-(и), яке походить від назви

мови пушту) (стор. 48, 50).

2. На окремих місцях роботи, на жаль, бракує покликань (див. стор. 14, 68, 

181).

3. Вважаємо, що терміни «пустий морф» і «сполука», які Ви використали 

(стор. 17, 69, 83), не зовсім вдалі для використання в українській 

лінгвістиці, оскільки доречнішими є «порожній морф» і «сполучення» 

(адже спеціальне слово «сполука» закріпилося більше в хімії).

4. Подекуди фонематичний запис слів зроблено не зовсім точно (див. стор. 15, 

72).
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5. Помічено окремі недогляди, зокрема стилістичні (див. стор. 24, 97, 175 та 

ін.), графічні (див. стор. 18, 71, 193 тощо).

Однак висловлені міркування, зауваження і побажання суттєво не впливають 

на отримані автором належні теоретичні й практичні результати, на загалом високу 

оцінку здійсненого кандидатського дисертаційного дослідження. Не підлягає 

сумніву, що подана до захисту робота є глибокою, самостійною, новаторською 

працею, основні здобутки якої, передусім її концептуальні положення, загальні 

висновки та результати, їх повнота, методологічні прийоми самодостатні й 

принципових зауважень не викликають. 1 Іоставлені наукові завдання в дисертації 

повністю розв’язано з теоретичних і методологічних позицій сучасної лінгвістики; 

їх здобуто одноосібно. Вагомість та значення наукового доробку, отриманого 

дисертантом, поза сумнівом, заслуговує високої оцінки.

Апробацію матеріалів і головних теоретичних засад цієї праці було 

проведено в достатньому обсязі на тринадцяти міжнародних і всеукраїнських 

конференціях, а також обговорено на засіданні кафедри сучасної української мови 

Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 23 квітня 2015 

року). Автореферат і текст дисертації ідентичні за змістом. Автореферат і 10 

публікацій, загальним обсягом 8,0 дрк. арк., із них п’ять -  у виданнях, 

затверджених ДАК України як спеціалізовані з мовознавчих дисциплін, одна у 

закордонному періодичному виданні (München), одна -  в інших виданнях МОН 

України, три -  у збірниках матеріалів наукових конференцій, цілком відбивають 

основні положення і зміст поданої до захисту роботи. Варто наголосити, що 

матеріали всіх розділів праці представлено в одноосібних публікаціях автора.

Хочеться сподіватися, що дослідник продовжить роботу над цією важливою 

і цікавою темою. До того ж, на нашу думку, рецензована праця заслуговує 

монографічного видання.

Отже, важаємо, що дисертаційна робота Тетяни Валеріївни Жигун 

„ Формально-функціональні параметри інтерфіксів у  сучасній українській мові 

відповідає вимогам пп. 10-13 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженому 

Кабінетом Міністрів України від 24.07.2013 № 567, є змістовним і завершеним
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науковим дослідженням, автор якого виявляє належний рівень фахової підготовки 

й заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата філологічних 

наук зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова.

Офіційний опонент -  

доктор філологічних наук,

ВЛАСНОРУЧНИЙ ПІДПИС
З а с в і д ч у ю

професор кафедри української мов

Гуманітарного інституту 

Київського університету імені Б. Г

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Ідентифікаційний код 02136554

О. А. Стишов

. С? 6> 'Z-'C? І ■
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В І Д Г У К
офіційного опонента про дисертацію 

Жигун Тетяни Валеріїени
«Формально-функціональні параметри інтерфіксів 

у сучасній українській мові»,
подану до захисту для здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук 
зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова

Питання статусу, функцій одиниць таких підсистем мовної системи як 

морфеміка, морфонологія як складник морфеміки, словотвір -  займають 

увагу лінгвістів, починаючи з другої половини XX століття. Актуальність їх 

вивчення в українській лінгвістиці зросла в останні десятиліття (див. праці

H.Ф.Клименко (1998), Є.А.Карпіловської (1999), М.Ю.Федурко (2003),

I.В.Козленко (2004, 2007)). Однак залишаються дискусійними питання щодо 

статусу окремих одиниць. Одним із таких питань є статус інтерфіксів у 

системі мови: чи можна вважати інтерфікс морфемою чи лише 

морфонологічним явищем на морфемному шві? Дисертаційну роботу, яка 

ставить за мету вивчити лінгвістичну сутність інтерфікса (с.7 дис., с.1 АКД) 

розв’язати цю теоретичну проблему в контексті розуміння сутності морфеми, 

вважаємо не лише актуальною, а й достатньо амбітною з погляду складності 

поставленого завдання та важливою для класифікації одиниць морфемної 

підсистеми сучасної української мови. Дослідження має і практичну цінність 

для з’ясування сучасних тенденцій у мові, зокрема унормування інтерфіксів 

відповідно до фонетичних і морфемних норм української мови та витіснення 

семантичних дублетів.

Дисертантка знаходить вдалий і єдино можливий підхід до розв’язання 

визначення статусу інтерфіксів -  комплексний: з урахуванням структурно- 

морфонологічних та лексико-семантичних лівобічних і правобічних позицій 

інтерфіксів у морфемних структурах спільнокореневих слів, формально- 

фонемної структури інтерфіксів, з погляду їх походження та функції у 

спільнокореневих словах, застосувавши низку методів і процедур

сіддш діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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Складність теоретичного завдання полягає в тому, що явище 

інтерфіксації є об’єктом розгляду морфеміки, морфонології та словотвору, а 

тому існують різні погляди відомих авторитетних лінгвістів на природу 

інтерфікса як виразника цього явища. Інтерфікс вважають: 1) частиною 

поліморфемного суфікса І.І.Ковалик, М.Я.Плющ; 2) субморфом, який є не 

морфемою, а лише морфонологічним засобом, явищем морфемного шва між 

двома морфемами -  О.А.Земська, А.М.Тихонов, М.В.Панов, В.О.Горпинич, 

К.Г.Городенська, М.Ю.Федурко; 3) асемантемою з конструктивною 

функцією у складі слова (Н.Ф.Клименко), субморфом у складі морфа, 

нарощенням (Я.Босак, М.В.Кравченко, К.Г.Городенська, М.Ю.Федурко, 

Г.С.Чинчлей), аломорфом -  варіантом морфеми (В.В.Лопатін). Т. В. Жигун 

узагальнює погляди на це поняття з позицій словотвору, морфонології та 

морфеміки у першому теоретичному розділі «Інтерфікси як об’єкт 

лінгвістичних досліджень» (сс. 12-41). Із низки термінів дослідниця 

умотивовує свій вибір терміна ‘інтерфікс’, запропонованого польською 

дослідницею К.Ковалик.

У вихідних положеннях дисертаційного дослідження визначено 

розуміння морфемної підсистеми не лише як сукупності взаємопов’язаних 

одиниць, а й як складно структурованого і динамічного утворення, а 

інтерфікси -  як перехідне явище в ній, одиниці з різним морфемним 

статусом. Запропоновано гіпотезу про різну природу інтерфіксів: двофонемні 

інтерморфи є морфами суфіксальних морфем, реалізованих у слабкій 

(словотвірно не підтвердженій) позиції; однофонемні нарощення мають 

морфонологічну природу (с.25). У контексті сучасного розуміння значення 

морфеми, авторка поділяє думку І.Г.Милославського, що інтерфікси мають 

значення в системі мови, яке у словоформі може бути надлишковим або 

набувати додаткових сем у певних семантичних позиціях (с.36).

Теоретична база дисертації є достатньо потужною: використано 274 

наукові праці з мовознавства, серед яких українські, російські, польські, 

чеські, словацькі, англійські й німецькі джерела, класичні й сучасні праці.
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Бібліографічний список використаної наукової літератури відповідає 

принципу достатності, упорядкування його здійснено авторкою згідно з 

останніми бібліографічними приписами.

Дослідження виконане на солідній фактографічній основі -  матеріалом 

слугують морфемні структури понад 12 тисяч слів: з них дібрано 4640 

інтерфіксальних прикметників, а також спільнокореневих з ними одиниць із 

лексичної бази даних автоматизованої системи морфемно-словотвірного 

аналізу української мови, укладеної в лабораторії комп’ютерної лінгвістики 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, та доповнено з академічних лексикографічних джерел. 

Формулювання назв розділів і параграфів чіткі й відтворюють логіку 

дослідження й осмислення фактичного матеріалу.

Обґрунтуванню основної гіпотези дисертації присвячено другий і 

третій її розділи. У другому розділі «Формальні параметри інтерфіксів у 

сучасній українській мові» проаналізовано параметри інтерфіксів (їхню 

структуру, довжину і фонемний склад) у прикметниках на -ський (506 

інтерфіксальних морфемних структур, що становить 12,4% від виявлених 

прикметників на -ський) та -ний (3219 слів, що становить 15% від 

виявлених прикметників на -ний), а також 1904 інтерфіксальні прикметники 

з іншими суфіксами. Те, що інтерфікси, як вияв аглютинативних тенденцій, 

властиві порівняно невеликій кількості прикметників, свідчить про 

збереження синтетизму як типологічної риси української мови.

Виявлені структурні типи інтерфіксів та їх кількісне наповнення 

показали, що в прикметниках на -ський із, 37 інтерфіксів два типові 

двофонемні - і в -  та -ан- функціонують у майже 57,7% прикметників; а в 

прикметниках на —ний інтерфікс -л' охоплює 37,8% прикметників, ще 2 

двофонемні інтерфікси - і ч - ,  -И Ч -, відповідно по 20,3% та 12,5%

прикметників. Коректний та ретельний аналіз, табличне подання даних, точні 

кількісні підрахунки забезпечили достовірність висновків до цього розділу, 

які засвідчили, що конститутивно оптимальними є двофонемні, подібні до
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іменних суфіксів, -с'к-інтерфікси (83,8%) і -н-/-н'-інтерфікси (53,75%), Це 

підтверджує універсальні закономірності: закон переваги, закон Дж.Ципфа та 

сформульовану В.С.Перебийніс закономірність про співвідношення 

невеликої кількості високочастотних одиниць і великої -  низькочастотних.

Кваліфікації морфемного статусу інтерфіксів присвячено третій, 

найбільший розділ «Дистрибутивно-функціональні параметри інтерфіксів в 

сучасній українській мові». Для -с'к-інтерфіксів та -н-/-н'-інтерфіксів авторка 

систематизує семантичні й морфологічні позиції, зокрема аналізує 

правобічну сполучуваність інтерфіксів -  всі можливі у постпозиції до 

інтерфіксів суфікси, з’ясовує чинники функціонування таких сполук у 

реальних словах, класифікує варіанти інтерфіксів і за формальними 

параметрами об’єднує їх у групи. Здійснено комплексний аналіз кожного з 

інтерфіксів та його варіантів: семантичний аналіз спільнокореневих слів з 

інтерфіксом, регулярність та продуктивність його вживання, елементи 

етимологічного аналізу, важливі для визначення походження інтерфікса та 

його нормативності, елементи словотвірного аналізу, врахування 

морфонологічних явищ на морфемному шві.

Результати аналізу фактичного матеріалу підтвердили гіпотезу про 

різний морфемний статус інтерфіксів, за яким дисертантка об’єднала 

інтерфікси в три групи,: 1) інтерморфи в неосновній сильній позиції, які 

відзначають такти попередньої (реальної або потенційної) похідності слова 

(-ан-, -ів-, -єн-, -ар-, -тел'-); 2) інтерморфи, які завжди перебувають лише у 

слабкій позиції (-іан-/-йан-, -итан-/-итан-, -тей-); 3) нарощення як

морфологічне явище ( -л/, -лУ, -ч/, -й-, -к/) (с.193).

Висновки базуються на теоретичному розумінні морфеми як 

парадигматичної одиниці морфемної підсистеми, що має категорійне 

значення й узагальнює всі свої варіанти, реалізовані в сильній (словотвірні 

морфи) та слабкій (інтерморфи) позиції, й системному дослідженні 

інтерфіксів. Дисертантка констатує, що «ці компоненти слова є явищем 

неоднорідним ні щодо функції, ні щодо форми вираження та значення, ні
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щодо походження» (с.195 дис., с.12 АКД) і розрізняє 1)інтерморфи -  

варіанти суфіксів прикметників, іменників і дієслів, які реалізуються у 

слабкій позиції, та 2) компоненти аломорфів морфем -  суфіксальних (питомі) 

та кореневих (запозичені).

Таким чином, проаналізований матеріал дисертації Т. В. Жигун, 

результати його теоретичного осмислення засвідчили, що авторці загалом 

вдалося успішно розв’язати поставлені завдання й узгодити суперечливі 

погляди мовознавців на кваліфікацію інтерфіксів. Проте новаторська, 

оригінальна праця, пов’язана з розв’язанням складних і дискусійних 

проблем, неминуче викликає запитання, критичні міркування й пропозиції як 

щодо теоретичного апарату рецензованої дисертації, так і щодо аналізу 

конкретних мовних фактів:

1. У дисертації багато уваги приділено розрізненню морфеми й 

суфіксального форманта, морфемного та словотвірного аналізу. Оскільки це 

базове твердження викликане формальною подібністю інтерфікса до суфікса, 

варто би наголосити ще і на тому, що морфема є емічною конститутивною 

одиницею морфемного рівня, тоді як суфікс є лише словотворчим засобом, а 

щодо емічної одиниці словотвору також тривають дискусії, наприклад,

І.І.Ковалик пропонував вважати такою дериватему. Розрізнення морфеми й 

суфіксального форманта, так само як і морфемної та словотвірної структури 

слова, є дуже важливим для практичного опису матеріалу. Скажімо, на с. 71 

дисертації не можемо погодитись із кваліфікацією -ер-, -дер- у словах 

африканеро, африкандере як суфіксів. Так, ці слова є морфемно подільними 

в українській мові за наявності низки спільнокореневих слів, але вони не є 

похідними, бо не утворені на українському ґрунті, а запозичені цілим словом, 

тому -ер-, -дер- можна кваліфікувати лише як морфеми, подібні до суфіксів.

2. На жаль, Т.В.Жигун не описала процедуру морфемного аналізу 

фактичного матеріалу й виділення інтерфіксів. Отже, залишається запитання, 

чи використовувала дисертантка дані з автоматичної системи морфемно- 

словотвірного аналізу лабораторії комп’ютерної лінгвістики,
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лексикографічних (словник-довідник І.Т.Яценка «Морфемний аналіз», 

«Словник афіксальних морфем української мови») та монографічних праць, 

чи робила морфемний аналіз власноруч? На нашу думку, процедура 

морфемного аналізу прикметників, зокрема, утворених від невідмінюваних 

іншомовних лексем, є дискусійною та потребує додаткових пояснень. 

Скажімо, виділення у прикметнику , утвореному від

невідмінюваного іменника ханти («народність угро-фінської мовної групи», 

пор. «За останні роки надруковано казки і пісні мансі, ханти, » (СУМ

XI 1980, с.17) інтерфікса -ий- (сс. 72, 116), а не -й-, є дискусійним, але має 

аргумент на користь інтерфікса -ий-, оскільки існує усічена основа хант 

(«представник народності»), а не лише хантиєць. Але у випадку з виділенням 

інтерфікса -ун- у прикметнику пуштунський (сс. 91, 120-121), утвореному 

від пуштуни, пушту (самоназва афганців, в українській мові невідмінюване 

слово) такого аргумента немає, бо не існує усіченої основи, є лише оманлива 

омонімія з суфіксом -ун- у віддієслівних іменниках на зразок: 

пустун. У прикметнику пуштунський маємо морфонологічне нарощення 

-н-, як у нікарагуанський, самоанський.

3. У висновках дисертантка розрізняє інтерморфи як варіанти суфіксів 

та як компоненти аломорфів суфіксальних та кореневих морфем. 

Пропонуємо зробити наступний крок -  вважати інтерфіксами лише 

інтерморфи, які підтвердили статус варіанта морфеми у слабкій позиції (як, 

наприклад, -ів- у батьківський, -ан- у громадянський (пор. громадський), 

галичанський (пор. галицький)), а компоненти аломорфів морфем розглядати 

лише в морфонології, оскільки вони не мають морфемного статусу (на зразок 

-й- у дерев ’яний, олов ’яний, -к- у зеленкуватий, ледачкуватий).

Висловлені зауваження й пропозиції не дають підстав сумніватися в 

теоретичній цінності й практичній корисності дослідження Т. В. Жигун. 

Вони лише доводять складність теоретичного завдання й практичних 

аспектів його розв’язання і показують, скільки ще дискусійних питань у 

галузі морфеміки залишається на перспективу. На суд мовознавчої громади
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подано, безперечно, добре продуману, оригінальну дослідницьку працю, 

виконану на показовому, самостійно зібраному фактичному матеріалі, з 

належним знанням літератури предмета дослідження і вправним володінням 

методиками його аналізу та пояснення. Одержані теоретичні та практичні 

результати дослідження Т. В. Жигун сприятимуть дальшому розвитку в 

україністиці таких перспективних напрямів, як морфеміка й морфонологія.

Найвагоміші теоретичні й практичні здобутки рецензованої дисертації 

висвітлено у належній кількості статей в авторитетних наукових виданнях, 

затверджених ДАК України як фахові, й апробовано на наукових 

конференціях. Концептуальна основа дисертації, її завдання і результати не 

суперечать їхньому скороченому викладу в авторефераті дисертації. З огляду 

на все вищесказане вважаємо, що дисертація «Формально-функціональні 

параметри інтерфіксів у сучасній українській мові» відповідає всім вимогам 

ДАК України до дисертацій, поданих до захисту для здобуття наукового 

ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 -  українська 

мова, а її авторка -  Тетяна Валеріївна Жигун -  цілком заслуговує на 

присудження їй цього ступеня.

Офіційний опонент 
старший науковий співробітник відділу структурно- 
математичної лінгвістики Інституту української 
мови НАН України, кандидат філологічних наук
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