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ВІДГУК

офіційного опонента
на дисертаційну роботу Анни Сергіївни ДАНИЛЕВСЬКОЇ 
«Відображення первинного локусу діалектоносіїв у 

фразеологічній картині світу (на матеріалі російських говірок 
Приамур’я», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.02 -  російська мова (Київ : Київський національний

Дисертація Анни Сергіївни Данилевської виконана на матеріалі 

діалектної фразеології Приамур’я, за допомогою якої дослідниця вдається до 

реконструкції образу первинного локусу сучасних носіїв російських 

переселенських говірок цього ареалу задля встановлення першоджерел 

формування вторинної діалектної картини світу. Актуальність дослідженої 

А. С. Данилевською проблеми є очевидною, бо швидкі соціальні зміни у 

суспільстві, як-от всесвітня глобалізація різних сфер життя суспільства і 

процеси урбанізації в регіоні російського Далекого Сходу сприяють 

універсалізації лінгвокультурного простору тамтешніх мешканців. Наукове 

вивчення лінгвістичних процесів виникнення та трансформації діалектної мови 

є одним із завдань сучасної діалектології. У роботі розкрито й описано в 

етнолінгвокультурологічному аспекті у фразеологічній картині світу 

діалектоносіїв Приамур’я їхні системні уявлення, зумовлені первинним 

локусом. Дослідження має фундаментальний характер і спрямоване на 

комплексне виявлення та всебічний опис особливостей чотирьох 

актуалізованих зон уваги первинного локусу: «Людина», «Дім», «Село», 

«Край».

Застосування етнолінгвокультурологічної методики дослідження 

дозволило здобувачці систематизувати в російській діалектній фразеології 

Приамур’я різні форми вербалізації поняттєвих центрів первинного локусу на 

основі парадигматичних відношень. У роботі в но
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випадки фразеологічної полісемії та синонімії (с. 75-130 та ін.). Розвиток 

синонімії та варіативності збагачує та функціонально урізноманітнює 

фразеологічну систему досліджуваних російських говірок. Дисертанткою 

встановлено, що варіативність компонентів діалектної фразеології Приамур’я 

розвивається усною формою існування діалекту, природою формування 

діалектної фразеосистеми Приамур"я на основі діалектних систем говірок 

Сибіру і Забайкалля (с. 32, 76, 83 та ін.) й у контакті з українськими та 

білоруськими переселенськими говірками (с. 31, 84-85 та ін.), з мовами 

місцевих аборигенних народів (с. 85, 116 та ін.).

Картотека проаналізованих у процесі наукового дослідження діалектних 

фразеологізмів становить понад 1000 одиниць, вибраних із регіональних 

словників, у яких зафіксовано одиниці, що функціонують у досліджуваному 

здобувачкою ареалі. Такий обсяг і якість проаналізованого матеріалу є 

достатніми для достовірних висновків і рекомендацій.

Дисертація, загальний обсяг якої становить 261 сторінку, в тому числі 200 

сторінок основного змісту, логічно структурована та складається зі списку 

умовних скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної 

літератури (335 позицій), додатків. У першому розділі «Діалектна фразеологія 

як об ’єкт вивчення лінгворусистики» (с. 15-79) узагальнено шляхи та 

результати вивчення загальнонаціональної та діалектної фразеології російської 

мови, виокремлено способи творення й особливості функціонування діалектних 

фразеологізмів, представлено принципи та методику комплексного 

етнолінгвокультурологічного вивчення цих одиниць, визначено їх місце у 

відновленні змісту первинного локусу російських говірок Приамур’я. Тут же 

авторці вдається виокремити диференційні ознаки поняття «первинний локус», 

які є цінними для соціолінгвістики, лінгвокультурології, когнітивістики, 

етнолінгвістики, а також запропонувати оригінальну концепцію відображення 

первинного локусу діалектоносіями Приамур’я. Другий розділ «Діалектна 

фразеологія в етнокультурному вимірі» (с. 80-124) присвячено аналізу
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діалектної фразеологічної системи російських говірок Приамур’я з точки зору 

синхронії та діахронії. У цьому розділі розглянуто питання історичних витоків 

цієї системи та процеси її трансформації, які призводять до формування 

етнокультурної самобутності окремих одиниць, а згодом і всієї системи.

А. С. Данилевська виявляє себе досвідченим фахівцем, що тонко відчуває 

процеси мовної діалектики, вміло оперує методикою їх вивчення як в аспекті 

суто лінгвістичному, так і екстралінгвістичному. У другому розділі також 

описано фразеологічний фрагмент діалектної картини світу мешканців 

Приамур’я, виокремлено ядерні та периферійні зони, універсальні й 

ідіоетнічні риси цієї КС. Матеріал третього розділу «Системні уявлення 

діалектоносіїв Приамур’я про світ» (с. 125-200) засвідчує глибину вивчення 

матеріалу та досконалість гіпотези, висунутої А. С. Данилевською на захист. У 

цьому розділі репрезентовано оригінальну авторську ідеографічну модель 

первинного локусу діалектоносіїв Приамур’я, яка є цінним доробком 

дисертантки і може використовуватися в сучасних дослідженнях діалектів 

пізнього заселення як російської, так і української, інших мов, носії яких 

опинилися в аналогічних умовах перебування й розвитку.

Висновки (с. 201-206), в цілому, висвітлюють теоретичне та практичне 

значення дисертаційного дослідження А. С. Данилевської, визначають 

перспективи втілення його результатів у лексикографічну практику та науково- 

педагогічну діяльність.

Автореферат дисертації відповідає чинним стандартам, ідентичний 

основним положенням дисертації, в ньому описано наукове дослідження 

авторки, його результати і висновки. Результати дослідження пройшли 

достатню апробацію й відображені в 10 статтях, опублікованих у наукових 

збірниках і журналах, і в 7 доповідях на наукових конференціях різних рівнів.

Результати роботи є достовірними і, в цілому, обґрунтованими.

Несхвалення заслуговує вибір матеріалу дослідження, глибокий аналіз 

дисертанткою існуючих у русистиці підходів до вивчення діалектної



фразеології, первинного локусу, мовної картини світу діалектоносія, та інших 

основоположних для такого дослідження понять (с. 9-10, 125 і ін.). У роботі є 

декілька зведених таблиць (с. 130-138; 148-151; 154-155; 159; 161-162; 166; 

169; 178-179), які свідчать про використання здобувачкою процедури 

системно-структурного підходу водночас із процедурами антропоцентричного 

підходу у вивченні проблеми.

Достовірність результатів дослідження, в першу чергу, залежить від 

обраної методики вивчення досліджуваного матеріалу. У вступі здобувачка 

зауважує, що в сучасній діалектології, як і взагалі в лінгвістиці, зараз як 

основний розглядається антропоцентричний підхід до вивчення майже всіх 

проблемних питань (с. 6). Те саме спостерігається і в дослідженні діалектної 

фразеології (с. 52). Однак А. С. Данилевська у вивченні особливостей 

первинного локусу обирає, на наш погляд, найбільш виважену позицію, не 

відмовляючись від використання методики системно-структурної та 

порівняльно-історичної наукових парадигм. Саме поліпарадигмальність є 

найбільш прийнятним принципом визначення методики сучасних досліджень 

регіонального мовленнєвого простору. Це було доведено нами у вивченні 

російського мовлення полілінгвокультурного міста. Поліпарадигмальність, яка 

проявляється у взаємопроникненні порівняльно-історичних, системно- 

структурних і антропоцентричних методів, надала можливість використання 

комплексної методики у вивченні феномену первинного локусу на матеріалі 

російської діалектної фразеології Приамур’я, розкрити історичні шляхи 

формування сучасного міждіалектного койне в цьому регіоні, зробити певні 

узагальнення та зафіксувати їх у таблицях

Дисертаційне дослідження А. С. Данилевської є серйозним внеском у 

розробку соціолінгвокультурологічної концепції первинного локусу, висунутої

В. Г. Гаком і уточненої Ю. С. Степановим; у вивчення процесів койнезації 

різних російських переселенських говірок, які певний час розвиваються на 

спільній території в умовах контактування з іншими мовами; а також у



вивчення питань формування, функціонування й розвитку російської діалектної 

фразеології. Проте у процесі викладу результатів дослідження і в науковому 

аналізі, з нашої точки зору, є ряд неточностей і спірних тверджень. У зв'язку з 

цим у нас виникли питання дискусійного характеру, є певні зауваження.

Так, викликає сумніви необхідність включення до дефініції первинного 

локусу поняття генетичної пам'яті (с. 9). Сьогодні немає наукових доказів 

існування генетичної пам 'яті в мовній сфері. Загальновизнаним є факт набуття 

людиною мовленнєвих навичок у процесі суспільного життя. Отже первинний 

локус слід вважати поняттям соціолінгвістики та лінгвокультурології на 

позначення первинного соціолінгвокультурного оточення мовної особистості. 

Слід уточнити, що первинний локус визначається не лише для діалектоносіїв, а 

й для будь-якої мовної особистості. Ним може бути не лише якийсь діалектний 

ареал, а будь-який соціолінгвокультурний простір, у якому відбувається перше 

свідоме засвоєння засад мовленнєвої практики мовною особистістю. Цікаво 

було б знати, як довго, виходячи з Ваших спостережень, мовна особистість 

має розвиватися в умовах того чи іншого первинного локусу, аби надбані 

нею первинні соціолінгвокультурні навички збереглися в інших 

соціолінгвокультурних умовах перебування і/або впливали на нові 

мовленнєві практики?

^  Первинний локус є одним із ключових понять рецензованої роботи, отже

варто було б дізнатися, як здобувачка співвідносить його (первинний локус) 

з поняттям «материнський діалект» ?

На с. 34 написано: «В русле антропологической парадигмьі многие 

ученьїе значительное внимание уделяют изучению ЯКМ диалектоносителей...» 

Незрозуміло, це описка чи виокремлюється, на відміну від антропоцентричної 

наукової парадигми, якась антропологічна парадигма?

На с. 53 указано, що збирання фактичного матеріалу для аналізу 

дисертантка здійснювала методами включеного спостереження за мовленням 

інформантів, усного інтерв’ю, а також аналізу письмових джерел. Усі ці методи
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є методами соціолінгвістичного дослідження мови. Проте авторка дисертації 

жодним чином не згадує про те, що її дослідження знаходиться в зоні перетину 

об’єктів, предметів і методів вивчення лінгвокультурології та соціолінгвістики. 

ГІрошу все ж таки уточнити, яким чином дослідження у сфері діалектної 

фразеології та первинного локусу діалектоносіїв торкаються проблем 

соціолінгвістики?

Уже кілька десятиліть у русистиці успішно розвивається теорія 

прецедентних феноменів, запропонована Ю. М. Карауловим як концепція 

прецедентних текстів на початку 1980-х. Найчастіше сполучення слів стають 

фразеологізмами за наявності прецедентного сценарію. Отже, діалектні 

фразеологізми Приамур’я повинні зберігати ці сценарії у своїй внутрішній 

формі. Сценарії прецедентності якої актуалізованої зони первинного 

локусу переважають у діалектній фразеосистемі ? В чому полягає причина 

такого розподілу ?

У виборі структури первинного локусу діалектоносіїв А. С. Данилевська 

обрала запропонований В. Г. Гаком варіант, який містить 4 зони актуальної 

уваги, а не варіант Ю. С. Степанова, в якому 5 таких зон. Отже, дисертантка 

виключає зі структури первинного локусу зону міста. Проте у 2000-х роках у 

русистиці (здебільшого, в наукових центрах Уралу та Сибіру) була спроба 

впровадити привнесену професором О. С. Гердом із Західної Європи теорію 

трансформації діалектів у регіолекти в сучасних умовах урбанізації. 

Негативним ми вважаємо намагання прибічників цієї теорії визнати цей процес 

закономірним на всій території поширення російської мови, про що заявляли на 

сторінках наших наукових праць. Проте в деяких регіонах формування та 

функціонування регіолектів є можливим, особливо там, де є невеликі міста, які 

є адміністративним, індустріальним, культурним центром регіону поширення 

певного російського діалекту (говірки). Чи вважає шановна дисертантка 

процесом, що відбувається, формування регіолекту або кількох регіолектів
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в ареалі поширення російських переселенських говірок Приамур’я ? 

Обгрунтуйте свою відповідь.

Загальні висновки рецензованої дисертації А. С. Данилевської 

максимально враховують і відображають результати дослідження, проведеного 

здобувачкою.

Усе вищевикладене дає підстави вважати, що дисертація 

А. С. Данилевської «Відображення первинного локусу діалектоносіїв у 

фразеологічній картині світу (на матеріалі російських говірок Приамур’̂ » за 

змістом і за формою відповідає вимогам, що пред'являються до кандидатських 

дисертацій і викладеним у «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженому Постановою кабінету міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. 

Автореферат передає суть дослідження і повністю відповідає її змісту. Автор 

дисертації «Відображення первинного локусу діалектоносіїв у фразеологічній 

картині світу (на матеріалі російських говірок Приамур’я» Данилевська Анна 

Сергіївна заслуговує присудження наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.02 -  російська мова.

15 червня 2017 року
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Данилевської Анни Сергіївни

(на матеріалі російських говірок Приамур’я)»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.02 -  російська мова.

Детальний аналіз кандидатської дисертації А. С. Данилевської 

«Відображення первинного локусу діалектоносіїв у фразеологічній картині 

світу (на матеріалі російських говірок Приамур’я)» дозволяє сформулювати 

такі узагальнені висновки.

Як відомо, антропоцентричний підхід є одним із провідних у сучасній 

дослідницькій парадигмі. Людина знаходиться в центрі уваги історії, 

культурології, психології, соціології, етнографії та багатьох інших наук. 

Особливості існування людини, її взаємодія з навколишнім світом 

визначаються в широкому сенсі як культура. Співвідношення культури і 

особистості є одним з найважливіших аспектів сучасної гуманітарної науки.

Розробка питань, пов’язаних із взаємодією суспільного життя людей з 

культурою, що відбивається в мові, зумовила виникнення нової галузі 

мовознавства -  лінгвокультурології, основним завданням якої стало 

дослідження культурних цінностей, відображених у мові.

Антропоцентризм торкнувся й досліджень діалектної мови. Усе більше 

зростає увага вчених до проблем розвитку та функціонування народних 

говорів, що пов’язано з усвідомленням їх значення як зберігачів національної 

мовної картини світу. Особливий інтерес викликає діалектна фразеологія, 

оскільки саме в ній відображаються живі мовні процеси, виражається 

безпосередня реакція мовців на явища навколишньої дійсності. Традиційно 

вивчається фраземіка певного значення або складу, розглядається

Актуальність теми дисертаційного дослідження
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національна специфіка фразеологічних одиниць, аналізуються етно- і 

лінгвокультурна своєрідність тих чи інших говірок, досліджуються окремі 

концепти фразеології тощо.

У дисертаційній роботі А. С. Данилевської, написаній у руслі 

етнолінгвокультурологічного підходу, виявляється специфіка мовної картини 

світу діалектоносіїв Приамур’я. Говірки територій пізнього освоєння
•_____ _______  ____  /|f 9___ _ ________ ___•_______ У_ВІДНОСНО недавно СісіЛй ОО ЄКТОМ лКійВгіОіО ДОСЛІДЖіШШі, іА ВЙВЧЄНгій 

дозволить визначити специфіку формування сучасних говірок, скласти 

уявлення про особливості світосприйняття народу, виокремити найбільш 

значущі складові діалектної мовної картини світу.

Слід зазначити, що більшість досліджень російських говірок 

Приамур’я торкається лише окремих фрагментів діалектної системи. 

А. С. Данилевська проводить лінгвістичну реконструкцію образу первинного
______ __ ___ ___• _ __• _• _ _ ** Д_ _______т*тг _ 9 _ ___ЛиКусу На Матеріалі ДіаЛсКТНОІ ІрраЗбОЛОІ і і ііриамуря, встановлюючи іЙМ 

самим витоки формування діалектної картини світу носіїв говірок, 

визначаючи її концептуальне наповнення на противагу вторинному локусу. 

Отже, актуальність і доцільність дослідження здобувача зумовлені

необхідністю проведення всебічного, різнорівневого, комплексного аналізу
__ * _____________________________ ___ _________ _____ ____-  rt  *  . .  __ • ________ • *  ^  ______  _ __ _______націонал ьно~к v jjb і у рноі специфіки діалек і нОі системи з використанням

сучасних методів та прийомів.

Окрім того, дисертаційне дослідження А. С. Данилевської пов’язане з

науковими розробками Інституту філології Київського національного

університету імені Тараса Шевченка у межах затвердженої Міністерством

освіти і науки України теми: «Розвиток і взаємодія мов та літератур в умовах

глобалізації» (№ 06БФ044-01).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій,

сформульованих у  дисертації, їх достовірність

Уважне ознайомлення з текстом дисертації А. С. Данилевської дає

підстави стверджувати, що підхід дисертантки до аналізу діалектної
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фразеології Приамур’я відзначається фундаментальністю та ґрунтовністю. 

Обґрунтованість наукових положень, сформульованих у дисертації, базується 

на логіці дослідження й системному підході до аналізу і вирішення 

окреслених завдань. Вона також підтверджується глибоким опрацюванням 

наукового доробку вітчизняних і зарубіжних учених з проблем 

загальномовної та діалектної фразеології; умілим поєднанням сучасного 

наукового інструментарію і класичних методів дослідження.

Зокрема, на матеріалі фразеології російських говірок Приамур’я 

апробований метод етнолінгвокультурологічної інтерпретації, заснований на 

синкретичному принципі аналізі мовного матеріалу із залученням відомостей 

з історії та культури краю, що дозволило автору розкрити уявлення 

діалектоносіїв про первинний локус, виявити унікальні та універсальні 

складові діалектної картини світу Приамур’я.

Абсолютно обґрунтованими є запропоновані автором визначення 

понять первинного та вторинного локусів. Окреслення обсягу та опис 

структури цих понять дали можливість визначити специфіку середовища 

проживання діалектоносіїв з урахуванням кліматичних, історичних та 

культурних чинників, протиставити його урбаністичному локусу.

Аналіз парадигматичних зв’язків фразеологічних одиниць дозволив 

визначити семантичні центри поняттєвого середовища первинного локусу, 

виявити актуалізовані сфери субетнічної спільноти.

Достовірність результатів роботи забезпечується використанням 

відповідних методів наукового пізнання (як загальнонаукових, так і власне 

лінгвістичних) -  принципу системного підходу із застосуванням 

дефініційного, компонентного, етимологічного, семного аналізів, а також
< _ • •• • • • «  __ «_> • • *•* _фразеологічної ідентифікації; прийомів інвентаризації та систематизації 

досліджуваних одиниць.

Підтвердженням достовірності результатів є також їх апробація на 

наукових і науково-практичних конференціях різних рівнів.
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Наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дисертаційного дослідження А.С. Данилевської 

визначається наступним:

-  у ній уперше визначено диференційовані критерії понять 

«первинний локус» і «вторинний локус»;

-  уперше на матеріалі російських говірок Приамур’я описані 

уявлення про первинний локус діалектоносіїв у фразеологічній картині світу,

А. С. Данилевська уперше використовує

етнолінгвокультурологічний метод для опису первинного локусу 

діалектоносіїв, а також доводить обумовленість формування діалектної 

фразеології первинним локусом;

-  здобувач будує власну модель первинного локусу (просторово- 

часового континууму) діалектоносіїв Приамур’я.

Як зазначалось вище, більшість досліджень російських говірок 

Приамур’я торкається лише окремих фрагментів діалектної системи, 

А.С. Данилевська уперше системно аналізує структуру і склад діалектної 

фразеології Приамур’я. Вона виявляє універсальні й унікальні компоненти 

значень фразеологічних знаків, їх етнокультурний зміст; виділяє домінанти в 

системі уявлень діалектоносіїв про первинний локус; встановлює й уточнює 

етимологію цілого ряду діалектних фразеологічних одиниць.

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих

працях

Основні положення та висновки дисертаційної роботи

А. С. Данилевської викладено в 10 публікаціях, 3 з яких надруковано у 

фахових виданнях, затверджених Міністерством освіти і науки України, 2 -  в 

іноземних рецензованих журналах, 5 -  в інших українських та іноземних 

виданнях.
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Окрім того, основні положення дисертації апробовані на 7-ми 

конференціях: чотирьох міжнародних та двох всеукраїнських конференціях, 

а також на міжнародному симпозіумі.

Таке представлення результатів наукової роботи є достатнім. Кількість 

публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення результатів та розкриття 

змісту дисертації відповідає вимогам ДАК України та «Порядку 

присудження наукових ступенів».

Шляхи використання результатів дослідження

Розроблені в дисертації наукові положення, висновки та рекомендації є 

значним внеском у теорію діалектної фразеології і фразеографії. Вони також 

можуть стати підґрунтям для подальшої розробки проблем регіональної 

лінгвокультурології. А.С. Данилевська розширює сферу використання 

етнокультурологічного методу, пропонуючи власний підхід до визначення 

особливостей діалектного просторово-часового континууму, згідно з яким 

діалектна картина світу відтворюється через уявлення діалектоносіїв, 

експліковане у фразеологічних одиницях.

Практична цінність роботи зумовлена тим, що матеріали дисертації 

можуть знаити практичне застосування в галузі діалектної фразеографії при 

складанні різного роду словників, зокрема ідеографічного словника 

діалектної фразеології Приамур’я, дво- і багатомовних фразеологічних 

словників. Окрім того, результати дослідження можуть стати у нагоді при 

розробці практичних курсів діалектології і фразеології російської мови, 

спецкурсів з лінгвокультурології, етнолінгвістики та ін.

Оцінка змісту та завершеності дисертації

Структура роботи традиційна: дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено її

актуальність; науково коректно сформульовано мету, що корелює із
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заявленою темою і конкретизується у завданнях. Також визначено об’єкт та 

предмет дослідження, логічно окреслено систему використаних у роботі 

дослідницьких методів і прийомів, наведено відомості про апробацію 

основних результатів дослідження.

У першому розділі -  «Диалектная фразеология как обьект изучения 

лингворусистики» -  представлено відомості про історію вивчення 

загальнонаціональної та діалектної фразеології російської мови, викладно 

основні питання теорії стійких сполучень російської мови, проаналізовано 

результати лінгвістичних досліджень діалектної фразеології загалом та 

приамурських говірок зокрема. Також у цьому розділі визначається поняття 

«локусу», окреслюються параметри його етнолінгвокультурологічного опису. 

Особливу увагу приділено визначенню понять «первинний локус» та 

«вторинний локус», а також концепції опису відображення первинного
_•  ̂ _ _ і1 g____ __ •) -\j ___ _ ____*_* А тт _ ___ _

л о к у с у  д і а л е к т о н о с і я м и  п р и а м у р  я. у ц ь о м у  ж  р о з д і л і  A .  L*. Д а н и л е в с ь к а  

представляє власну модель первинного локусу, розроблену на основі теорій

В. Г. Гака та Ю. С. Степанова.

Другий розділ дисертації -  «Диалектная фразеология Приамурья в 

зтнокультурном измерении» -  присвячений безпосередньому аналізу
і  ____ _____ __•____•• ____ _ _____  ̂ V . __ т ___ _ _____ • _̂__-J—у ____________ _____ _ 5 _ ______ • __
(рроЗеОЛО І 14H01 СиСТСМИ рОСІИСьКИХ і OblpOK  і  і р и а м у р  п  - і цСИ агіаЛ Ті 

проводиться з урахуванням загального культурно-історичного контексту їх 

формування. А. С. Данилевська описує склад і структуру говірок, окреслює 

ядерну та периферійну зони діалектної фразеології. Здобувач визначає 

етнокультурну самобутність та лексико-семантичну своєрідність фразеології 

Приамур’я. При цьому фразеологія розглядається автором як частина 

діалектної картини світу, у якій відображено особливості первинного локусу 

н о с и в  ГОВірОК.

У третьому розділі, що має назву «Системньїе представлений 

диалектоносителей приамурья о мире», наведено ідеографічну класифікацію 

діалектних фразеологічних одиниць Приамур’я. А. С. Данилевська пропонує

власну схему ідеографічного опису первинного локусу діалектоносіїв.
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Парадигматичні відношення фразеологічних одиниць розглядаються як 

спосіб актуалізації важливих зон первинного локусу.

Завершується робота розгорнутими ґрунтовними висновками, які 

випливають зі змісту роботи, є логічними, слугують віддзеркаленням 

основних результатів дослідження.

Список використаних джерел містить 335 позицій.
Ц  J  __ __ __  _______ ___________ • ______________• ____________* •  ____________ * ______ T _ * V  —  — ____ ту додатках представлено схему ідеоі рафічної класифікації зони 

актуальної уваги «Человек», а також фрагмент ідеографічної класифікації 

цієї зони на матеріалі діалектних фразеологічних одиниць Приамур’я.

Виходячи з аналізу основної частини дисертації, можемо зазначити, що 

мета дослідження була досягнута, а дисертація А. С. Данилевської є 

завершеною науковою кваліфікаційною працею.

Відповідність змісту автореферату основним положенням

дисертації

Ознайомлення з текстом автореферату дисертації А. С. Данилевської 

дає підстави стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає 

вимогам, що ставляться ДАК України. У тексті автореферату відображено 

основні положення, результати і висновки здійсненого автором 

дисертаційного дослідження. Зміст автореферату та основних положень 

дисертації є ідентичними.

Дискусійні положення дисертаційної роботи

У цілому оцінюючи дисертаційну роботу позитивно, вважаємо за 

доцільне звернути увагу на деякі положення, які потребують додаткової 

аргументації і можуть стати предметом наукової дискусії.

1. Представляючи ідеографічну модель опису первинного локусу 

діалектоносіїв Приамур’я, А. С. Данилевська використовує поняття 

«семантичне поле», «семантична група» і «синонімічний ряд» (с. 128
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дисертації). У тексті дисертації не наведені визначення цих понять, тож 

виникає питання щодо їх розмежування.

2. У таблиці 3.8 «Номинация живой и неживой природьт в 

диалектной фразеологии ГІриамурья» (с. 178-179) як приклади номінації за 

функцією та призначенням наведені фразеологізми волчьи слезьі, гнилой угод,

соленая падь, чистий вьіродок. Ми не вбачаємо у наведених прикладах
і  • »• __ • ___ ___ • ______ _____ _ _ _ _ _ _ ____ __ ,Функціональної подюнисті аоо подюності >а призначенням.

3. Пункт 2.2.3 має назву «Лексико-семантическое своеобразие 

диалектной фразеологии Приамурья» (с. 103), проте в ньому йдеться не лише 

лексико-семантичну, а й про лексико-граматичну своєрідність 

фразеологічних одиниць. Можливо, інформацію про граматичні особливості 

фразеологізмів слід було виділити в окремий пункт.

4. Ми не згодні з тим, що, відповідно до класифікації
П  П  Г » __________ - _______________ J _____ _____ .____ ______! ------______________ _______ _ _ ________  С і П \  _  X . -  _ _ _ _ _ _  „£>.£>„ ІЗЙНиГраДОііа, фразсилогізм у  шипить a JiO,}KK& о / j t  ППШУІ

зрощенням, а поднять норки, копьілки откинуть (с. 89) -  фразеологічними 

сполученнями. На нашу думку, в першому випадку ми маємо справу із 

фразеологічною єдністю, оскільки часткова мотивація значення 

фразеологізму значеннями його компонентів усе ж таки наявна. У другому 

випадку автор як аргумент наводить можливість синонімічної заміни 

компонентів: «поднять норки -  задрать норки «возгордиться, вести себя 

вьісокомерно» [ФДАС 2010: 78], <...> копьілки откинуть -  сандали 

откинуть «умереть» [ФДАС 2011: 81] (с. 89). Проте ми вважаємо, що у 

першу чергу слід враховувати ступінь значеннєвої мотивації. У наведених 

прикладах цілісна семантика фразеологізмів не перебуває у семантичному 

зв’язку із значеннями компонентів.

5. На с. 91-92 дисертації наведені різні структурні типи

тавтологічних сполучень. При цьому сполучення типу лезть лезком, сьіпом

сипаться, тащить пгаском представленьї як сполучення дієслова з

іменником у формі орудного відмінка, а сполучення сльїхом не сльгхать,

видом не видать як сполучення дієслова з прислівником. На нашу думку,
8



навпаки, лексеми на кшталт лезком, сьіпом, таском є прислівниками способу 

дії, а сльїхом, видом -  формами орудного відмінка іменників.

6. Також визиває сумнів визначення сполучення гости на гости 

(про безперервний потік гостей -  с. 92) як тавтологічного. Ми не вбачаємо 

тут тавтології і вважаємо, що це сполучення слів подібне до сполучення типу 

камня на камне не оставить.

Загальна оцінка дисертаційної роботи

Висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи, що являє собою ґрунтовне самостійне дослідження 

актуальної проблеми.

Дисертаційна робота Данилевської Анни Сергіївни «Відображення 

первинного локусу діалектоносіїв у фразеологічній картині світу (на
• _• •«_»_ ____ * _т*т____ » \ •___ •____ ____ __ r  f\  ̂-| і і ^маїеріалі російських говірок ііриамур я)» відповідає вимогам пп. у, ї ї ,  iz., и  

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року №567, а її автор, 

Данилевська Анна Сергіївна, заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 -  російська мова.

Офіційний опонент,
доцент кафедри слов’янських мов 
факультету іноземної філології 
Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, 
кандидат філологічних наук, доцент

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет'' 

( імені Тараса Шеаченкь

Слива^цєлярією
гоманоза
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