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Дисертація Валерії Юріївни Неклесової є масштабним та новаторським за 

своїм дослідницьким підходом, комплексним, ґрунтовним та оригінальним 

дослідженням, яке присвячено актуалізації онімного ландшафту як природної 

складової національно-мовної картини світу, виконане з опорою на 

категорійно-термінологічний апарат сучасних лінгвокогнітивних, 

психолінгвістичних, лінгвокультурологічних студій на матеріалі кластерів 

власних назв та меметичних комплексів у трьох мовах (українська, англійська, 

іспанська), які, по суті, репрезентують соціально-культурний та ідеолого- 

політичний інформаційний простір, характерний для певного лінгвосоціуму на 

певному хронологічному зрізі. Рецензоване дисертаційне дослідження 

виконано в міждисциплінарному модусі із залученням теоретичних 

напрацювань в галузі нейро/психолінгвістики (А. Вежбицька, О. Залевська, 

М. Жинкін, В. Карасик, Ю. Караулов), когнітивної лінгвістики (О. Кубрякова, 

Дж. Лакофф, Р. Ленекер, Ч. Філмор, Ж. Фокон’є), теорії медіатехнологій 

(М. Дьюз, Дж. Ьурман, С. Дженкінс, С. Ьлекмор, М. Годвін, Д. Деннет, 

Р. Докінз, М. Мінскі, Р. Мілнер, О. Цур, Л. Шифман, У. Філліпс), філософії 

мови (Д. Деннет, Ф. Бацевич, Дж. Сьорл), теорії культури (А. Я. Флієр, 

Д. Келлнер), теорії інтертекстуальності (Ю. Крістєва, М. М. Бахтін, У. Еко) і, 

звісно, ономастики, зокрема когнітивної (В. І. Супрун, Д. Г. Бучко, 

Ю. О. Карпенко, О. Ю. Карпенко, М. М. Торчинський, Г. П. Лукаш,

Н. В. Подольська, У. Ніколайсен, В. Лангендонк, А. Рум).

Актуальність дисертаційної праці В.Ю. Неклесової визначається її 

зверненням до онімів як складників, в термінах авторки, онімного ландшафту,
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того особливого для кожного часу і простору інформаційного стану 

суспільства, у котрому, як у дзеркалі, відображаються соціальні, культурні, 

політичні, ідеологічні параметри соціуму. Засновуючись на здобутках сучасної 

ономастики (тільки українська ономастична школа нараховує 5 підшкіл -  

Одеську, Ужгородську, Вінницьку, Хмельницьку, Дніпровську), авторка 

звертається до параметризації власних назв у форматі мемоплексів 

(меметичних комплексів) -  особливих інформаційних одиниць, так званих 

медіавірусів (термін Д. Раш коф ф а1), які, подібно до справжнього вірусу, 

відшуковують слабкі місця у свідомості або в когнітивній сфері адресата, 

впроваджуючи власний «генетичний код» у вигляді елементарних 

інформативних кодів (мемів, термін Р. Д окінза2), завдяки яким адресант 

отримує можливість маніпулювання свідомістю адресата. Такий ракурс 

розгляду різноманітних традиційних онімних розрядів (антропонімів, 

топонімів, хрононімів, хрематонімів, ергонімів, поетонімів тощо) та новітніх на 

кшталт трансляціонімів, дисконімів, файлонімів, програмонімів, сайтонімів, 

нікнеймів тощо) не можна не визнати актуальним, продуктивним і 

перспективним.

Наукова новизна рецензованого дисертаційного дослідження полягає 

насамперед у тому, що його авторка спромоглася розробити і запропонувати 

науковій громаді свій власний дослідницький фрейм опрацювання власних 

назв, який становить оригінальну методику дослідження онімного ландшафту 

як невід’ємної складової національно-мовної картини світу, котрий спирається 

на концепцію ментальної специфіки онімних систем і може бути 

екстрапольованим на дослідження онімного ландшафту будь-якої мови.

Центральна проблема, яку намагається розв’язати дисертантка -  

продемонструвати особливості власних назв як синкретичних інформаційних 

структур часто-густо меметичного характеру, що виформовують онімний 

ландшафт певного лінгвосоціуму під потужним впливом соціальних,

1 Американський учений Д. Рашкофф уперше застосував термін «медіавірус» у книзі «Media Virus! 
Hidden Agendas in Popular Culture» (1994).

2 Концепція мема і сам термін були запроваджені еволюційним біологом Р. Докінзом у праціі «The 
Selfish Gene» (1976). Цікаво, що В. M. Бехтерєв у статті «Роль навіювання в суспільному житті» (1898 р.) 
запропонував концепцію «ментальних мікробів», які подібно до справжніх фізичних мікробів є всепроникними 
і можуть передаватися через слова і жести людей, через книги, газети тощо.



культурних, політико-ідеологічних чинників і можуть вважатися ментальними 

маркерами колективної свідомості нації у певний історичний час.

Для розв’язання цієї проблеми авторка використовує низку методів, де 

поєднуються традиційні (зокрема загальнонаукові методи лінгвістичного 

дослідження): описовий, методи аналізу і синтезу, кількісний метод, з одного 

боку, а також новітні: метод вільного асоціативного експерименту та метод 

виявлення семантичного гештальту асоціативного онімного поля для 

з’ясування лінгвокультурної специфіки власних назв, що створюють онімний 

ландшафт у трьох досліджуваних індоєвропейських мовах: українській, 

англійській, іспанській.

Практичне значення цієї роботи, окрім зазначеного на с. ЗО 

рецензованої дисертації, полягає у тому, що її практичні напрацювання можуть 

стати в пригоді соціологам і психологам, культурологам і політологам, всім 

тим, хто зацікавлений у встановленні параметрів культурно-суспільного та 

ідеолого-політичного стану соціуму у певний період його розвитку.

Дисертація є композиційно стрункою, всі її розділи є взаємопов’язаними 

і логічно скорельованими.

У першому розділі «Буття власних назв у  сучасній інформаційній сфері» 

подається аналіз праць з так званого «лінгвістичного ландшафту», який стає 

підґрунтям для подальшого уточнення поняття онімний ландшафт та 

виокремлення його параметрів. Принагідно зазначу, що термін «лінгвістичний 

ландшафт» є лексичним термінологічним запозиченням з англійської мови 

(його було впроваджено у науковий обіг R. Landry I Bourhis у 1997 році в статті 

“Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: an empirical study”, і він, на 

думку Бен-Рафаеля (2006), виступає «символічною побудовою громадського 

простору» (с. дис. 39), тобто задає лінгвальні (мовні рамки) архітектоніки цього 

простору. Тоді логічніше було б називати цей простір «лінгвальним», 

«мовним», а в першотворі 1997 році мав би бути за логікою речей 

використаний термін “lingual” . Втім, переплутування онтології з гносеологією є 

своєрідною прикметою нашого наукового часу, що вимагає вивчення і 

пояснень. Втім, усвідомлення цього процесу бачимо в деяких коректно



сформульованих назвах статей на тему лінгвістичного пейзажу: Aiestaran, J., J. 

C enozandD . Gorter (2010) «Multilingual cityscapes: Perceptions and preferences 

of the inhabitants o f Donostia-San Sebastian.” In Linguistic Landscape in the City, 

ed. byE . Shohamy, E. Ben-Rafael and M. Bami, 219-234. Bristol: Multilingual 

Matters.

Далі авторка звертається до визначення сутності онімного ландшафту, 

його структури, відмежовуючи його від термінів «онімний простір», «онімне 

поле», «онімний фрейм», розглядає одиниці онімного ландшафту: ідеоніми, 

електроніми, віртуалоніми, комп’ютероніми, інтернетоніми, сайтоніми, 

нікнейми тощо; звертається до характеристики мемів як одиниць культурної 

інформації, які спроможні розмножуватися самостійно, охоплюючи велику 

частку населення.

У розділі 2 «Реалізація онімного ландшафту» дисертантка 

концентрується на розгляді когнітивних аспектів вільного асоціативного 

експерименту як одного із найпотужніших інструментів пізнання ментального 

лексикону людини. Авторка детально розглядає дослідницькі можливості 

вільного асоціативного експерименту на таких наукових ділянках, як 

психологія, когнітивна антропологія, культурна еволюція та когнітивна 

ономастика, обґрунтовуючи вибір методу вільного асоціативного експерименту 

як основного для свого подальшого дослідження. Розлогого обґрунтування 

дістає метод «семантичного гештальту асоціативного онімного поля», який 

базується на онтологічній здатності асоціатів групуватися навколо декількох 

певних реакцій. Будучи «перцептивним цілим», якість якого задається лише 

синергетичною взаємодією складників, що породжує нову якість, семантичний 

гештальт асоціативного онімного поля (СГАОП), як продемонструвало 

дослідження Валерії Юріївни, може місити асоціативні реакції, котрі мають 

лише опосередкований стосунок до теми СГАОП. Дисертантка акцентує 

зв’язок асоціативно-емоційної рефлексії людини з її конкретно-чуттєвою 

сферою, що й стає потужною методолого-методичною основою її розвідки. Як 

справедливо зазначає дисертантка: «На нашу думку, найбільш повно розкрити 

емоційно-оцінні, поняттєві, сенсорно-рефлексійні аспекти ментального буття та



онімного ландшафтування власних назв може вільний асоціативний 

експеримент. Адже саме він є одним із найбільш ефективних інструментів 

фіксування даних для аналізу мережі асоціацій у свідомості індивіда, і далі, 

через певну суму респондентів, у колективній ідентичності етносу. Асоціативні 

суб’єктивні реакції є результатом емоційної та оцінної рефлексії навколишньої 

дійсності, вказують на особливості ментального буття власних назв. Це шлях 

від колективного до індивідуального. І, водночас, внутрішній стан психічного 

буття людини стає причиною її інтересів, стилю життя, поведінки в соціумі та 

ідеальних образів її можливого майбутнього, що стає мотивом будь-якої 

діяльності. Це шлях від індивідуального до колективного. Отже, сукупність 

індивідуальних ідентичностей складається в колективну. Саме це вказує на 

цінність вільного асоціативного експерименту в дослідженні власних назв як 

двостороннього інструменту дослідження» (с. дис. 172).

Вивчаючи динаміку асоціатів у моновікових групах на основі 

виокремлення семантичного гештальту асоціативного онімного поля, Валерія 

Юріївна послідовно доходить висновку про те, що дані, отримані від малих 

моновікових груп, є репрезентативними реакціями на оніми-стимули, які були 

запропоновані дослідницею в ході експерименту (с. дис. 167-171).

У третьому розділі « Український онімний ландшафт» дисертантка 

фокусується на моделюванні онімного ландшафту України, яким він постає з 

2008 по 2013 роки. Модель базується на статистиці ключових запитів, 

встановленої за допомогою сервісів Google Zeitgeist та Google Trends - сайтів, 

які оперують потужними базами даних: перший містить найбільшу кількість 

запитів у мережі Інтернет за певний рік та в певній країні; другий надає 

статистичні дані щодо популярності запитів за останні декілька років. 

Спираючись на дані, які забезпечуються цими двома сервісами, авторка й 

простежувала динаміку популярності певного оніма. Подальше проведення 

вільного асоціативного онімного експерименту дозволило висвітлити етнічні та 

універсальні домінанти в термінах семантичного гештальту асоціативного 

онімного поля. У підрозділі 3.7. «Асоціативний експеримент серед носіїв 

української мови» подано його процедуру, місце проведення та кількість



реакцій, отриманих від інформантів. Дисертантка відібрала для аналізу 

українського онімного ландшафту власні назви такого роду: Кличко, Маруся 

Чурай, Роксолана, Київ, Львів, Євробачення, Великдень, Дідо-дуб, Неопалима 

Купина, Мурчик, Хатіко, iPhone, Біблія, 1+1, Facebook, Чумацький Шлях, 

Велика Ведмедиця, Мона Ліза, Star Wars, Тризуб, Бог, Сатана, які вона 

вважає промінентними (головними) в українському сегменті Інтернету. 

Оскільки у цьому списку стимул-онім Мурчик  є сусідом Хатіко, а Тризуб -  

сусід Star Wars, хотілося б отримати від шановної Валерії Юріївни пояснення 

щодо формування списку онімів кожної з досліджених мов, які виступили у 

вільному асоціативному експерименті словами-стимулами. Для інтерпретації 

результатів вільного асоціативного експерименту використано метод 

семантичного гештальту асоціативного онімного поля (СГАОП), який 

передбачає виділення окремих тематичних семантичних зон асоціативного 

поля, зокрема «ядра гештальту» (с. 123). Виникає питання, чи були враховані 

периферійні, культурно-специфічні реакції, або до уваги бралися лише 

домінантні (промінентні) асоціативні реакції (асоціати)?

У розділі четвертому, «Іспанський онімний ландшафт», подано цікавий 

та репрезентативний матеріал у форматі корпусу власних назв, що були 

згенеровані сервісами Google Zeitgeist та Google Trends протягом шести років 

як ключові тематичні фрази для іспанськомовного фрагменту інтернет- 

простору. Представлений авторкою матеріал вільного асоціативного онімного 

експерименту з інформантами- носіями іспанської мови, виявив високий 

потенціал до перетворення у меми в онімів-стимулів « ...з  найдовшою історією 

існування у соціально-культурному просторі» (с. дис. 293)3, які, відповідно, є 

значущими для духовно-емоційного досвіду іспанської етноспільноти.

У п ’ятому розділі дисертації, «Британський онімний ландшафт», 

аналізові піддається онімний ландшафт британської етноспільноти, що був 

актуалізований протягом шести років. Описано онімні кластери, які 

сформували онімний ландшафт та представлено асоціативний тезаурус 

англійськомовних респондентів, котрий засвідчив культурно-соціальну

3 Barcelona, Biblia, el Santo Grial, Cervantes.



детермінованість меметичних ознак деяких власних назв: Large Hadron 

Collider, Rebecca Black, Chuck Norris, Usain Bolt, yolo (стали інтернет-мемами);

У Загальних висновках дисертації підсумовуються результати 

проведеного дослідження. Особливо значущими є висновки під номерами 19- 

23.

У Додатку 1 подаються зразки анкет трьома мовами (українська, 

англійська, іспанська), що їх було використано в ході проведення вільного 

асоціативного онімного експерименту.

Додаток 2 містить мовленнєві актуалізації окремих випадків 

використання меметичних комплексів.

У Додатку 3 представлено відсоткову динаміку асоціатів у моновікових 

групах українськомовних респондентів, яку актуалізовано у формі семантичних 

гештальтів асоціативного онімного поля.

Автореферат дисертації та публікації авторки (27 одноосібних публікацій, 

з яких 22 у фахових виданнях (7 у фахових виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних та 4 у міжнародних індексованих 

періодичних виданнях) достатньо повно й адекватно відображають зміст та 

специфіку проведеного дослідження.

Звертає на себе увагу потужний список літератури, який нараховує разом 

із джерельною базою 675 позицій, з-поміж яких англійськомовна наукова 

література становить 410 позицій.

Попри докладність аналізу та результативність отриманих висновків у 

межах поставлених завдань, дослідження Валерії Ю ріївни Неклесової містить 

окремі дискусійні моменти та деякі неточності. Звернімо увагу, зокрема, на 

такі:

1. Шановна дисертантка трактує українську, іспанську та англійську мови 

як неспоріднені (с. дис. 5, 29 ). Як видається, тут ми спостерігаємо певну 

термінологогічну неточність. Очевидно, в термінопозначенні опущено 

компонент -близько-, оскільки всі досліджені мови належать одній і тій 

самій мовній родині -  індоєвропейській, проте належать різним групам



-  відповідно слов’янській, романській та германській. Отже 

зазначений термін мав би мати вигляд неблизькоспоріднені мови.

2. Як видається, певну неточність містить і таке твердження: «В основі 

розповсюдження мемів-онімів -  спроба поширення інформації та 

передачі досвіду у «вертикальному напрямі» (серед покоління) та 

«горизонтальному» (від пращурів до нащадків)». Логіка підказує, що 

детермінанти мали б помінятися місцями.

3. Не зовсім зрозуміло, якими критеріями користувалася шановна Валерія 

Юріївна, відмежовуючи «чисту» власну назву від мему.

4. У роботі є певні пунктуаційно-орфографічні та стилістичні огріхи (с. 22, 

23, 58, 71, 186, 345, 353). Небажаним для українського наукового стилю 

викладу є персоніфікація неживих, та ще й абстрактних феноменів на 

кшталт «...нові українські студії йдуть далі в науковому пошуку. Вони 

розробляють термінологічний інвентар ономастичних студій та 

працюють над стандартизацією пропріальних одиниць...» ( с дис. 22). 

Не прикрашають, як на мене, український науковий стиль матеріальні 

синтаксичні запозичення з англійської на кшталт «За опінією когось». У 

зв’язку з цим варто згадати нашого визначного українського письменника 

і перекладача з давніх мов А.О. Содомору, який свого часу писав про 

наслідки розбудови глобального інформаційного простору: «Ширшають 

обрії світові, віртуальні; зникають -  досяжні для зору, ліричні... 

Прагматичний світ не вельми плекає поезію, загалом почуттєвість у слові: 

головне для нього -  «розуміння», «інформація», «комунікація» (хто «не 

поінформований» -  той наче на маргінесах життя» (с. 7-9). І далі: 

«мусимо, хай як це нелегко серед стількох зваб нашого часу, робити 

вибір. Мусимо -  «проти рожна перти, проти хвиль плисти» (Іван Франко). 

Цей рух проти хвиль, до свого кореня, до себе, до рідного слова, до 

гармонії розуму й серця, і є поступом...»  (с. 51) (Содомора, А.О. Від 

слова до серця, від серця -  до слова. Літопис, Львів 2012).

Попри висловлені міркування і побажання, дисертація Валерії Юріївни 

Неклесової «Онімний ландшафт як актуалізація культурних та соціальних



артефактів в інформаційному просторі (на матеріалі української, 

іспанської, англійської мов)»  може бути кваліфікована як самостійний, 

цілісний, концептуальний опус, теоретичне значення якого полягає у створенні 

дослідницького фрейму для розвідок у царині онімного ландшафту як в аспекті 

перетворення власниМесто для ф орм ульї.х  назв на мемоплекси, так і в розрізі 

онімного маркування цивілізаційного поступу тієї чи тієї країни. Ця робота є 

вагомим внеском у розбудову Одеської школи когнітивної ономастики під 

очільництвом доктора філологічних наук, професора Олени Юріївни Карпенко, 

яка є науковим консультантом рецензованої праці.

Таким чином, дисертаційне дослідження В.Ю. Неклесової є завершеною, 

перспективною науковою працею, що відповідає всім вимогам, які встановлені 

у «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567 (зі змінами), а також 

вимогам, які наразі висуваються Департаментом атестації кадрів МОН України 

щодо докторських дисертацій. Валерія Юріївна Неклесова як авторка 

представленої дисертації заслуговує на присудження їй наукового ступеня 

доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 -  загальне мовознавство.

Офіційний опонент -  

доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри загального мовознавства, 

класичної філології та неоелліністики 

Інституту філології

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

Від
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію НЕКЛЕСОВОЇ Валерії Ю ріївни «Онімний 
ландшафт як актуалізація культурних та соціальних артефактів в інформацій
ному просторі (на матеріалі української, іспанської, англійської мов)» (Київ, 
2019. -  423 с.; обсяг основного тексту 354 с.) і автореферат дисертації (Київ, 

2019. -  32 с.), представлені на здобуття наукового ступеня доктора філо
логічних наук зі спеціальності 10.02.15 -  загальне мовознавство.

Змістовні простори дискурсів, які обслуговують кожне суспільство на 

конкретному етапі його розвитку, наповнені неповторними концептами, 

стереотипами, лозунгами, афоризмами, мемами і т. ін. відповідної епохи, 

творячи її неповторний лінгвальний «ландшафт», комунікативне «обличчя». І, 

безумовно, особливий колорит останньому надають найрізноманітніші 

домінантні власні імена, що стали невід’ємною його рисою, його неповторними 

соціально-культурними семантико-прагматичними константами, а подекуди 

навіть і стрижнями сприйняття, осмислення і оцінки повсякденності. У 

дисертації переконливо доведено, що дослідження онімного ландшафтування 

мовнох картини світу слід розглядати як нову міждисциплінарну галузь 

досліджень (ономастика, семіотика, політичний дискурс, соціологічні, 

психологічні, антропологічні та культурологічні студії), що відкриває нові 

перспективи у виявленні семантико-прагматичних, передовсім оцінних 

пріоритетів носіїв різних етнолінгвокультур з опертям на онімні константи 

мислення. Саме таким константам, що виявляються у найбільш комунікативно 

активних дискурсах і побутовому мисленні носіїв української, іспанської, 

англійської мов і впливають на психокогнітивну діяльність людей, присвячене 

новаторське дослідження Валерії Юріївни Неклесової.

Запропонований авторкою когнітивно-прагматичний підхід до онімного 

простору трьох неблизькоспоріднених мов вимагав застосування як 

нестандартних комплексних підходів до аналізу власних назв, підходів, за 

допомогою яких можна було б, так би мовити, «зануритись» у свідомість носіїв 

цих мов, так і до випрацювання формально-структурних способів



представлення отриманих результатів. Такими підходами, втіленими у 

відповідні методи, методики і прийоми аналізу, стали спостереження над 

соціальними мережами комунікації, у межах яких виявлялися найбільш 

комунікативно активні власні імена, і асоціативні експерименти щодо їхнього 

семантико-прагматичного смислового наповнення і сприйняття носіями 

відповідних етнолінгвокультур, механізми перетворення їх у концепти 

особливого типу з домінуванням оцінних складників. Отримані результати 

послідовно втілені в п ’яти розділах, в яких логічно, з орієнтацією на 

сформульовані теоретичні положення, викладені важливі для розуміння 

мовленнєво-мисоеннєвих процесів породження концептів, їхнього сприйняття, 

а також достатньо стереотипізованого оволодіння семантико-прагматичним 

наповненням функційно й комунікативно активних власних імен трьох мов.

Перший розділ дисертації «Буття власних назв у сучасній інформаційній 

сфері» (с.30-97) написаний під помітним радикалом уваги до того, як 

«вписуються» власні імена в інформаційний і комунікативний простір 

сучасного суспільства, і насичений низкою важливих положень, серед яких 

вирізняються нові поняття «онімний ландшафт», «елементи онімного 

ландшафту», а також уже достатньо відомі й популярні в мовознавстві поняття 

«лінгвістичний ландшафт», «мем» та деякі інші. Усі вони заґрунтовані на 

теоретичних здобутках вітчизняних і зарубіжних учених і формують серйозне 

підґрунтя подальших авторських спостережень і висновків. Згоджуючись з 

більшістю з них, зазначимо, що серед пропонованих понять дещо сумнівним 

виглядає перший складник терміна «лінгвістичний ландшафт». На наш погляд 

точнішим був би відповідник «лінгвальний ландшафт», який апелює не до 

лінгвістики як науки про мову, а до лінгвальних (мовних) чинників, які й 

творять цей ландшафт. В аналізованому розділі глибоко обґрунтована 

доцільність уведення поняття «онімний ландшафт» (OJI), яке охоплює 

сукупність «усіх розрядів власних назв, які нас оточують, існують у пам’яті та 

соціальному довкіллі й використовуються людиною або суспільством у певний 

проміжок часу» (с. 41). Це, на думку авторки, перш за все прагматонім, 

наповнений емоціями, оцінкою, особистісним ставленням, а тому відрізняється



від близьких понять «онімне поле», «онімний простір», «онімний фрейм» та 

деяких інших. Акцентуючи увагу на історичній динаміці OJI, авторка 

переконливо доводить необхідність його соціального і діахронного розуміння й 

вивчення етапів формування і функціонування, врахування змін елементного 

набору в свідомості носіїв конкретних етнолінгвокультур.

З позицій організації та функціонування соціально-інформаційних систем 

авторка розглядає поняття мему, інтернет-мему, мемплекса та інших, логічно 

пов’язуючи їх з поняттям OJI і необхідності звернення до інтернет-ресурсів у 

вирішенні питання дослідження найбільш комунікативно активних онімних 

утворень на різних етапах розвитку конкретних суспільств. Згоджуючись у 

цілому з більшістю сформульованих авторкою положень, все ж зазначимо 

наступне:

1. Попри опертя В.Ю.Неклесової на наукові авторитети, все ж з причин 

достатньо спеціалізованого традиційного філософсько-культурологічного 

наповнення поняття «артефакт» важко погодитись із авторським тлумаченням 

онімного ландшафту як «соціального і культурного артефакту». Це, радше, 

так званий ментефакт, тобто утворення власне ментальне, притаманне 

людській свідомості, когніції. Поняття ментефакту вживається в низці сучасних 

досліджень філософського (логічного), лінгвофілософського й семантико- 

прагматичного спрямування.

2. В - ряду аналізованих авторкою дистинкцій, в яких представлене 

поняття «мем» (с. 79-93), на нашу думку, доцільно було б розглянути також 

поняття «стереотип», оскільки значною мірою основою мемотворення є 

когнітивно-мовні процеси категоризації, зокрема стереотипізації.

У цілому в структурі дослідження аналізований розділ має велике 

значення як сам по собі, будучи носієм значного теоретичного підґрунтя, так і 

тому, що формує логічний перехід до конкретного аналізу мемплексів у трьох 

етнолінгвокультурах, при які йтиметься в наступних розділах.



Другий розділ «Реалізація онімного ландшафту» (с.98-172) має одночасно 

теоретичний і практичний характер, оскільки в ньому розглядаються як 

питання, пов’язані з загальними проблемами комунікативного «побутування» 

інтернет-мемів, їх емоційним потенціалом, так і представлені результати 

вільного асоціативного онімного експерименту на підтвердження (або 

заперечення) висловлених вище теоретичних міркувань.

Детально розглянувши взаємодію OJI з наявними в них мемами, що часто 

стають їхнім головним семантико-прагматичним чинником, роль власних назв 

у формуванні й функціонуванні інтернет-мемів, авторка переконливо довела, 

що емотивні чинники -  найважливіші складники останніх, що глибоко 

взаємодіють з ціннісними орієнтаційними координатами конкретної 

етнолінгвокультури. Дійшовши такого висновку і спираючись на наявність 

доведених у спеціальній літературі шести базових емоцій людини -  радості 

(задоволення), здивування, суму (смутку), гніву (злості), відрази, страху, -  

поряд з іншими семантико-прагматичними складниками в єдиній 

інформаційній базі людини з неповторним ментальним лексиконом, 

В.Ю.Неклесова провела вільний словесний асоціативний експеримент щодо 

сприйняття групою українських студентів (ЗО осіб) пропріативу Апокаліпсис, 

який підтвердив домінування в словах і виразах-реакціях емотивного чинника, 

об’єднаного емоцією ‘страх’ (с. 120). Принагідно зазначимо, що, розглядаючи 

природу цієї емоції й аналізуючи різні її наукові концепції, авторка не 

звернулася до новітньої монографії української дослідниці Я.Сазонової 

«Феномен страху в текстах жахів української й англомовної літератур: 

лінгвопрагматичні аспекти» (Харків, 2018), в якій висвітлена низка чинників 

страху, які б доповнили аналізовані В.Ю.Неклесовою (с. 120-122). Порівняння 

отриманих результатів з OJI інтернет-комунікацій показує суттєві зрушення в 

структурі цього концепту з помітним рухом у бік ігрового його сприйняття, 

формування, як зазначає авторка, «нових сценаріїв». Вільний онімний 

психолінгвістичний експеримент зі словами-стимулами і одночасно 

концептами Apple, Біблія, Апокаліпсис, Ренесанс, Грааль, Чумацький Шлях, 

проведений з групами респондентів від 30 до 100 осіб, дозволив авторці



зробити висновки щодо: (а) домінантного емоційного складника їхнього 

психосемантичного наповнення і (б) ЗО респондентів як мінімально достатньої 

кількості учасників психолінгвістичного експерименту з отримання вірогідних 

результатів вільного словесного асоціативного експерименту. Останнє 

твердження стає засадничим для подальшого проведення психолінгвістичних 

спостережень і мисленнєвих експериментів над низкою онімів в трьох 

досліджуваних етнолінгвокультурах, що стало об’єктом розгляду в наступних 

розділах дисертації, в яких аналізуються українські, іспанські й британські ОЛ 

зі своїми неповторними мемами-концептами.

Аналіз ОЛ трьох етнолінгвокультур здійснюється авторкою за 

однотипною схемою: (1) моніторинг соціальних мереж з метою виявлення 

найбільш комунікативно активних онімів та (2) психолінгвістичний вільний 

асоціативний експеримент щодо їхнього сприйняттю носіями відповідних 

етнолінгвокультур.

Зокрема, в третьому розділі «Український онімний ландшафт» (с. 173- 

233), прискіпливо розглянувши рейтинги пошукових запитів у соціальних 

мережах Інтернету, В.Ю.Неклесова виявила низку найбільш комунікативно 

активних апелятивів й онімних конституентів, які й сформували асоціативний 

корпус спостережень над семантико-прагматичним наповненням мемів- 

концептів у популярних блогах. До цього доволі представницького корпусу 

ввійшли стимули Кличко, Маруся Чурай, Роксолана, Київ, Львів, Євробачення, 

Великдень, Дідо-дуб, Неопалима Купина, Мурчик, Хатіко, iPhone, Біблія, 1 + 1, 

Facebook, Чумацький Шлях, Велика Ведмедиця, Мона Ліза, Star War, Тризуб, 

Бог, Сатана.

Проведений аналіз сприйняття респондентами згаданих ключових онімів- 

мемів соціальних інтернет-мереж як певного віддзеркалення сучасної 

української етнолінгвокультури дозволив В.Ю.Неклесовій сформулювати низку 

кількісних і якісних показників їхнього психосемантичного «побутування» в 

свідомості молодих респондентів. Серед останніх -  реалізація як усталених 

оцінних, образних складників, так і їхня, як пише авторка, «культурна



переадресація», «актуалізація нового переосмислення» (с.233). Це, своєю 

чергою, «фіксує та окреслює соціальні та культурні еволюційні поступи 

онімних інформаційних одиниць» (с. 233).

Як уже згадувалося, ідентичний підхід застосований авторкою в 

четвертому розділі дисертації «Іспанський онімний ландшафт» (с. 234-291). У 

2013 році 30 студентів одного із університетів Мадрида на виявлені авторкою 

22 онімні стимули відповіли 1163 асоціативно-емоційними реакціями, які 

дозволили авторці зробити висновок щодо орієнтації іспанського телеглядача 

на два культурні ландшафти: іспаномовний та англомовний (с. 286), в межах 

яких реалізовані парадигматичні, синтагматичні, фонетичні й тематичні 

асоціати (с. 289). Виявлена низка семантико-прагматичних асоціацій, або як 

пише авторка, «семантичних гештальтів», мемів-онімів, які перетинаються, 

однак, що надзвичайно важливо для подібних досліджень, повною мірою не 

збігаються з відповідними асоціаціями, отриманими в експериментах з 

україномовними респондентами.

У п’ятому розділі роботи «Британський онімний ландшафт» (с. 292-336) 

за спостереженнями над соціальними Інтернет-мережами 2008-2013 років 

виявлено 22 найбільш комунікативно активні онімні елементи, аналіз яких 

дозволив В.Ю.Неклесовій виявити тенденцію до загального збільшення 

антропонімів у складі популярних мемів, а також кількісні й деякі якісні вияви 

їхнього побутування в свідомості британських респондентів. Зокрема 

підкреслюється факт актуалізації таких «семантичних гештальтів», як: «поп- 

музика», «талановита людина», «королівська родина», «гульвіса», 

«письменник», «любов», «трагедія», «велике місто», «сім’я», «святкування», 

«судження» та інші (с 343), в яких віддзеркалений як традиційний, так і 

новітній ментально-оцінний пошук сучасних британців, що значною мірою 

перебуває під впливом як власне британської (традиційної), так і американської 

поп-культури.

У загальних висновках дисертації (с. 344-351) стисло, однак надзвичайно 

переконливо підсумовано низку положень стосовно структурної параметризації



онімного ландшафту досліджуваних мов і культур, вплив на нього соціального 

(в широкому значенні слова) контексту, роль у ньому прагматичних (перш за 

все оцінних) чинників; особливо акцентуються основні структурні компоненти 

понять «онімна ідентичність», «онімічний фрейм», «онімна меметика», 

«онімний фрейм», «змістове наповнення онімного фрейму» та низки інших. 

Важливим власне соціо-психо-лінгвістичним висновком вважаємо 

підкреслення авторкою того, що «асоціативно-емоційна рефлексія 

категоризується в межах варіативності соціальних та культурних артефактів, 

при цьому параметризація онімних концептів ґрунтується на меметичних 

стратегіях, зумовлених кумулятивним ефектом цивілізаційної парадигми» (с. 

351).

У цілому високо оцінюючи отримані В.Ю.Неклесовою результати, окрім 

згаданих вище міркувань щодо окремих положень п’яти проаналізованих 

розділів, висловимо наступні:

1. Поняття «методологія дослідження» авторка розуміє лише у вузькому 

значенні: як сукупність застосованих у роботі загальнонаукових та 

конкретнонаукових методів. У вимогах же до подібного типу наукових праць 

передбачається висвітлення загальних епістемічних засад дослідження 

обраного об’єкта. Авторка не дає прямої відповіді на це запитання. Разом з тим 

аналіз роботи засвідчує, що В.Ю .Неклесова чітко орієнтується на 

феноменолого-герменевтичний підхід до аналізованих текстів і дискурсів.

2. У представленні самих методів, на наш погляд, спостерігаються окремі 

неточності. Зокрема, незрозумілим для рецензента залишилась сутність методу 

«виявлення семантичного гештальту асоціативного поля» (с. 25); пошук 

такого методу в спеціальній літературі та відповідних словниках завершився 

невдачею. Вважаємо також, що авторка використала лише елементи 

кількісного аналізу, а не всі його методики і прийоми.

3. Як видається, в третьому, четвертому і п ’ятому розділах дисертації 

авторка дещо непропорційно звернула увагу не на лінгвальні, а, радше, на 

соціологічно-журналістські аспекти моніторингу соціальних мереж на предмет



уживання в них найбільш комунікативно активних онімів, їхній соціальній 

динаміці за низку років. Власне лінгвальні аспекти, пов’язані з якісними, перш 

за все семантико-прагматичними, ефектами отриманих результатів залишились 

дещо на периферії, у досить коротких коментарях до кожного з висновків 

розділів. На наш погляд, саме якісний семантико-прагматичний аналіз спільних 

та відмінних рис в структурі асоціацій респондентів-носіїв трьох європейських 

етнолінгвокультур на стимули онімного характеру повинні були б стати 

основою спостережень і висновків у цих розділах роботи.

4. На наш погляд, робота містить змістовні складники, які можна вважати 

з позицій фахівців з проблем когнітивної лінгвістики і психолінгвістики певною 

мірою інформаційно надлишковими, навіть дещо описовими. Йдеться, перш за 

все, про структуру підрозділу 2.4. «Вільний асоціативний онімний 

експеримент» (с. 129-168), в якому розглядаються відомі поняття й методики 

лінгвокогнітивного аналізу, проведення психолінгвістичних експериментів 

тощо (с. 130-156). Авторці варто було б дотримуватися принципу «розумному 

достатньо».

5. Нажаль, авторка в роботі не використала надзвичайної 

лінгвофілософської ваги працю о. Павла Флоренського «Імена», створену ще в 

30-х роках минулого століття в сталінських таборах, в якій розглядаються 

когнітивні й семантико-прагматичні «ефекти» сприйняття і впливу на людей 

власних імен християнського пантеону.

6. Вважаємо, що дослідження В.Ю.Неклесової виграло б у доказовості 

отриманих результатів, якби авторка долучила б матеріал сучасних художніх 

текстів досліджуваних етнолінгвокультур, в яких онімна лексика представлена 

не менш широко, ніж в соціальних мережах Інтернету.

Підкреслимо, що викладені у процесі аналізу розділів дисертації та 

автореферату міркування, які, можливо, не збігаються з авторськими 

інтенціями, жодним чином не зачіпають концепцію актуального, цікавого, 

значною мірою новаторського дослідження В.Ю .Неклесової й не знижують 

позитивного враження від його структури й змісту. Це, радше, роздуми щодо



низки не до кінця вирішених проблем сучасної комунікативної лінгвістики, 

психолінгвістики, дискурсології та мовознавства в цілому. Дисертація містить 

нові, раніше не доведені наукові положення щодо мовного впливу, 

комунікативної специфіки онімів та її сугестивних прагматичних властивостей. 

Обґрунтовані теоретично цінні висновки та цікаві практичні результати. 

Дослідження В.Ю.Неклесової слід визнати актуальною розвідкою, що суттєво 

доповнює мовознавче знання в цілому, практичні аспекти мовного впливу, 

соціокультурні та ментальні засади формування семантико-прагматичних 

аспектів побутового мислення і мовлення, що відбиваються в одному з 

найбільш динамічних сучасних дискурсів, які обслуговують суспільство. Це 

дослідження має значні перспективи подальшої розбудови з використанням 

інших новітніх підходів у гуманітаристиці.

Результати, отримані В.Ю.Неклесовою, мають серйозну наукову 

апробацію і повно віддзеркалені в 26 публікаціях різного статусу (міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних), виступах на більш ніж двох десятках 

міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах і 

конгресах. Монографія авторки «Відображення національно-мовної картини в 

онімному ландшафті (на матеріалі української, іспанської, англійської мов» 

(Одеса, 2019. -  330 с.), вже високо оцінена лінгвістами і, безумовно, буде 

включена в список найвагоміших онімних і семантико-прагматичних 

досліджень останніх років.

З позицій мовознавчих дисциплін, які викладаються у вищій школі, 

практична значущість отриманих авторкою результатів, саме методичне 

втілення ідей формування і впливу одного із типів сучасних дискурсивних 

практик потрібно визнати важливими і перспективними. Дослідження 

В.Ю.Неклесової виглядає науково переконливим ще й тому, що воно 

супроводжується додатками, таблицями, графіками, схемами, які дозволяють 

глибше пізнати природу матеріалу, який став предметом вивчення.

Зміст автореферату відповідає вимогам до цього типу мовленнєвих 

жанрів, повною мірою віддзеркалює структуру монографії, повно висвітлює



отримані авторкою результати. Список використаної літератури (с. 352-401) 

нараховує 541 позицію, з яких 370 іноземними мовами, що зайвий раз 

підкреслює глибоку професійну підготовку авторки, орієнтацію в науковій 

літературі, новітніх досягненнях в царині не лише власне ономастики, а й 

комунікативної лінгвістики, дискурсології, теорії мови в цілому. Солідним слід 

визнати залучені авторкою ілюстративні джерела (с. 402-411) -  94 

найменування, 3 додатки, 11 таблиць, 1 діаграма.

Все згадане дає підстави стверджувати, що дисертація «Онімний 

ландшафт як актуалізація культурних та соціальних артефактів в 

інформаційному просторі (на матеріалі української, іспанської, англійської 

мов)» -  завершене дослідження, що характеризується актуальністю, новизною, 

має значне теоретичне та практичне значення та повністю відповідає вимогам 

Міністерства освіти та науки України до подібного типу наукових досліджень, 

а її авторка -  Неклесова Валерія Юріївна -  заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 -  

загальне мовознавство.

Доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри загального мовознавства 
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офіційного опонента, професора, доктора філологічних наук Тищенка О.В. 

про дисертацію Неклесової Валерії Юріївни «Онімний ландшафт як 

актуалізація культурних та соціальних артефактів в інформаційному 

просторі (на матеріалі української, іспанської, англійської мов)», поданої 

до спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 в Інституті філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка для 

захисту на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі

Сучасна доба глобалізації і тотальної інформатизації соціуму ставить 

нові виклики перед лінгвістичною спільнотою певної країни, а діалог і 

конфлікт культур, зміна соціокультурних цінностей того чи того етносу в 

свою чергу викликають появу численних розвідок, які, як добре відомо, 

характеризуються антропо-семіотичною, етнокультурною і прагматичною 

зорієнтованістю. І хоча слов’янська ономастика належить до традиційної 

галузі порівняльно-типологічних студій (пор. витоки українського, 

польського, чеського, російського ономастичних напрямків), які за 

глибиною і всеосяжністю своєї змістової сфери далеко вийшли поза межі 

чистої лінгвістичної семантики і навіть до певної міри перевершили себе.

Йдучи шляхом аналізу антропонімів і топонімів, тих же 

метрикальних книг і свідоцтв в церковних архівах у працях польських 

дослідників М.Саєвича, назв мастей корів Г.Дуди, Rzetelska-Feleszko та 

ін., українських - ІІ.Чучки, В.Лучика та ін. ономастика значною мірою 

розширила свій обсяг і методологічний апарат - аж до сучасних космонімів 

і командонімів (назв спортивних команд) в опрацюваннях вітчизняних 

дослідників-ономастів М.Торчинського та ін. Сьогодні вже трюїзмом стало 

дослідження етноназв, етнічних прізвиськ в межах теорії стереотипів 

О.Березович, В.Косиля та ін. крізь призму свого і чужого. Останнім часом

спеціальності 10.02.1 5 -  загальне мовознавство
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в «ономастичну орбіту» включаються новітні методології і напрями 

дослідження, якими є різномантні жанри Інтернету, міжкультурна 

комунікація, синергетика, етнолінгвістика, концептуальний аналіз.

У зіставному мовознавстві активізуються дослідження, присвячені 

вивченню пропріальної й апелятивної лексики крізь призму когнітивної 

семантики, лінгвоконцептології та лінгвокультурології, мови фольклору.

Наслідком такої універсальної зацікавленості власними назвами є 

всеосяжні наукові ономастичні здобутки, які потребують узагальнення та 

систематизації з позиції їх глобального і локального поширення, в 

синхронії і діахронії, зокрема й функціонування онімів в різних 

культурних і гіпертекстах, локальних мережах, мові Інтернету.

Саме до таких комплексних розробок відноситься дисертація п. 

В.Неклесової, здійснена на нині модному пограниччі гуманітарних і 

прикладних наук.

Дисертантка звернулася до надновітнього фактажу, увела в науковий 

обіг та всебічно обґрунтувала поняття онімного ландшафту, з'ясувала 

лінгвокогнітивну специфіку віртуальних артефактів в інформаційному і 

соціокультурному просторі трьох неблизько споріднених мов. До них вона 

віднесла тексти Інтернет-мемів, торговельні і комерційні бренди, форуми, 

рекламні постери на інші знаки культурної номінації віртуального 

континууму.

З огляду на семіотику у полі зору дослідниці опинилися знаки різної 

субстанціональної і конвенціональної природи - етикетки, вивіски, 

оголошення, культурні бренди, окремі невербальні елементи комунікації, 

які власне і формують, на переконання дослідниці, «онімний ландшафт» і 

ширше - семіосферу тієї чи тієї мови і культури як динамічну семіотичну і 

текстологічну категорію.

Як продемонструвала п.Неклесова В.Ю., в цій гіпертекстовій 

структурі тісно поєднані формально-змістові, смислові, структурні та



прагматичні ознаки онімів, які потребують нового осмислення та зісгавної 

інтерпретації в когнітивно-дискурсивному річищі.

До того ж зазначені одиниці проаналізовано в когнітивному, 

етносеміотичному та зіставному вимірах як артефакти культури, тобто 

створені людиною речі, предмети і віртуальні речі, їх предметна 

символіка, які комплексно розглянуті з позицій сучасної ономастики та 

почасти лінгвокультурології.

Окрім того, в полі зору дослідниці перебувають етнокультурні 

механізми функціонування онімів, прототипна і стереотипна семантика 

власних назв, їхня належність до концептосфер, духовного Універсуму.

На другому полюсі зацікавлень здобувачки знаходяться такі 

прагмасемантичні реєстри, як комунікативно-прагматична природа онімів, 

наприклад, уплив на адресата повідомлення, престижність-непрестижність, 

комунікативні функції і соціальні ролі, стратегії і тактики спілкування і 

т.ін. Сказане забезпечує актуальність і новизну авторської концепції.

Фактична база роботи є доволі репрезентативною: проаналізовано 

понад 2000 меметичних комплексів, об’єднаних спільною темою, зібраних 

з інтернет-репозиторіїв, словників та енциклопедій, за допомогою 

інтерв’ювання носіїв мов та з особистого досвіду автора. Також залучено 

9960 асоціативних реакцій на онімні стимули, які було отримано від носіїв 

української, англійської, іспанської мов, ключових слів, згенерованих 

користувачами Мережі (в межах трьох держав -  Україна, Іспанія, Велика 

Британія) за допомогою пошукового сервісу Google протягом шести років, 

що максимально увиразнює верифікованість і достовірність отриманих 

результатів.

Чималий обсяг теоретичної та емпіричної бази, репертуар сучасних 

лінгвістичних методів засвідчують належний рівень підготовки Валерії 

Юріївни та достовірність висновків дослідження.
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Відповідно до поставлених завдань та мети дисертантка робить 

сміливу спробу розв'язати низку таких проблем: як входять у культурний 

семіозис знаки мемотичної природи в статиці й динаміці, просторі й часі, 

в які вербальні, ментально-символічні, побутові, артефактні моделі вони 

оформлені в межах різних жанрів Інтернет-комунікації (у форумах, 

поширених роликах YOU Tube, посилах в мережі Інтернет, популярних 

сайтах), яких оцінок, переосмислень, трансформацій набувають культурні 

оніми в тих чи інших асоціативно-символічних і концептуальних сферах і 

як останні відображають моделі колективної поведінки соціуму і т.ін. 

Сказане дозволяє стверджувати, що ця робота має і суто вузькопрактичне, 

прикладне значення, і теоретичну цінність передусім для лінвосеміотики, 

етносеміотики загалом (пор. типології різних знаків, представлені в працях 

Дж.Блумертата І.Малі, Т.Хьюбнера, їх поділ на пролептичні і 

кодифікаційні), не говорячи вже про міжкульгурну, Інтернет- та рекламну 

комунікацію. Теоретична значущість проведеного дослідження насамперед 

полягає в націленості на розв’язання кардинальних питань теоретичного і 

загального мовознавства -  зв’язок мови і мислення, мови і соціуму, мовної 

свідомості індивіда і його соціального та ціннісного досвіду, 

відображених, за термінологією В.Неклесової, у «мемному бутті онімів». 

Окрім іншого, робота намагається ще і ще раз пролити і витягнути на 

світло денне такі, здавалось би, вічні проблеми ономастики, як зв'язок 

імені і речі, наявність чи відсутність у власних імен денотативної сфери, 

референції, процеси онімізації апелятитів, явище символізації онімів, 

антономазії тощо.

Як зазначалось, чимало обговорюваних дисертанткою аспектів 

торкаються семіотики, соціолінгвістики, теорії полімовності, 

мультикультурності, соціальної інкультурації знаків в топонімах, 

хрононімах, ідеонімах, стосуються специфіки деривації відонімних 

утворень-ергонімів (пор. мережа магазинів «Агуша» в Україні і под.),



функціонування власних назв як вторинного обрядового і фольклорного 

символу (праці С.М. і Н.І.Толстих, О.Юдіна та ін.).

Не буде перебільшенням твердження, що окремі спостереження і 

висновки авторки с вагомими для політичної комунікації, особливо гам, де 

вона обговорює специфіку «громадського публічного простору», розглядає 

ідеоніми, прагматоніми, співвіднесені з ідеологічними концептосферами - 

Влада, опозиція, народ (пор., наприклад, постери політичних кампаній 

тощо).

Впадає в очі багатюща кількість в цілому коректно зінтерпретованих 

відповідно до методології і поставлених завдань джерел іноземною 

мовою, що й не дивно, бо зазначена галузь в українському мовознавстві 

тільки набирає сили і, справді, містить багато лакун.

Особливу вагу проведеному дослідженню надає звернення до 

власних назв в Інтернет-мемах і популярних сайтах як знаках вторинного 

семіозису, їх відображення в ментальному лексиконі людині, чому, поза 

усіляким сумнівом, сприяла верифікація семантичного і символічного 

потенцалу онімів за даними вільного асоціативного експерименту, розгляд 

онімів та агіелятивів на різних хронологічних зрізах із фрагментарним 

залученням даних корпусів текстів.

Як стверджують автори «Польського асоціативного словника», саме 

цей ракурс покликаний аналізувати способи опису, інтерпретації й 

сприйняття світу, його оціннної категоризанії сучасними носіями мов, 

відтворити «kulturowo utrwalony system znaczen», що відображає ментальні 

структури, які функціонують в мовній свідомості» (Gawarkiewicz, 2008: 7).

Все це дало змогу у кінцевому підсумку представити власну 

дефініцію онімного ландшафту, визначити його лінгвістичний статус, 

здійснити розмежування від подібних категорій (ідеонім, віргуалонім і т.ін. 

Точніше таких дефініцій онімного ландшафту в дисертації налічуємо 

близько 6-ти, залежно від того чи іншого аспекту аналізу мемів. А
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перспективі це дає нагоду розбудувати концептуально-гештальтну 

структуру онімічного ландшафту в іспанській англійській та українській 

мовах, виявити етноспецифіку власних назв, їх епістемологічну, 

онтологічну та культурно-семіотичну природу, з ’ясувати основні 

конотації.

Зазначений фрейм постає як змінна, динамічна структура зі 

складною таксономією семантичних ділянок і/або кластерів асоціативного 

онімного поля з чітко прописаними ядром і периферією. Слід також 

схвалити представлені дисертанткою асоціативно-вербальні поля власних 

назв, скрупульозно проаналізовані з точки зору типології отриманих 

асоціативних реакцій, їх поділ на унікальні, універсальні та 

інтертекстуальні, що узагальнено у численних діаграмах, схемах і 

таблицях, зокрема і в додатках до дисертації.

До основних здобутків дисертанки віднесемо між іншим і таке: по- 

перше, реєстрація власних назв різної субстанціональної і ментальної 

природи в Інтернет-мемах, визначення їх культурно-символічних 

конотацій, когнітивно-семантична категоризація онімів з огляду на новітні 

методи у когнітивній та традиційній ономастиці. По-друге, виявлення 

конфігурації і складної архітектоніки асоціативних полів інтернет-мемів в 

межах когнітивної діади фігура-фон. По-третє, експлікація зв'язку 

асоціативних реакцій із суміжними ментальними сутностями та 

порівняння отриманих реакцій з даними корпусів текстів з точки зору їх 

семантико-дистрибутивних можливостей у широких та вузьких 

контекстах. По-четверте, реконструкція через оніми фактів пересічної, 

побутової, релігійної і міфологічної картини світу (протиставлення 

сакральної і профанної сфер, життя і смерті, Верху і Низу), що є особливо 

релевантним для етнолінгвістичної теорії. Такий підхід дав змогу 

простежити напрямки і процеси концептуалізації онімів в їх тендерній,



аксюлопчній і соцюкультурній складовій передусім з позиції семіотичної і 

обрядово-культурної складової розглянутого онімного ландшафту.

Дисертація складається зі вступу, п ’яти розділів, загального 

висновку, списку використаної літератури, списку лексикографічних та 

енциклопедичних джерел, списку джерел ілюстративного матеріалу та 

трьох додатків.

У вступі переконливо обгрунтовано вибір теми дисертації, показано 

її актуальність і наукову новизну. Визначено теоретичне і практичне 

значення, окреслено мету, завдання, методи дослідження, наведено дані 

про апробацію одержаних результатів.

Перший розділ «Бугтя власних назв у сучасній інформаційні 

сфері», що становить методологічне і концептуальне підґрунтя дисертації, 

презентовано онімний ландшафт як цілісний макрознак, що є предметом 

вивчення семіотики, політології соціології.

Дисертантка детально зупиняється на різному тлумаченні онімного 

та лінгвістичного ландшафту в топоніміці, соціології, архітектурі, 

урбанісгиці та публіцистиці, виявляє їхнє співвідношення і тлумачення 

представниками різних шкіл та напрямків (від європейського - до східного, 

з урахуванням культурної специфіки деяких екзотичних мов, приміром, 

саамських діалектів, розглянутих в контексті віртуального ландшафту). 

Авторка досить скрупульозно аналізує світовий доробок в цій сфері 

представників рекламної комунікації, наприклад, ті ж оголошення в 

муніципальних системах Гонконгу (реклами в вагонах, на плаї формах і на 

стінах тонелів Дж.Локка), звертається до методу культурних адрес 

М.Кертіна та екологічного відображення онімів в контексті влада-соціум. 

Не оминає увагою і т.зв. тілесний ландшафт, пов'язаний із семіотикою 

татуювань, розглядає одоративні та ін. символи, зокрема різні брендові 

знаки-етикетки, деталі і дизайн одягу -  від написів на футболках до певних 

сигніфікативних артефактів в політичній кампанії чи інших субкультурних



кодах, наприклад, пов'язаних зі сферою охорони і безпеки (сигнали, 

камери спостереження), системою графіті тощо. Насамкінець дисертантка 

встановлює та послідовно описує витоки різноманітних онімічних 

структур в мережах Інтернету як соціокультурних артефактів, аналізує їх 

генезис, причину появи і функціонування в межах соціального і 

когнітивного досвіду людини, подає всебічне обґрунтування мемів у 

контексті інших жанрів Інтернеї-комунікації. До цього аналітичного 

огляду можна було б включити авторитетні розробки в сфері ономастики 

О.Л.Березович. Пор. її тезу про т.зв. «мічені акти» ономастичного 

континууму —  імена, яким властива «особлива» популярність (див. 

детальніше: 18. Березович Е. Л. К построению комплексной модели 

топонимической семантики / Елена Львовна Березович // Известия 

Уральского государственного университета. -  2001. -  № 20. -  Режим 

доступу до журн. : http://proceedings.usu.ru/?base~T~mag/0020(01_04- 

2001 )&xsln=showArticle.xslt &i d=a01&doc=../content.jsp).

У другому розділі «Реалізація онімного ландшафту» дисертантка 

зіставляє різне розуміння онімного ландшафту за рядом протототипних, 

онтологічних і семіотичних ознак з огляду на ядерну і периферійну сфери 

їх функціонування та з позиції категоризації власних назв у сучасній 

ономастиці (праці Н.В.Подольської, А.В.Суперанської, Д.Бучка,

О.Ю.Карпенко, М.Торчинського та ін.). Відтак вона виявляє їхнє місце в 

загальному ономастиконі, встановлює співвідношення з різними 

поняттями в соціальних мережах -  хештеги, блоги, форуми, аналізує 

різноманітні позамовні чинники функціонування мемів, їх культурну 

природу та роль, що ідентифікують різні фрагменти когнітивного, 

ціннісного і політичного досвіду користувачів Інтернету. Левову частку 

займає тут огляд специфіки проведення асоціативного експерименту в 

різних групах предметної, апелятивпої та онімної лексики, а також 

співвідношення категорій і понять прикладної і корпусної лінгвістики,

http://proceedings.usu.ru/?base~T~mag/0020(01_04-


наприклад, леми з різними типами онімів і засобами їх вираження у 

віртуальній комунікації.

На особливу увагу з цього приводу заслуговують знаки українського 

топономастичного простору. ГІ.Неклесова В. послідовно і в цілому 

коректно розглядає функції мемів, їхню емоційно-прагматичну 

спрямованість та зв'язок з давніми архетииними, культурними і 

міфологічними символами. Підсумовує цей розділ аналіз християнських, 

біблійних образів Апокаліпсису та Амармагедону з позиції їх гештальтної 

структури в асоціативно-вербальному полі імен та наявних сучасних 

трансформацій їх семантики і символіки в різних субкульгурних пластах 

та блогах. Зокрема об’єктом аналізу виступають оніми-сгимули 

брендового характеру, наприклад, apple тощо.

Третій розділ присвячено описові українського онімного ландшафту 

крізь призму отриманих асоціативних реакцій українських респондентів на 

такі оніми-стимули, як Роксолана, Великдень. Львів, Євробачення, 

Чумацький шлях, їх поширеності у пошукових записах за хронологією 

останніх років. При цьому до уваги беруться найбільш популярні, ключові 

меми, їх вербальне наповнення, апелятиви і nomena propria у Великій 

Британії та в Україні. В цілому позитивно оцінюючи цей розділ, 

наголосимо, що певною його вадою слід уважати перенасичесність 

неонімною інформацією, аналізом сайтів і мемів, лінків, не зв'язаних 

прямо з досліджуваним об'єктом, а лише опосередковано. На нашу думку, 

достатньо було б обмежитися саме власними назвами за рангом їх 

популярності в соціальних мережах, їх культурній конотації і семантичній 

динаміці. А не аналізувати весь репертуар цих веб-сайтів і форумів. Робота 

виграла б від того, якби п.Неклесова В. замість того, щоб захоплюватися 

структурою вебсайтів і мемів, зробила би акцепт на специфіці ніків, 

неофіційних прізвиськ, а ие загальних назвах, відтак, детальніше 

прописала специфіку невербальних елементів комунікації (смайликів та



ін.етнознакових фігур). При цьому, на нашу думку, можна було б більш 

детально описати явище і стилістичні фігури гри, численні оказіоналізми, 

прагматоніми і демотиватори, представлені у віртуальній комунікації. 

Порівняймо хоча б досить популярні фото-жаби у зв'язку із певними 

політичними діячами тим же В.ГІутіним на кшталт іронічних контамінацій 

путінокіо, «Спасибо Путину за зто»), а також сучасними українськими 

політиками (Луркоморьє, слуга Урода як фонетично і словотвірно 

змодифікований оказіоналізм від слуга Народа тощо), інші трансформації 

сучасного політичного антропонімікону і гіпокористикону на зразок 

Данильїч, Яник, Янек, Ющ, Порохохоботи і т.ін.).

Четвертий («Іспанський онімний ландшафт») га п'ятий 

(«Британський онімний ландшафт») розділи дисертації мають подібну 

архітектоніку і відображають типологію вербальних реакцій носіїв 

англійської (британського різновиду) та іспанської мов з огляду на знакові 

символи відповідних лінгвокультур, наявні конотації та національно- 

культурну символіку імен у віртуальному топономастичному просторі.

Повнота викладення наукових положень та висновків в 

опублікованих працях підтверджується тим, що основні положення 

дисертації повною мірою викладено в 27 наукових працях: одній 

одноосібній монографії; 22 наукових одноосібних статях (22 -  у фахових 

виданнях України, серед яких 7 статей -  у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних (Index Copernicus) і 4 -  в іноземних наукових 

періодичних виданнях Угорщини, Польщі, Чехії, Нідерландів), а також у 4 

тезах доповідей на наукових конференціях. Загальна кількість, якість та 

обсяг публікацій відповідають чинним вимогам. Апробаційні матеріали 

цілком розкривають дослідницьку проблематику. Основні положення 

дисертації апробовано на 15 міжнародних та всеукраїнських наукових та 

науково-практичних конференціях, які відбувалися в Україні, Чехії, 

Угорщині, Великій Британії, Швеції.



Насамкінець, висловимо кілька побажань і зауважень, які постали 

під час рецензування дисертації Неклесової В.Ю., окрім тих, про які вже 

йшлося під час розгляду окремих розділів дисертації:

1.Формуючи термінологічний репертуар дисертаційного дослідження 

дисертантка неодноразово послуговується терміном мемоплекс 

(мемплекс), у теоретичній частині на с.91 вона наводить коротке 

визначення цього терміну, що, на нашу думку, потребує більш детального 

пояснення. Синонімічні поняття меми, мемиплекси, меметичні комплекси 

та й загалом прикметник меметичний в різних словосполученнях 

уживається близько 80 разів. Чи існує між ними якась різниця? А що дає 

дисертантці термін логоген? (с. 154).

2. Бажано було б представити більш чітку типологічну класифікацію 

отриманих асоціативних реакцій, зокрема їх поділ на тематичні, 

синтагматичні, парадигматичні, епідигматичні, соціально-оціночні, 

аксіологічні, фразеологічні, інтертекстуальні тощо.

3. Робота охоплює різні за природою та онтологією оніми, проте з 

аналізу не видно, якими конкретно типами жанрів Інтернету, крім мемів, 

послуговувалася дисертантка. Як зазначалось, пе стосується різноманітних 

піків, неофіційних прізвиськ учасників форумів. На нашу думку, варто 

було б залучити до аналізу ширше коло учасників Інтернет-комунікації і 

зв'язані з ними вербальні і иозавербальні елементи інтеракції, зокрема 

йдеться про оказіональні словотворчі неологізми і ширше - стилістичні і 

прагматичні фігури, що особливо стосується українського віртуального 

простору (пор. т.зв.парадоксальні побажання, трансформовані 

провербіальні конструкції, прислів’я і приказки з власною назвою, 

прецедентні тексти та імена, демотивагори і г.ін.).

4.Дещо сумнівним і штучно прив’язаним до опису онімів видається нам 

термін лема (на с. 154-155), адже дисертантка не ставить за мету 

використовувати здобутки і методологію лінгвістики корпусів, за
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виключенням фрагментарних коментарів окремих інноваційних і 

переосмислених контекстів вживання імен. Зайвими видаються розлогі 

описи страху як емоції (с. 120-124), інформація хто і як проводив 

асоціативний експеримент і т.ін (в практичній і експериментальній частині 

роботи це надлишкова інформація).

5. На жаль, в загальній бібліографії відсутні такі фундаментальні розробки 

зі слов’янської, зокрема польської ономастики, як Slowianska onomastyka. 

Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieslikowa, pr/.y wspoiudziale J. 

Dumy, t. 1, Warszawa -  Krakow 2002; української Чабаненко В. A. 

Прізвиська Нижньої Наддніпрянщини: (словник) : у 2-х кн. —  Запоріжжя, 

2005; російської - В.Мокиенко Х.Вальтер Большой словарь русских 

нрозвищ” (2007), а також новіші праці з ономастики О.Л.Березовим, Д.Б. 

Гудкова, Н.М. Анікіної та ін. Вартою уваги є також і монографія 

Ермолович Д. И. Имена собственньїе на стьіке язьїков и культур. -  М. : Р. 

Валент, 2001.

6. Робота не позбавлена певних стилістичних огріхів і невправностей, з- 

поміж іншого відзначимо таке: не зовсім виправдане захоплення 

дисертанткою запозиченою термінологією: опінією, опінія (с.58, 63, 86), 

квестія (с.40), ригідний с. 53, промінентний (15 p.), рандомізація анкет (с. 

157), обумовлений, зам. зумовлений с. 102, 105; архетипічні, зам. 

архетипні (8 р.) (с.119, 120, с. 172 та ін.), присутні зам. наявні (с. 120), 

експеримент дає змогу зазирнути (с. 155)

Як видно з вказаних зауважень і побажань, вони жодним чином не 

заперечують позитивні якості дисертації Неклесової В.К). її дисертація 

відзначається актуальністю теми, глибиною аналізу значного за обсягом 

фактичного матеріалу, переконливістю й достовірністю зроблених 

висновків та узагальнень, свіжістю поглядів на описувані лінгвістичні 

явища.



Отримані результати можуть прислужитися для опрацювання 

проблем Інтернет-комунікації, ономастики, етносеміотики, невербальної 

семіотики, когнітивної лінгвістики, прагматики, міжкультурної 

комунікації, стилістики тощо. Фактаж дисертації може бути корисним у 

лексикографічній практиці, зокрема, при укладанні спеціальних 

багатомовних словників власних назв інтернег-мемів.

Все це дає підстави для висновку, що докторська дисертація 

п.Неклесової В.Ю. «Онімний ландшафт як актуалізація культурних та 

соціальних артефактів в інформаційному просторі (на матеріалі 

української, іспанської, англійської мов)» відповідає всім вимогам, які 

встановлені у «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567 (зі 

змінами), а також вимогам МОН України, що передбачені для докторських 

дисертацій, а її авторка, Неклесова Валерія Юріївна, заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.1 5 -  загальне мовознавство.
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