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Утверджені в мовознавстві підходи до тлумачення поняття «концепт», 

дослідження національної специфіки мовних і мовленнєвих явищ, крізь призму 

пізнання особливостей мислення та ментальних моделей дійсності в мовній 

свідомості конкретних носіїв мови, дають змогу з нових позицій розглядати 

закономірності та особливості кореляції мови, свідомості та культури, а, отже, 

відкривають і нові аспекти взаємодії когнітивного мовознавства, 

лінгвокультурології, психології, філософії. На цій підставі з’являється 

можливість розширити рамки змістового аналізу мовних явищ, що додає 

суттєвої глибини і ефективності семантичним дослідженням.

Щодо сутності концепту, то у науковій спільноті відзначають його 

приналежність до етнокультурного світу людини. Семантично його зміст при 

цьому інтерпретується в контексті форм думки носія мови як етнокультурна 

репрезентація. Таким чином, пізнання концепту допомагає відтворити 

етнокультурний образ, особливість національного менталітету. Концепт є 

вираженням етнічної специфіки мислення, і його вербалізація обумовлена 

л нгвокогнітивною, етнокультурною, асоціативною компетенціями носія 

концептуальної системи. Отже, концепт тлумачиться як основний осередок 

культури в ментальному світі людини. Іншими словами, концепт визнається 

базозою одиницею культури, її концентратом, що уможливлює розкриття 

особливостей етнічної й індивідуальної мовної свідомості, ментального світу 

представників певної мовної спільноти.

У цьому контексті звернення О. В. Милик до питання сутності

концептуальної картини світу та місця в ній мовної маніфестації

екзистенціальних феноменів (у даному випадку концепту ЗДОРОВ’Я), що

репрезентують загальнолюдські цінності і вирізняються лінгвокультурологічною

специфікою, є безсумнівно виправданим, своєчасним і сштуаяьн-іш-.-г.-̂  »—4-
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Питання, на які авторка дисертації намагається дати відповідь, за своїм 

обсягом, глибиною висвітлення та переконливістю аргументів свідчать, що 

філологічна наука поповнилася науковою розробкою, яка має важливі 

теоретико-методичні і прикладні положення.

Вагомість та актуальність проведеного дослідження суттєво посилюється 

тим, що дослідницьку увагу сфокусовано на інтерпретації концепту як 

ментальної одиниці, яка відображає певний фрагмент реальності і сприяє 

категоризації об’єктів дійсності.

Дисертація Оксани Василівни Милик є першою у вітчизняному мовознавстві 

спробою дослідження концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові у широкому 

контексті системно-структурних, когнітивних та лінгвокультурологічних розвідок.

Вибір об’єкта та предмета дослідження є вмотивованим і назрілим. 

Рецензоване дослідження є одним із небагатьох, де так чітко обґрунтовується 

актуальність проблеми, в повному обсязі виокремлюється як необхідність 

теоретичного дослідження, так і доцільність практичного її вирішення, і де 

відчутний зв’язок між підрозділами, що яскраво демонструє цілісність роботи; 

узагальнення й висновки до підрозділів слугують містками у загальній логіці 

дослідження, а також відправним моментом для наступних наукових пошуків. 

Заслуговує на увагу виклад стану дослідженості проблеми у науково- 

методичних розвідках й відповідні авторські міркування.

Робота чітко структурована і грамотно оформлена, що свідчить про 

володіння О. В. Милик логікою наукового дослідження. Структура роботи 

відповідає меті дослідження й вирішуваним у ньому завданням. Дисертантка
е

здійснила ретельний аналіз публікацій вітчизняних та зарубіжних авторів у 

межах досліджуваної теми, що, у свою чергу, слугувало аргументованому 

викладу матеріалу дослідження, логічним узагальненням вивченого наукового 

досвіду та їх екстраполяції на свій предмет дослідження.

Нам імпонує уміння дисертантки робити обґрунтовані наукові 

припущення, на їх основі висувати гіпотези і доводити їх, як це бачимо на 

ст. 24, 33-34, 45-47, 58, 61-72, 129-132 тощо, що є особливо цінними для 

загального результату дослідження.



Наукову достовірність положень дисертаційного дослідження 

забезпечено в роботі теоретичними і методологічними позиціями авторки з 

опорою на комплекс теоретичних та емпіричних методів, об’єктивним 

аналізом широкого масиву джерельної бази (257 найменувань, з-поміж яких 

24 — іноземними мовами) і переконливою апробацією результатів на наукових 

міжнародних та вітчизняних конференціях.

Основні положення й результати дисертації відображено у 15 публікаціях, з- 

поміж них шість -  у фахових виданнях, затверджених ДАК МОН України, дві -  у 

зарубіжних фахових виданнях, п ’ять -  в інших українських та зарубіжних 

виданнях, два -  методичні видання (у співавторстві), що містять добірку 

укладених і використовуваних у ході дослідження навчальних матеріалів. Це 

слугує безперечним доказом інформативності та валідності представленої роботи.

Відзначимо логічну структуру дисертаційного дослідження як позитивну 

його характеристику. Розділи роботи являють собою поетапний аналіз 

дослідження сегмента мовної та концептуальної картин світу давніх римлян, 

вивчення механізмів вербалізації мовної картини світу, насамперед засобами 

лексичного мовного рівня, в інтегрованому описі одного з найбільш значущих у 

культурно-аксіологічному сенсі концептів давньоримської етносвідомості і 

послідовно розкривають основні завдання наукового пошуку авторки. Висновки 

дослідження синхронізують кожному із завдань і забезпечуються відповідними 

структурними матеріалами.

Належне вивчення дисертації й автореферату дає підстави стверджувати, 

що робота є закономірною і своєчасною реакцією на посилення у мовознавстві 

інтересу до вивчення мовної картини світу, опису її фрагментів, експлікованих 

концептами, що концентрують значний обсяг ментально-когнітивної та 

культурологічної інформації, зокрема світоглядно-філософської, аксіологічної, 

історичної, міфологічної.

Це підтверджується низкою чинників:

1) Визначено місце концепту ЗДОРОВ’Я у класифікаційній матриці 

концептів та його статус у мовній картині світу давніх римлян, у культурі та



цінностях античного суспільства, а також досліджено феномен «здоров’я» в 

інтерпретації античних мислителів.

2) Проаналізовано етимологію та здійснено дериваційний аналіз 

вербапізаторів концепту ЗДОРОВ’Я, що уможливлює визначення внутрішньо- 

системних зв’язків між компонентами (слотами та субслотами) його фреймово- 

пропозиційної структури, встановлено синтагматичні та парадигматичні 

зв’язки лексем-вербалізаторів трьох субконцептів 8АІХГ8, 5АМТА8, 

УАЬЕТІЮО, визначено логіко-поняттєві, образні та ціннісні характеристики 

досліджуваного концепту.

3) Змодельовано номінативне та семантичне поля концепту ЗДОРОВ’Я 

внаслідок встановлення всіх засобів вербалізації досліджуваного концепту в 

латинській мові.

4) Досліджено особливості репрезентації концепту ЗДОРОВ’Я в різних 

типах дискурсу: медичному, історичному, художньо-поетичному та в пареміях.

Дисертанткою переконливо обгрунтовано актуальність обраної теми, 

доцільність проведення дослідження, визначено наукову новизну, 

сформульовано мету, завдання й основні положення дисертації, описано методи 

дослідження, представлено його теоретичне й практичне значення.

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження концепту в сучасній 

лінгвістичній парадигмі» авторка детально і вичерпно представила основні 

теоретичні положення, на яких базується концептуальний апарат дисертації: 

розглянуто стан вивчення зв’язку мови й культури; проаналізовано поняття 

«концепт» в аспекті лінгвокультурології та лінгвокогнітології. Окрім того, 

визначено місце концепту ЗДОРОВ’Я у лінгвістичній, лінгвокогнітивній та 

лінгвокультурологічній класифікаційній матриці концептів, а також 

обґрунтовано методику концептуального аналізу як основного методу 

дослідження концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові.

Підтримуємо авторку в обранні трьох сучасних основних підходів до 

розуміння концепту: лінгвістичного, когнітивного, культурологічного, а також 

синкретичних поглядів в інтерпретації концепту, спираючись на праці 

С. О. Аскольдова, М. Ф. Алефіренко, С. Г. Воркачова, Д. С. Ліхачова,



З Д. Попової, Й. А. Стерніна, що цілком закономірно слугує для використання 

саме синкретичного підходу, як найбільш релевантного для дослідження 

концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові. У цьому аспекті цілком слушною є 

авторська лінгвокультурологічна інтерпретація концепту ЗДОРОВ’Я як 

базового, універсально-етнічного, споконвічного, провідного, застиглого, 

первинного, ключового, онтологічного.

Метод концептуального аналізу дозволив дисертантці на основі 

латинської мови розглянути характер і місце концепту ЗДОРОВ’Я в 

національній мовній картині світу давніх римлян. Авторка також розглядає 

філософсько-етичні концепції здоров’я античних греків та римлян, щоправда 

цікавим було б провести їх зіставлення.

Милик О. В. ретельно проаналізовано базові поняття дослідження та 

сформовано власну позицію стосовно розуміння, використання та розвитку цих 

понять у контексті досліджуваної проблеми.

Другий розділ «Номінативне та семантичне поле концепту ЗДОРОВ ’Я  в 

латинській мові» присвячено розгляду етимології ключових слів-вербалізаторів 

концепту ЗДОРОВ’Я та синтагматичним і парадигматичним зв’язкам лексем- 

вербалізаторів концепту ЗДОРОВ’Я.

Не можна не погодитися з думкою дисертантки про доцільність розгляду 

концепту ЗДОРОВ’Я у форматі трьох субконцептів: 8АЬІІ8, 8АКІТА8, 

УАЬЕТІЮО, які певною мірою відрізняються за значенням, а саме - називають 

різні стани ЗДОРОВ’Я.

Семантична стратифікація субконцепту 8АШ 8 дала змогу дисертантці 

визначити його інтегровану сему - «відсутність впливу негативних фізичних 

чинників». Субконцепт 8АМТА8, згідно з Милик О. В., є ментальною 

одиницею, яка відображає у свідомості давніх римлян уявлення про психічне 

здоров’я. Субконцепт УАЬЕТІЮО є ментальною одиницею, яка відображає у 

свідомості давніх римлян уявлення про здоров’я як «наявність фізичної міці».

Однозначно цікавим, на наш погляд, є впровадження диференціації 

ядерних, приядерних і периферійних лексем-вербалізаторів кожного із



субконцептів, що суттєво поглиблює відомості про особливості об’єктивації 

мовної картини світу лексичною системою латинської мови.

Особливого схвалення заслуговує те, що дисертанткою змодельовано 

словотвірні гнізда лексем з історичними основами *за1и-/8а1у-, *зап-, *уа1- та 

здійснено фреймово-пропозиційний аналіз цих словотвірних гнізд.

У дериваційний аналіз авторка логічно і обґрунтовано впроваджує 

пропозиції у фреймових структурах субконцептів. Фреймова структура 

субконцепту 8АШ 8 логічно представлена трьома пропозиціями: І) Предикат -  

Модус -  Кон’юнктор; 2) Суб’єкт -  Предикат -  Об’єкт -  Результат -  

Кон’юнктор; 3) Суб’єкт -  Предикат -  Об’єкт -  Локус -  Кон’юнктор. Фреймова 

структура субконцепту 8АШТА8, за Милик О. В., представлена трьома 

пропозиціями: 1) Предикат -  Модус -  Кон’юнктор; 2) Предикат; 3) Суб’єкт -  

Предикат -  Результат -  Кон’юнктор. Фреймова структура субконцепту 

УАЬЕТШЮ в дисертаційному дослідженні представлена трьома пропозиціями:

1) Предикат -  Модус -  Кон’юнктор; 2) Предикат; 3) Предикат -  Об’єкт -  

Модус -  Локус -  Кон’юнктор.

Значним позитивом роботи є ґрунтовне вивчення парадигматичних 

зв’язків вербалізаторів досліджуваних субконцептів, що дало можливість 

дисертантці цілком переконливо визначити гіперонім досліджуваних 

субконцептів, яким є лексема Ьопит - «добро, благо», відповідно, ВОЬШМ та 

8АШ 8, 8АШТА8, УАЬЕТІЮО вступають у відношення суперконцепт -  

субконцепти. У концепції авторки, синонімічні та антонімічні ряди 

субконцептів 8АШ 8, 8АМТА8, УАЬЕТІЮО дали можливість цілком 

релевантно визначити спільні слоти та субслоти означених субконцептів.

У третьому розділі «Репрезентація концепту ЗДОРОВ’Я  в різних типах 

дискурсу» авторкою досліджено семантичний потенціал субконцептів 8АЬП8, 

8АМІТА8, УАЬЕТІЮО в науковому медичному, прозовому історичному, 

поетичному, паремійному дискурсах, конкретизовано поняттєву, образну, 

суспільно-ціннісну та особистісно-ціннісну складові частини концепту 

ЗДОРОВ’Я в латинській мові.



Вагомим доробком авторки вважаємо ґрунтовне дослідження та аналіз 

праць латинських авторів того часу, зокрема трактату Корнелія Цельса «Ве 

тесіісіпа», який має характеристики наукового медичного дискурсу, що дало 

можливість виявити, що основними субконцептами, які репрезентують 

соматико-психічний стан здоров’я є 8АМТА8 та УАЬЕТІЮО. Додатковим 

доказом цього, на думку авторки, є те, що вживання лексем-вербалізаторів 

субконцептів 8АМТА8 та УАЬЕТІЮО часто синонімічне. Дослідження 

наукового медичного дискурсу підтвердило, що ці субконцепти були 

домінувальними для позначення стану фізичного та психічного здоров’я у 

мовній картині світу давніх римлян.

Дослідження маніфестації субконцептів 8АЬЬГ8, 8АМІТА8, УАЬЕТІЮО 

в історичному трактаті Тіта Лівія «АЬ ЬГгЬе сопсііґа» дало можливість визначити 

домінувальну репрезентацію субконцепту 8АШ 8, як однієї з найголовніших 

аксіологем давньоримського суспільства та пріоритетів державної політики, 

забезпеченню якої підпорядковані два інші, УАЬЕТІЮО і 8АМТА8.

Аналіз поетичного мовлення дав можливість визначити метафоричне 

поле досліджуваних субконцептів. Аналіз на паремійному матеріалі дозволив 

дисертантці яскраво простежити їхній особистісно-ціннісний компонент.

Не можна не погодитися з висновком дисертантки, що матеріал паремій 

експлікує фрагмент наївної картини світу давніх римлян, представлений у 

вигляді слотів, диференційованих авторкою як гарне самопочуття, гармонія 

фізичного й душевного станів, гармонія з природою, яка є джерелом здорового 

стану та зцілення людини. Авторка звертає увагу на те, що в античному 

суспільстві афектні стани прирівнювалися до хвороб, оскільки вони приносили 

людині фізичні страждання.

У загальних висновках Милик О. В. стверджує, що у мовній картині світу 

давніх римлян сформувалося дискретне розуміння категорії «здоров’я», яка 

була представлена трьома станами — брак впливу негативних фізичних 

чинників; адекватний психічний стан; наявність фізичних сил. Авторка 

наводить вагомі докази на підтвердження цього: концепт ЗДОРОВ’Я в



латинській мові представлений трьома субконцептами -  8АЬЬ8, 8АМТА8, 

УАЬЕТІЮО.

Не можемо не виділити влучне, на наш погляд, доведення, що поняттєва 

сісладова частина концепту ЗДОРОВ’Я у медичному дискурсі характеризується 

тим, що соматичне здоров’я домінує над психічним. Важливим є і висновок про 

те, що суспільно-ціннісний компонент концепту ЗДОРОВ’Я був одним із 

найголовніших пріоритетів державної політики Риму (через призму 

субконцепту 8АЬІІ8), що підтверджено результатами аналізу творів історичної 

тематики.

У поетичному дискурсі дослідження виявило домінувальними медичну, 

антропоморфну, артефактну та теоморфну метафори. Авторка аргументовано 

доводить, що семантичне поле субконцептів 8АЬИ8, 8АМТА8, УАЬЕТІЮО 

залежить від жанру та ідеї твору.

Зважаючи на вже попередньо вказані позитиви роботи, не можемо не 

наголосити на тому, що основні її положення і висновки є аргументовано й 

переконливо обґрунтованими в теоретичному аспекті та вдало підтверджені 

наведеними численними прикладами.

Проте, вважаємо за необхідне коротко розглянути дискусійні питання і, 

можливо, пропозиції:

1) розширити теоретико-методологічний апарат дослідження 

детальнішими визначеннями таких понять як слот, су бел от, пропозиція;

2) у висновках до розділу 2 (пункт 8) йде мова про інтегрування у 

романських мовах у одній лексемі сем психічного і фізичного здоров’я, і на цій 

підставі відзначено, що в одних мовах розвинулася етимологічна основа *зап-, а 

в інших *за1и-/заІУ-; цікаво було б довідатися, які це лексеми;

3) для повноти представлення мовної картини світу давніх римлян 

доповнити дослідження аналізом концепту ЗДОРОВ’Я в ораторському 

дискурсі.

Однак висловлені зауваження та побажання ні в якому разі не знижують 

наукової цінності проведеного дисертанткою дослідження, проте можуть



слугувати імпульсом для дискусій під час захисту результатів дослідження і 

стимулом на наукову перспективу авторки.

Матеріали трьох розділів, висновки до них, загальні висновки, список 

використаних джерел, таблиці та рисунки відкривають перед нами грунтовну й 

п ирокоаспектну картину тенденцій досліджень і застосування новітніх підходів 

та методів аналізу латинських текстів, вивчення механізмів вербалізації мовної 

картини світу, насамперед засобами лексичного мовного рівня, інтегрованого 

опису одного з найбільш значущих у культурно-аксіологічному сенсі концептів 

давньоримської етносвідомості.

Вірогідність наукових положень, а також висновків дисертаційного 

дослідження підтверджується їх апробацією у друці та висвітленням у 

доповідях на наукових конференціях.

Милик О. В. у повній мірі розв’язано важливу наукову проблему мовної 

маніфестації екзистенціальних феноменів, до яких належить здоров’я, що, у 

свою чергу, уможливлює розкриття особливостей етнічної й індивідуальної 

мовної свідомості, ментального світу представників певного мовного 

колективу.

Окрім цього, варто підкреслити ідентичність змісту автореферату та 

основних положень дисертаційної роботи. Зміст і структура автореферату 

дисертаційного дослідження О. В. Милик відповідають існуючим вимогам, 

дають чітке уявлення про особливості та результати наукового пошуку.

Таким чином, аналіз змісту роботи, автореферату та опублікованих 

наукових праць дає усі підстави зробити висновок, що виконане дослідження є
т

завершеним, теоретично й методологічно обґрунтованим, самостійним, має 

наукову новизну, велике теоретичне і практичне значення та вагомий внесок у 

розробку теоретичних засад дослідження концептів на матеріалі давніх мов, 

теоретичних аспектів лінгвоконцептології, лінгвокультурології, лінгвоаксіології 

і відповідає вимогам до кандидатських дисертацій, а саме: пп. 9, 11 і 13 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, 

вимогам, які ставляться до робіт, поданих на здобуття наукового ступеня



кандидата філологічних наук, а його авторка -  Милик Оксана Василівна -  

заслуговує присудження їй наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.14 -  класичні мови. Окремі індоєвропейські мови.

Офіційний опонент:

Доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри культурології 
Національного університету
«Києво-Могилянська академія» М . А. Собуцький

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет 

імені Тараса Шевченка



ВІДГУК

офіційного опонента кандидата філологічних наук , доцента 

Загайської Галини Михайлівни про дисертаційне дослідження 

Милик Оксани Василівни “Лінгвальні засоби репрезентації концепту 

ЗДОРОВ’Я в латинській мові”, подане на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.14 -  класичні мови. 

Окремі індоєвропейські мови

Останні десятиліття дали низку праць -  монографій, дисертацій, статей

-  з актуальних проблем сучасного мовознавства і збагатили ресурс 

досліджень у цій сфері новим інструментарієм. Серед найважливіших з них -  

дослідження національної специфіки мовних і мовленнєвих явищ, мовних і 

концептуальних картин світу, опис фрагментів, виражених концептами, які є 

носіями ментально-когнітивної, культурологічної інформації. Відчутною є 

необхідність подібних досліджень і для класичних мов, які є фундаментом 

європейської духовності, що є актуальним в контексті сьогодення.

Спробу дослідити лінгвальні засоби репрезентації концепту 

ЗДОРОВ’Я зробила Милик Оксана Василівна, дисертація якої грунтується 

на матеріалі латинської мови, зокрема дослідженні різних типів дискурсу: 

науково-медичного (Корнелій Цельс ‘Т)е тесіісіпа”), історичного ( Тит 

Лівій “АЬ Ш зе сопсіііа”), поетичного (Катулл, Вергілій, Горацій, Овідій), а 

також паремій. Здоров’я як основа системи людських цінностей є найвищим 

здобутком людини. Як концепт ЗДОРОВ’Я у культурі стародавнього Риму, 

так і репрезентація його у латинській мові в Україні ще не були об’єктом 

дослідження. Наведені аргументи підтверджують актуальність дисертаційної 

роботи О.В.Милик, яка поставила за мету дослідити номінативне і 

семантичне поле концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові та особливості 

його репрезентації в різних типах дискурсу.

Наукове дослідження О.В.Милик відзначається науковою новизною, адже 

вперше введено концепт ЗДОРОВ’Я у ' іих

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет* 

імені Тараса Шевченка



та лінгвокультурологічних напрацювань, комплексно вивчено засоби 

вербалізації, семантичне поле, здійснено фреймово-пропозиційний аналіз 

словотвірних гнізд, визначено особливості вербалізації концепту ЗДОРОВ’Я.

У зв’язку з цим наукова новизна, доцільність проведеного дослідження 

не викликають сумніву.

Методологічною базою дослідження дисертантка справедливо обирає 

лінгвофілософську концепцію про взаємозв’язок і взаємозалежність мовних і 

позамовних явищ, а також теорію номінації, яка передбачає виявлення 

номінативної функції мовних засобів у взаємозв’язку з когнітивно- 

пізнавальною та комунікативною функціями. Щодо теоретичного значення, 

то робота є внеском у розробку теоретичних положень дослідження 

концептів на матеріалі класичних мов. Практична ж цінність наукового 

дослідження полягає у використанні його результатів у курсах герменевтики 

латиномовних текстів, у теорії і практиці перекладу античних авторів, у 

курсах з когнітивістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології, у підручниках 

з латинської мови, а також у науково-дослідницькій роботі студентів. 

О.В. Милик вдало використовує задекларовані методи дослідження: метод 

концептуального аналізу, описовий метод, елементи історико- 

етимологічного аналізу, контекстуальний, компонентний і метод кількісного 

аналізу. Однак основним для дисертантки є метод концептуального аналізу.

Композиційний макет дисертації виглядає так: вступ, три розділи з 

висновками до них, загальні висновки та список використаних джерел (257 

найменувань).

У вступі авторка обгрунтовує актуальність дослідження, науково 

правильно формулює мету, яка корелює з темою і конкретизує у завданнях, 

визначає об’єкт, предмет дослідження, а також методи, окреслює теоретичне 

і практичне значення одержаних результатів та форми їх апробації.

Звертаючись до змісту дисертації, зазначимо, що в першому розділі 

“Теоретичні основи дослідження концепту в сучасній лінгвістичній 

парадигмі” дисертантка розглядає ключові теоретичні положення, що є



вихідними для даного дослідження, подаючи при цьому скрупульозний 

огляд наукових теорій та методологій. Закцентована увага на основних 

поняттях: “картина світу”, “мовна картина світу”, “національно-мовна 

картина світу”, “концептуальна картина світу”, “концепт”.

Аналіз наукових праць, присвячених питанням класифікації концептів, 

дав змогу дисертантці визначити місце концепту ЗДОРОВ’Я у 

класифікаційній матриці концептів. Отже, за лінгвістичними 

характеристиками він інтерпретований у роботі як вербалізований, подвійний 

гештальтний, абстрактний, лексичний, в руслі когнітивістики -  

багаторівневий концепт-максимум, концепт-фрейм, у лінгвокультурологічній 

класифікаційній матриці -  базовий, універсально-етнічний, провідний, 

ключовий.

Дисертантка ретельно робить аналіз методів дослідження концептів. 

Вона цілком слушно підтримує погляд Н.В.Крючкової, яка декларує 

застосування комплексної методики дослідження концептів як найбільш 

доцільне, оскільки, на її думку, багатоаспектний опис мовних репрезентацій 

концепту та їхнього текстового функціонування дає змогу найповніше 

дослідити зміст і структуру досліджуваного концепту.

У другому розділі “Номінативне та семантичне поле концепту 

ЗДОРОВ’Я в латинській мові” авторка грунтовно подає концепцію 

ЗДОРОВ’Я в античному світі та опираючись на аналіз філософських праць 

(Платон, Аристотель, Гален, Прокл, Сенека, Цицерон) справедливо зазначає, 

що ЗДОРОВ’Я в античному світі вважалося однією з найвищих аксіологем.

Логічним є, на нашу думку, дослідження у роботі концепту ЗДОРОВ’Я 

у форматі трьох субконцептів: 8АЬШ , 8АМТА8, УАЬЕТІЮО.

Позитивне враження справляють підрозділи “Номінативне поле 

субконцепту 8АЬЬГ8” (2.2.1), “Номінативне поле субконцепту 8АМТА8” 

(2.2.2), “Номінативне поле субконцепту УАЬЕТІЮО” (2.2.3), де досліджено 

номінативне ядро кожного, приядерну зону, ближню і дальню периферії. 

Дослідниця вдало застосувала статистику, щодо лексико-семантичного



діапазону лексем 8А ЬШ , 8АМТА8, УАЬЕТІЮО згідно з авторитетними 

лексикографічними виданнями (Дворецький, Форчеліні), що додало 

дослідженню аргументованості і переконливості.

Власною знахідкою авторки можна вважати підрозділ 2.3, де вона 

досліджує етимологію та дериваційне поле концепту ЗДОРОВ’Я в латинській 

мові, визначає при цьому словотвірні гнізда з різними етимологічними 

основами. Результати дослідження підкріплені діаграмами, статистичними 

даними, що справляє позитивне враження.

Дисертантка вміло аналізує складну структуру синтагматичних та 

парадигматичних відношень трьох субконцентів: 8А ЬШ , 8АМТА8, 

УАЬЕТІЮО, що дало їй можливість визначити спільні слоти, 

конкретизувати їх, визначивши суб’єкти, з ’ясувати при цьому знання, які 

вони містять.

Третій розділ дисертації зосереджений на репрезентації концепту 

ЗДОРОВ’Я в різних типах дискурсу. Авторка детально аналізує 

семантичний діапазон субконцептів на основі науково-медичного трактату 

Корнелія Цельса ‘Т)е тесіісіпа”. Аналіз підкріплений багатою 

екземпліфікацією, статистикою, діаграмами семантичних полів. 

Заслуговують на увагу також графічні моделі маніфестації субконцептів, 

8АЬИ8, 8АМТА8, УАЬЕТІЮО в історичному трактаті Тита Лівія “АЬ ІІгЬе 

сопсііїа”.

Новизною у дослідженні є визначення дисертанткою семантичних 

діапазонів субконцептів крізь призму статистики у поетичних творах 

Катулла, Вергілія, Горація, Овідія, а також графічні моделі їх маніфестації у 

вигляді діаграм.

Не менш важливим є дослідження авторкою паремій, які відіграють 

важливу роль для лінгвокультурології, етнолінгвістики, когнітивної 

лінгвістики. Тут О.В. Милик теж визначає семантичні діапазони 

субконцептів, 8АЬИ8, 8АМТА8, УАЬЕТІЮО, що є новим на нашу думку.



Висновки до дисертації, як і до кожного розділу, чітко аргументовані, 

структуровані відповідно до завдань дослідження. Аналіз основної частини 

дисертації дає підставу стверджувати, що дослідниця досягла мети, яку вона 

поставила в дисертаційному дослідженні.

Дисертантка добре володіє науковим стилем, вдало вибудовує 

структурний каркас роботи, застосовує чіткий алгоритм дослідження 

концепту ЗДОРОВ’Я. Матеріали дисертаційного дослідження пройшли 

достатню апробацію. Великий список публікацій (15) з теми дисертації 

свідчить про належний ступінь і достатню повноту оприлюднених 

концептуальних положень наукової роботи.

В авторефераті адекватно викладені основний зміст дослідження, 

висновки й узагальнення.

Таким чином, можна стверджувати, що Милик О.В. запропонувала 

цілісну роботу, яка збагачує як лінгвокультурологію і когнітивну лінгвістику, 

етнолінгвістику, так і класичну філологію новими напрацюваннями, і окрім 

теоретичного значення, має і практичні аспекти застосування.

Однак, нам хотілося б висловити окремі зауваження і побажання:

- Стиль дисертації є доступний і зрозумілий, однак текст дослідження не 

позбавлений окремих стилістичних і технічних огріхів. Наприклад, 

невиправданим є те, що авторка вживає пасивні конструкції: розуміється, 

інтерпретується. Зустрічаємо Ціцерон, Тіт замість Цицерон, Тит (с.57, 

105, 147).

- У вступі варто було б зробити ґрунтовніший аналіз наукових здобутків 

вчених, а не обмежуватися загальними констатаціями. Цікаво було б 

також дізнатися про досягнення вітчизняних та європейських вчених у цій 

сфері.

Залишаються непроясненими критерії відбору дисертанткою 

джерельної бази дослідження.

- Перший розділ дисертаційного дослідження варто було б, на нашу 

думку, доповнити підрозділом “Концепт ЗДОРОВ’Я в сучасних



лінгвістичних студіях”. Крім того, підрозділ 2.1 “Концепція ЗДОРОВ’Я в 

античному світі” краще доповнив би перший розділ дисертаційної праці.

- Дисертантка досліджує репрезентацію концепту ЗДОРОВ’Я в різних 

типах дискурсу (медичний, прозово-історичний, поетичний). Варто було 

б для глибшого розуміння контексту подати короткі історичні відомості 

про авторів (Корнелій Цельс, Тит Лівій, Катулл, Вергілій, Горацій, 

Овідій).

Розглядаючи репрезентацію концепту ЗДОРОВ’Я на матеріалі 

медичних, прозових і поетичних текстів, чи виявили ви зміни в структурі 

концепту, пов’язані з коливанням ступеня актуальності?

- Досліджуючи концепт здоров’я на матеріалі паремій, доцільно було 

б чіткіше окреслити його оцінно-емотивну специфіку.

- Дослідниця опрацювала достатній обсяг наукової літератури і

дібрала для аналізу яскравий ілюстративний матеріал, що збагатило 

теоретичні засади роботи. Проте, зважаючи на актуальність та достатній 

рівень опрацьованості різноманітних концептів, а також концепту 

ЗДОРОВ’Я в науковій літературі, доволі нерепрезентативним виглядає 

список опрацьованої літератури іноземними мовами (11%). Крім того, 

дисертантці варто було б звернути увагу на монографії А.М. Приходька 

(Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній 

парадигмі лінгвістики /. -  Запоріжжя: Прем’єр, 2008. -  332 с.), Ж.В. 

Краснобаєвої-Чорної (Лінгвофраземна аксіологія: парадигмально- 

категорійний вимір [Текст] : монографія / Ж. В. Краснобаєва-Чорна ; Донец. 

нац. ун-т. -  Вінниця : Нілан, 2016. -  409 с.), Радзієвської Т. В. (Нариси з 

концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст -  соціум -  культура -  

мовна особистість: монографія / Т. В. Радзієвська; Ін-т мовоз- навства ім. О.



О. Потебні НАН України. -  К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2010. -  491 с.),а 

також наукові розвідки Косової О.А. (Здоровье как компонент ценностной 

каргиньї мира индивида [Злектронньїй ресурс] / О. А. Косова -  Режим 

доступа : ЬЦр:/Лр.и55.(Міі.шЛ Печенікової Л.М. (Концепт ЗДОРОВ’Я в системі 

мови (на матеріалі українських фразеологізмів) Лінгвістичні дослідження: 

збірник наукових праць Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди.-№ 31 . 2011. - С .  10-14)

- До списку використаних джерел варто було б внести оригінальні твори 

античних авторів, які використані в дисертації.

- Багатий фактологічний матеріал репрезентації концепту ЗДОРОВ’Я і 

його субконцептів у текстах римських авторів варто було б оформити у 

вигляді додатків, які б підкреслили достовірність висновків і узагальнень.

Однак, висловлені зауваження в цілому не позначаються на вагомості 

дослідження, мають дискусійний характер і не можуть вплинути на загальну 

високу оцінку дисертації. Праця Милик О.В. репрезентує модель 

дослідження концепту ЗДОРОВ’Я, що може слугувати основою для 

дослідження творів інших жанрів, вивчення інших концептів. Це актуально і 

для давньогрецької мови.

Дисертантка продемонструвала своє уміння коректно поводитися з 

оригінальним текстом, пропонуючи власний переклад, використовувати 

мовознавчу термінологію та робити власні висновки.

Таким чином, підсумовуючи вище зазначене, можна стверджувати, що 

дисертаційна робота Милик О.В. є самостійним і довершеним дослідженням,



яке відповідає вимогам пунктів “Порядку присудження наукових ступенів”, 

затвердженого Постановою КМУ №567 від 24.07.2013 р. ( зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМУ №656 від 19.08.2015 р. та №1159 від 

30.12.2015 р.) щодо кандидатських дисертацій, а її авторка Милик Оксана 

Василівна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.14-класичні мови. Окремі 

індоєвропейські мови.

Кандидат філологічних наук (10.02.14), 

доцент, завідувач кафедри румунської 

та класичної філології Чернівецького

національного університету імені Ю. Федьковича _,^Йя#-Загайська Г.М.


