
ВІДГУК

офіційного опонента Віталія Вікторовича ЖАЙВОРОНКА 

на кандидатську дисертацію Ельміри Шаміліївни САЛАХАТДІНОВОЇ

Будь-яка національна мова, зокрема її лексико-фразеологічний корпус, 

збагачується як за рахунок народних джерел, так і за рахунок символізованих 

мовних одиниць, позначених знаком авторства або вказівкою на конкретне 

джерело. При цьому зауважимо, що й авторство і джерело іноді можуть бути 

дещо умовними (тому чи іншому автору лише приписують які-небудь слова, 

а джерело може бути таким самим широким, як і фольклорне, -  скажімо, 

давньогрецька міфологія чи засоби масової інформації), проте посилання на 

них уже звужує стильові, хронологічні, просторові, етичні, індивідуальні та 

інші характеристики, тим самим досягаючи своєї мети -  бути вказівкою на 

походження мовної одиниці. Так чи інакше, до слів чи виразів, позначених 

знаком авторства (у тому числі й у разі, коли автор -  цілий народ), мовець 

звертається або з прагматичною метою -  послатися на авторитетне слово- 

сентенцію, слово-образ, слово-символ, або з метою орнаментувати власний 

вислів чужою влучною фразою, збагачуючи тим самим стилістичний 

потенціал першого. При цьому ще раз наголосимо, що авторство тут 

розуміємо широко -  як належність слова чи виразу якому-небудь 

конкретному автору (письменникові, вченому, мислителю, політику), тому 

чи іншому авторитетному тексту (скажімо, Біблії, літопису, історичному чи 

політичному документу), авторство якого встановити не видається 

можливим, або, нарешті, якому-небудь віртуальному авторові (до таких 

можна віднести і народ), як, скажімо, творцям рекламного, газетно- 

публіцистичного, політичного, кінематографічного текстів або вербальних 

кодів програм теле- і радіомовлення. Хоч фольклорну афористику не 

прийнято вважати крилатими одиницями, між фольклоризмами й
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авторськими образними висловами, гадаємо, більше спільного, ніж 

відмінного -  як у семантичній природі, так і у функціональному призначенні. 

Наприклад, чеховський унтер Пришибєєв і казкова Баба-Яга зазнали подібної 

семантичної еволюції, а їх уживання в мові і мовленні регламентується 

однаковою характеристичною (в негативному регістрі стилістично 

забарвленою) спрямованістю.

Не обійдено увагою лексикографів мовні одиниці, які прийнято 

називати крилатими словами або крилатими виразами. Вони досі не дістали 

всебічного наукового вивчення.

Дисертація Ельміри Шаміліївни Салахатдінової, яку ми сьогодні 

розглядаємо, виконана в руслі сучасних тенденцій крилатології й 

крилатографів.

Автор ставить перед собою шість теоретичних завдань, в основу яких 

лягли набутки теоретичної і практичної лексикографії, які спонукали автора 

дисертації до глибинних теоретичних пошуків у галузі лінгвосемантики, з 

одного боку, а з другого -  розроблення оптимальних способів тлумачення 

крилатих слів і висловів. Для цього автор розробляє типологію способів їх 

семантизації. Заслуговують на увагу авторські спроби опрацювання 

метамови словників та словникових тлумачень ептонімів (як називає автор 

услід за Л. П. Дядечко крилаті вислови).

Автор дисертації опрацювала величезний теоретичний і фактичний 

матеріал. Часом дисертантка залежить від нього. Звідси величезна кількість 

цитат, посилань і фактичного матеріалу, багатослівні висновки до розділів і 

до самої дисертації, відсутність чіткої межі між нормативними й 

аматорськими словниками.

Часом не розмежовуються поняття образ і символ. Водночас приваблює 

у дисертації те, як чітко автор розмежовує способи тлумачень багатозначних 

епонімів (їхні різновиди, градації на пряме й переносне значення, точність 

слововживання, смислового наповнення, ілюстрацій).

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Звичайно ж, укладати словник ептонімічного типу -  справа непроста, 

бо ептоніми мають безліч підводних каменів. Однозначності внутрішньої 

форми часом годі добитися, а тим паче точності слововживання. Часто при 

уявній вичерпності значення того чи іншого ептоніма легко не помітити 

лакун у системі. Треба чітко визначити для себе принаймні лексикографічний 

мінімум, щоб якомога менше порушувалась лексикосемантична система 

мови через невідповідності між загальномовними одиницями. Тому має 

цілковиту рацію автор, коли при описанні значення слів і сталих виразів 

відштовхується від загальномовних тлумачних словників. При цьому 

дослідниця приходить до висновку, що тлумачення в загальномовному 

словнику часто передбачає довідкові дані енциклопедичного характеру.

Іноді авторка робить спробу “объять необъятное” і змушена 

констатувати: «Аналіз словникових статей показав, що практично 

неможливим є створення уніфікованих способів семантизація крилатих слів і 

виразів». Якби ж у результаті такого висновку дослідниця не робила ревізії 

зробленого уже до неї, так чи інакше, а у вигляді короткого наукового нарису 

подала його, тоді вже власна дослідницька частина виглядала б значно 

переконливіше. А так наукова нарисовість припала на долю авторського 

дослідження. Гадаємо, автор міг би приділити значно більше уваги, скажімо, 

лексикографуванню досліджуваного матеріалу. Слід, думаємо, уникати 

непідтверджених кількісних співвідношень (с. 162). Не всім інформантам під 

силу реконструювати пропонований матеріал для експерименту. Автор часто 

користується терміном “словник”, але не завжди йдеться про його тип, 

специфіку, характер. Як відомо, ключовою лексикографічною працею 

національної мови є загальномовний академічний словник. У ньому також 

представлена крилатологія. Проте на це автор звертає увагу не завжди... А 

саме в цьому словнику має приваблювати об’єкт і спосіб подачі аналізованих 

мовних одиниць -  їхнє коло, спосіб семантизація тощо. Про це йдеться, але 

часто побіжно і через посередництво думок інших дослідників. Звичайно ж, 

ептографічний словник має свої особливості. І це добре показано на прикладі
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1‘

реконструкції образу картина Репина “Не ждали” (с. 171-173). Але знову 

те, щиро посилаючись на Л. П. Дядечко, автор втрачає власну дослідницьку 

оригінальність.

У цілому же маємо добре структуровану дослідницьку працю з багатим 

теоретичним і цікавим дослідницьким матеріалом, який хоч достатньо 

вивчався численними дослідниками, усе ж потребує ще допитливого аналізу 

на основі вдосконалених його методик.

Дисертація відзначається новизною і пильним дослідницьким пошуком 

і теоретичною перспективою. Автор праці «Семантизація крилатих слів і 

зворотів у російській лексикографії» Ельміра Шаміліївна Салахатдінова 

цілком заслуговує присудження їй ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.02 -  російська мова.

Офіційний опонент

доктор філологічних наук, професор В. В. Жайворонок

Уеог_
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ВІДГУК
офіційного опонента про дисертацію 

Ельміри Шаміліївни Салахатдінової
«Семантизація крилатих слів і зворотів у російській лексикографії»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.02 -  російська мова (Київ, 2016)

Серед багатьох висловлювань про значення словників можна виділити 
слова Вольтера: «Словник -  це всесвіт, який представлено в алфавітному 
порядку». І з цією образною характеристикою не можна не погодитись.

Як відомо, укладання словників -  це дуже складна й копітка робота, але 
не менш складним є й дослідження словників, яке вимагає не лише 
ерудованості укладача, але й наполегливості.

У розмаїтті сучасних мовознавчих розвідок не так багато й тих, де 
аналізуються словники, тому звернення дисертантки до проблем сучасної 
лексикографії заслуговує на схвалення.

Цілком логічно, що саме учениця Л. П. Дядечко, яка започаткувала в 
Україні ептологічні дослідження, уклала декілька словників ептонімів, 
відомих філологічній спільноті далеко за межами України, звернулася не 
лише до вивчення словників крилатих слів і зворотів (КСЗ), а й до 
формулювання теоретичних засад укладання таких словників.

Особлива увага сучасного суспільства до історії, культури, традицій 
свого народу, поширення під впливом демократичних процесів у мові 
використання тих чи інших зворотів «з печаткою авторства» у ЗМІ, художній 
літературі, розмовному мовленні свідчить про необхідність укладання 
словників КСЗ або ептонімів.

Словники ептонімів належать до небагатьох типів лексикографічних 
праць, що містять не лише вартісну інформацію для фахівців-мовознавців, 
але й цікаву широкому колу читачів, вони разом із іншими словниками 
енциклопедичного характеру безпосередньо впливають на інтелектуальний 
рівень суспільства й водночас віддзеркалюють культурні інтереси та 
уподобання у конкретний період розвитку суспільства й мови.

Тому детальний опис таких словників з метою виділення ще не 
вирішених проблем ептографії і відповідно -  лексикографії загалом у період 
зміни лінгвістичної парадигми на антропоцентричну та зростання інтересу до 
словників, що містять етнокультурну, лінгвокраїнознавчу й енциклопедичну 
інформацію, є актуальним і своєчасним. Отже, актуальність обраної 
дисертанткою теми не викликає заперечень.

І серед проблем, що порушуються й розв’язуються у дисертації 
Е. Ш. Салахатдінової, -  розробка метамови тлумачення ептонімів (с.169, 
розділ 3), класифікація ептонімів з урахуваннях різних характеристик (с. 157— 
158), удосконалення типології способів семантизації крилатих одиниць у 
словниках ептонімів (с.205, 228, розділ 3), встановлення залежності об’єму та 
якості інформації у словниковій статті від структури ептоніма та ролі в 
певному тексті його прототипу (с. 160-161. пілоозліл З.2.), обґрунтування
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конкретних способів семантизації ептонімів зі «складною» структурою, які 
раніше не були предметом теоретичних лексикографічних досліджень 
(підрозділи 3.2.2.2 та 3.2.2.3). Зазначене вище є безперечним доказом 
новизни рецензованого дослідження.

Рецензована робота -  це перша в російській лексикографії розробка 
типології способів тлумачення фразових та надфразових одиниць, яку можна 
вважати цілком успішною, адже виділені способи іманентні структурі 
крилатих зворотів, а обраний в якості основного лінгвопрагматичний аспект 
при семантизації крилатих одиниць складної структури найбільш адекватно 
відображає характер їх використання у мовленнєвій практиці.

Чітко сформульовані мета та завдання дисертаційного дослідження 
(с. 10-11) дозволили Е. Ш. Салахатдіновій логічно вибудувати роботу, й у 
першому розділі розглянути природу поняття «дефініція» у філософії, логіці, 
а потім у мовознавстві, його розвиток, зокрема зміну змістового наповнення з 
часів давньої Греції до сьогодення; у другому -  схарактеризувати усі способи 
семантизації слів, фразеологічних і пареміологичних одиниць й окремих 
крилатих слів і зворотів у тлумачних і спеціальних словниках ХІУ-ХХІ ст., а 
у третьому -  продемонструвати, як віковічні лексикографічні напрацювання 
можна використовувати у словниках ептонімів, й обґрунтувати свою 
методику щодо укладання цих лексикографічних праць, зокрема принципів 
тлумачення ептонімів.

Заслуговує на увагу уточнення етапів розвитку російської лексикографії 
та показ зміни підходів до укладання словників впродовж всієї історії 
розвитку російської лексикографії: від антропоцентричного до 
лінгвоцентричного і знову до антропоцентричного й 
лінгвоенциклопедичного типу (с. 144, 148, 228).

Загалом, наведений у 2 розділі лексикографічний матеріал та його 
детальний опис має історіографічний характер, що в подальшому може бути 
використаний для монографії чи підручника з історії російської 
лексикографії.

З надбань, які вносить дисертація Е. ПІ. Салахатдінової до наукового 
вжитку, на особливу увагу заслуговують виділені принципи тлумачення КСЗ 
(с.161, 168), обґрунтування залежності метамови опису крилатих одиниць 
від їхньої структури (с. 153) та необхідності чіткої будови словникової статті 
й конкретного наповнення її структурних частин (с. 181, додаток В), тобто 
власна послідовно й логічно доведена методика укладання словників 
ептонімів (розділ 3).

Значний обсяг фактичного матеріалу (понад 4500 слово- та 
фразовживань, вилучених із різних джерел за 10 років), який проаналізовано 
дисертанткою за допомогою цілої низки сучасних методів і прийомів 
дослідження мовних одиниць, забезпечує вірогідність отриманих 
результатів. Про репрезентативність роботи свідчать таблиці в тексті 
дисертації та 3 додатки, що певним чином систематизують поданий матеріал.

На особливу увагу заслуговує застосування лінгвістичного експерименту 
в даній роботі (с. 163-168). На перший погляд, орієнтація на відповіді
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респондентів, що брали участь у анкетуванні, при розробці методики 
укладання словників ептонімів здається не дуже виправданою, адже 
інформація про ті чи ті крилаті звороти у носіїв мови може мати певні 
лакуни, і це цілком природно. Але проілюстровані в роботі приклади 
відповідей щодо характеристики окремих ептонімів, дійсно, вказують на те, 
що у реальному мовленні при їх вживанні звертається увага на значно більшу 
кількість диференційних ознак, ніж це зафіксовано словниками, а деякі з них 
функціонують вже з новим значенням, яке ще не увійшло до 
лексикографічних праць. Все це засвідчує той факт, що формування 
словникової статті без урахування сприйняття та тлумачення реальними 
носіями мови конкретних крилатих одиниць буде неповним і неточним, і 
дійти такого висновку без експерименту та отриманих анкетних даних було б 
проблематично. Тому саме цей підхід можна вважати новим і дієвіш.

До новаторських ідей рецензованого дослідження можна віднести й 
твердження щодо необхідності використання остенсивного способу 
семантизації ептонімів, прототипами яких є твори візуального мистецтва 
(с.145), та необхідності укладання не лише паперового варіанту словника 
ептонімів, а й мультимедійного (с. 145, 173), у якому можна наочно 
представити й репродукції картин, й уривки пісень, і фрагменти з 
кінофільмів, де будуть відтворені, наприклад, особливості вимови героїв, чиї 
висловлювання стали крилатими. І це є, дійсно, новим кроком в ептографії.

Дисертаційне дослідження Е. Ш. Салахатдінової має безперечно 
теоретичне значення, це вагомий внесок у подальший розвиток російської 
лексикографії, зокрема ептографії, її метамови та теоретичної бази. 
Запропоновані теоретичні засади та практичні методи тлумачення КСЗ, 
розробки структури словникової статті та її наповнення у словниках 
ептонімів слугують логічним обґрунтуванням початку нового етапу 
лексикографії -  появі словників лінгвоенциклопедичного типу.

Практичне значення роботи вбачаємо у використанні дібраного 
дисертанткою матеріалу та запропонованої методики при безпосередньому 
укладанні словника ептонімів нового типу, а напрацьованої метамови -  при 
укладанні словників інших типів, зокрема фразеологізмів, паремій, цитат. 
Отримані результати дослідження можуть бути використані в 
університетських курсах з лексикології російської мови, лінгвокультурології, 
у курсах за вибором студента з лексикографії, фразеографії, ептології та 
ептографії.

Безпосереднім доказом практичного втілення авторських ідей можна 
вважати додаток В, що є фрагментом словника ептонімів нового типу й 
наочно демонструє обґрунтовану в дослідженні методику укладання 
подібних словників.

У змістовному та аргументованому дисертаційному дослідженні, що 
безсумнівно заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 
філологічних наук, є дискусійні положення та ті, що потребують уточнення, 
тому, не зупиняючись більше на позитивній характеристиці даної роботи, 
дозволимо собі висловити окремі зауваження та поставити деякі питання.
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1. Щодо зауважень до 1 розділу, то вони стосуються додатків А та Б, 
адже представлений у них матеріал, на нашу думку, працює частково, 
оскільки автор роботи не подає у тексті своє бачення порівняння правил 
створення дефініцій у різні часи і відповідно різними авторами, не дає оцінки 
цим правилам, не виводить якісь універсальні, які б задовольнили усі 
потреби формування дефініції, а залишає це на розсуд читача.

2. Суттєвих зауважень до 2 розділу немає, якщо не брати до уваги 
недостатньо критичний, а більш констатуючий характер опису матеріалу 
(свої міркування авторка наводить лише, характеризуючи словники крилатих 
одиниць і способи їх семантизації). Але вважаємо за необхідне висловити 
побажання на майбутнє. На нашу думку, доцільно було б дуже детальний 
опис використання тих чи інших способів семантизации слів, фразеологізмів, 
паремій та ептонімів у розглянутих знакових для російського мовознавства 
словниках систематизувати не лише у висновках до розділу (який до речі 
завеликий -  5 с.), а й у вигляді окремих таблиць чи схем. Наприклад, у 
таблиці показати, як всі виділені способи семантизації використовуються 
відповідними словниками при тлумаченні зазначених одиниць, на кшталт 
тих, що подані в розділі 3 при порівнянні наявності в різних словниках 
диференційних ознак ептонімів, отриманих у процесі експерименту. Це б 
дало більш наочну картину, які саме способи тлумачення реєстрових 
одиниць укладачі словників використовували найчастіше. Принаймні 
доповнити наведену на с.113 схему способів семантизації фразеологізмів і 
паремій аналогічною й для крилатих одиниць. Цікаво було б і показати, як 
один і той самий фразеологізм чи крилатий зворот подається у різних 
словниках, порівняти способи його семантизації та оцінити їх з позиції 
більшої доцільності при розкритті його змісту.

3. Класифікація ептонімів, яку пропонує дисертантка, має чітку 
структуру, у ній логічно поєднуються генетичний та структурний принцип і 
функціональна характеристика прототипів ептонімів. І саме у відповідності 
до цих трьох аспектів у 3 розділі аналізуються різні ептоніми та способи їх 
тлумачення. Однак можна подискутувати з авторкою щодо назв виділених 
груп. Вважаємо за доцільне назвати їх «ептоніми онімного походження» та 
«ептоніми неонімного походження», уникнувши таким чином термін 
«відономастичні» у словосполученнях «відономастичні та невідономастичні 
утворення», адже на сучасному етапі розвитку ономастичних досліджень цей 
термін через багатозначність твірного терміну «ономастика» замінюється 
терміном «відонімний».

Не зовсім зрозуміло й значення компоненту «утворення» у назвах 
«відономастичні утворення», тому що тоді ептоніми можна сприймати 
такими, що утворюються від онімів, але ж вони не утворюються (особливо, 
коли мова йде про однолексемні ептоніми), а як би «виймаються» із 
конкретного тексту, відомої ситуації і т. ін. у готовому вигляді й 
використовуються у певних ситуаціях мовлення, у межах яких можуть 
зазнавати (і часто зазнають) різних трансформацій, як семантичних, так і 
структурних.
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На нашу думку, назва першого підтипу відономастичних утворень «з 
прототипами -  назвами творів різних жанрів» не зовсім відповідає змісту, 
тому що до цієї групи входять і ептоніми, прототипами яких є назви різних 
видів мистецтва (живопису, скульптури, музики), тому бажано було б це й 
зазначити.

Логічніше було б групу «ептоніми з прототипами -  назвами творів 
різних жанрів» розділити на дві підгрупи: ептоніми, прототипами яких є 
назви літературних текстів та кіносценаріїв, та ептоніми, прототипами яких є 
назви інших видів витворів мистецтва. Адже навряд чи можна 
літературознавчу характеристику архітектоніки тексту із виділенням його 
сильних позицій застосовувати до назв творів образотворчого чи музичного 
мистецтва.

До речі, у самому тексті авторка «назви творів різних жанрів» відносить 
до поетонімів (с. 169), але поетонім -  це онім у літературному художньому 
творі, тому цей термін не покриває назви картин, скульптур, пісень і т. ін., які 
включені до даної групи.

4. Класифікація, як це було зазначено вище, містить і дані про 
функціональну характеристику прототипів ептонімів обох груп. Але цікаво 
було б почути міркування дисертантки щодо функцій самих ептонімів, 
зокрема ептонімів з прототипами -  власними назвами, і чи потрібно їхню 
функціонально-прагматичну спрямованість включати до словникової статті. 
Авторка вказує на те, що символічного значення можуть набувати окремі 
ептоніми-відономастичні утворення, ілюструючи це прикладом ептонімів- 
назв місцевості (с.195). Але виникає питання, чи це значення і відповідно 
функція притаманна лише ептонімам-іменам чи й ептонімам, прототипами 
яких є назви творів різних типів?

Варто зазначити, що наведені зауваження до запропонованої 
класифікації є не констатацією її недоліків, а роздумами щодо подальшого 
вдосконалення. Та навряд чи загалом можна створити таку класифікацію 
ептонімів, котрі дійсно є різноструктурними одиницями, яка відповідала б 
усім критеріям їхньої типології. І тут можна згадати слова англійського 
літературного критика, лексикографа та поета епохи Просвітництва Семюела 
Джонсона, дійсно, сказані про словники, що навіть від найкращих не можна 
очікувати абсолютної точності.

Серед зауважень недискусійного характеру можемо назвати такі:
1. Незважаючи на дуже вичерпний аналіз у 2 розділі різних 

лексикографічних видань, чомусь серед фразеологічних словників не 
вказується найбільше на даний період розвитку фразеографії зібрання 
російських фразеологізмів «Фразеологічний словник сучасної російської 
мови» у 2 т. О. І. Федорова.

2. Має місце розбіжність у абревіатурах, що позначають крилаті слова й 
звороти в тексті дисертації КС(в) та в авторефераті КСЗ. Можливо, це просто 
технічна помилка, але абревіатура КСЗ видається логічнішою, тому що 
позначення крилатих зворотів у дужках (в) дозволяє сприймати їх у 
порівнянні із крилатими словами як вторинні, другорядні.
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Завершуючи огляд рецензованої роботи зазначимо, що зроблені 
зауваження не є суттєвими (а частина з них має характер рекомендацій) і не 
впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження 
Е. Ш. Салахатдінової, яке виконане на високому науковому рівні.

Висновки дисертації всебічно обґрунтовані науково і підтверджуються 
фактичним матеріалом, основні положення дослідження пройшли наукову 
апробацію на 19 наукових та науково-практичних конференціях різного 
рівня, зокрема на 15 міжнародних конференціях. Результати роботи 
достатньо висвітлені в 20 публікаціях, 8 з яких -  у фахових наукових 
виданнях. Автореферат вичерпно подає зміст дисертації.

Вважаємо, що дисертація «Семантизація крилатих слів і зворотів у 
російській лексикографії» -  це оригінальне самостійне завершене 
дослідження, яке накреслює перспективи подальшого розвитку російської 
ептографії та лексикографії. Робота відповідає вимогам ’’Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старший 
науковий співробітник”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2013 р. № 567, а її авторка Ельміра Шаміліївна 
Салахатдінова заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 -  російська мова.

Кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри
загального та слов’янського мовознавства 
Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Г

Учений секретар 
Дніпропетровського 
університету імені Олеся Г 
професор

1.1. Турута

В. В. Лобода

І_____
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