
ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора філологічних наук, старшого наукового 

співробітника, завідувача відділу Близького та Середнього Сходу Інституту 

Сходознавства НАН України Хамрая Олексія Олександровича про дисертацію 

Аністратенко Лідії Сергіївни на тему: «Японська літературознавча 

термінологія: структурно-семантичні та текстуально-дискурсивні 

виміри», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 -  мови народів Азії, Африки, 

аборигенних народів Америки та Австралії

Дисертаційне дослідження JL С. Аністратенко присвячено такому 

актуальному питанню сучасної лінгвістики, як дослідженні мови науки, а саме 

аналізу особливостей галузевої термінології, який, на думку дисертантки, 

можливо здійснити на основі комплексного дослідження її структурних, 

семантичних і текстологічних особливостей.

Це, якщо не перша, то одна з найперших робіт у вітчизняній японістиці, 

присвячених дослідженню структурних, семантичних та прагматичних 

особливостей термінології японського літературознавства

Незважаючи на наявність таких досліджень у розвинутих країнах світу, 

в секторі сучасного вітчизняного сходознавства відчутний їхній брак, що 

особливо негативно відбивається на підготовці фахівців у галузі японської 

мови й літератури.

Головні теоретичні результати здійсненого дослідження представлені у 

п’яти одноосібних публікаціях у виданнях, затверджених ДАК України як 

фахові наукові видання; в одній науковій статті, надрукованій у фаховому 

виданні за кордоном. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 

восьми тезах доповідей та матеріалах восьми конференцій

Структура дисертації, що складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, бібліографії та додатків, є цілком прийн



меті дослідження та поставленим у ньому завданням. Основний текст 

дисертаційної роботи складає 172 сторінки. Бібліографія містить перелік 

використаної та цитованої наукової літератури, а також лексикографічні 

джерела (загалом 245 найменувань, а також 17 джерел ілюстративного 

характеру). До складу основної частини дисертації входять п’ять таблиць. 

Додатки обсягом 23 сторінки містять діаграми, що відображають відсоткове 

співвідношення різних груп досліджуваних термінів, фрагмент проекту 

словника японської літературознавчої термінології та глосарій вжитих у 

дисертаційній роботі термінів.

У вступі до дисертації чітко сформульовано мету і завдання 

дослідження, його об’єкт, предмет, актуальність, провідну ідею, концепцію 

дослідження, його наукову новизну, теоретичне значення й практичну 

значущість, окреслено методи дослідження. Авторка стисло характеризує 

теоретичну базу та зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

окреслює положення, що виносяться на захист, Тут також відображено 

особистий внесок дисертантки, апробацію, структуру та обсяг дослідження.

У першому розділі дисертації «'Теоретичні засади дослідження 

літературознавчої термінології японської мови» обґрунтовано теоретичні 

засади поняття “термін”, “термінологія”, “терміносистема”, “вмотивованість”, 

“літературознавчий термін” у сучасній лінгвістиці, висвітлено сутність 

методології дослідження літературознавчої термінології, потлумачено базові 

поняття дослідження, проаналізовано витоки досліджуваного конструкту. 

Матеріал, представлений у розділі, має теоретичну та практичну цінність для 

сучасних лінгвістики та літературознавства.

Авторка переконливо специфікує методи дослідження, дотичні до мети 

і завдань своєї роботи, зокрема, методи морфемного та словотвірного аналізу, 

а також статистичний метод. Названі також елементи інших методів, залучені 

до дослідження.

У результаті теоретичного аналізу, проведеного в першому розділі, було 

чітко окреслено місце лінгвостатистичного експерименту в дослідженні. Тут



розглянуто також теоретичне підґрунтя однієї з вимог до терміна -  

вмотивованості, яка, беззаперечно, заслуговує на окреме дослідження

Висвітленню методологічних концептів дослідження присвячено другий 

розділ роботи «Структурні особливості японської літературознавчої 

термінології». У розділі розкрито структурні параметри японської 

терміносистеми на позначення літературознавчої термінології, проаналізовано 

головні елементи її етимологічної структури.

Авторка проаналізовала ключові понятті, як-от: морфологічний, 

лексико-семантичний, синтаксичний способи словотвору, запозичення та 

епонімізацію як способи термінотворення японської літературознавчої 

термінології.

Також проаналізовано японську літературознавчу термінологію з 

погляду її словотвірної та етимологічної структури із застосуванням елементів 

словотвірного аналізу, методів порівняльного та квантитативного аналізу. 

Зокрема, за допомогою методів лінгвістичного та квантитативного аналізу 

дисертантка встановила продуктивність і дослідила особливості окремих 

способів термінотворення, встановила кількісні та відсоткові показники 

етимологічної структури японської літературознавчої термінології.

Третій розділ дисертації «Семантичні особливості японської 

літературознавчої термінології» присвячено вивченню сучасного стану 

дослідження вказаних особливостей.

У розділі репрезентовано результати дослідження парадигми 

семантичних зв’язків японської літературознавчої термінології, яке 

дослідниця здійснила, спираючись на розрізнення науковцями змістово- 

мовної і формально-мовної зв’язаності терміносистем, проаналізовано 

класифікаційні схеми в японській літературознавчій термінології, розглянуто 

родо-видові зв’язки окремих термінологічних полів.

Дослідниця детально проаналізувала такі асистемні явища семантики 

фахової мови японського літературознавства, як полісемія, що є причиною 

існування одного з найпоширеніших недоліків науково-технічної термінології



-  наявності термінів, кожен із яких позначає два, три і більше поняття, що 

суперечить одній із вимог до терміна. Дисертантка зазначає, що поряд із 

проблемою існування полісемії фахівці зіштовхуються із актуальним 

питанням розмежування полісемії та омонімії.

Не викликають сумніву розроблені критерії аналізу наявних у різних 

галузях різних підходів до виокремлення явища багатозначності, а також 

запропоновані дисертанткою критерії виокремлення явищ полісемії та 

омонімії поряд із дослідженням системних та асистемних явищ семантики 

японської літературознавчої термінології. У цьому розділі дисертантка, 

зокрема, приділяє увагу явищам синонімії, антонімії, гіпо- та гіперонімії у 

структурі японської літературознавчої термінології. Зазначимо, що отримані 

кількісні результати також не викликають сумніву.

На окрему увагу заслуговує той факт, що у цьому розділі дослідниця 

виявила низку ексклюзивних характеристик, наявних у семантичній 

парадигматиці фахової мови японського письменства.

У четвертому розділі «Текстуально-дискурсивні та лексикографічні 

особливості японської літературознавчої термінології» досліджено 

текстологічні особливості японської літературознавчої термінології, 

визначено й обґрунтовано твердження термінологів про існування 

термінології у двох сферах у сфері фіксації та у сфері функціонування.

Дисертантка зазначає, що терміни у сферах фіксації та функціонування 

мають якісні відмінності, констатує, що вживання термінів у навчальних 

виданнях, науково-популярних та художніх творах має свою специфіку, 

обумовлену цільовим призначенням вказаних типів літератури.

На думку дослідниці, серед науковців бракує консенсусу у визначенні: 

по-перше, єдиного поділу термінів на загальнонаукові, міжгалузеві, галузеві 

та інші; по-друге, наявна відсутність затверджених дефініцій визначень понять 

міжгалузевих, надгалузевих термінів. Як бачимо, дослідник формує власну 

систему поділу термінологічних одиниць конкретної галузевої термінології на 

загальнонаукові, міжгалузеві і галузеві.



Дисертантка пропонує поділ термінології японського 

літературознавства на загальнонаукову, міжгалузеву, надгалузеву 

(загальнолітературознавчу), галузеву та термінологію інших галузей.

До кола уваги дослідниці потрапляють також співвідношення й 

особливості загальнонаукової, надгалузевої (загальнолітературознавчої) та 

вузькофахової (галузева) літературознавчої термінології у японській мові.

На позитивну оцінку заслуговує представлені в дисертації модель і 

методика оцінки відсоткового співвідношення літературознавчої та 

загальнолітературної лексики в сучасній японській мові.

Приділяється увага також співвідношенню галузевих термінів 

японського літературознавства.

Щодо перспектив подальших досліджень варто зазначити, що вперше у 

вітчизняній японістиці було запропоновано модель тлумачного словника 

японських літературознавчих термінів, зокрема, розроблені теоретичні засади 

проекту тлумачного словника японської літературознавчої термінології. 

Дисертантка окреслює базові типи дефініцій термінів а також конструктивні 

параметри проектованого нею словника японської літературознавчої 

термінології

У висновках до дисертації надаються загальні підсумки дослідження та 

розкриваються шляхи подальшого використання його результатів.

Після уважного прочитання дисертації, знайомства з науковими 

працями можна стверджувати, що дослідження побудовано чітко та логічно, 

виконано на належному теоретичному та експериментальному рівнях. 

Висновки є цілком обґрунтованими, а дослідження є повністю завершеним та 

виконаним цілком самостійно.

Автореферат ідентичний основному змісту дисертації, у ньому повно 

відображено всі основні положення роботи. Зміст дисертації також повно 

відображений у публікаціях дисертантки.



Наукова новизна та практична цінність дисертації не викликає жодних 

сумнівів. Результати дослідження можуть бути взятими за основу для 

розроблення словника літературознавчих термінів японської мови.

Звичайно, робота не позбавлена деяких недоліків, серед яких варто 

відзначити такі:

1.У підрозділі 2.5 “Запозичення як спосіб термінотворення японської 

літературознавчої термінології” авторка ґрунтовно аналізує лексичні 

запозичення з європейських мов, проте оминає увагою запозичення із 

китайської мови. Цілком логічно виникає питання про принцип такого 

підходу до аналізу мов-донорів, який ігнорує запозичення із близької за 

географічним розташуванням країни (Китаю).

2.На нашу думку, у Розділі 4 аналізуючи текстологічні особливості 

японських літературознавчих термінів варто було би додати більшу кількість 

прикладів із текстів, які ілюструють заявлені авторкою характеристики 

текстів (наприклад, розгорнуті стилістичні порівняння тощо).

3.У підрозділі 3.3.3. «Омонімія у японській літературознавчій 

термінології» (с.120) та у висновках до третього розділу (с. 133) дослідниця 

говорить про омоніми-абревіатури у японській літературознавчій 

термінології. Таке формулювання термтаомоніми-абревіатурисуперечть 

викладеному авторкою вище у підрозділі 2.2.4. «Скорочення» твердженню 

про відсутність абревіації у дослідженій джерельній базі.

4.Аналізуючи вмотивованість термінологічних одиниць японської 

літературознавчої термінології (с.18-20)авторка класифікує одиниці за 

трьома видами вмотивованості: 1) повна вмотивованість; 2) часткова 

вмотивованість; 3) відсутність вмотивованості. Дисертантка наводить 

приклади першого та третього видів вмотивованості, тоді як другий вид 

(часткова вмотивованість) залишається не проаналізованим у тексті 

дисертації.

У роботі наявні також незначна кількість орфографічних та 

структурних огріхів, що пояснюються, вочевидь, технічними причинами.



Зроблені зауваження не знижують наукового рівня дослідження, не 

порушують обґрунтованості основних наукових положень дисертації, не 

зменшують вагомості отриманих даних.

Підкреслимо, що у своєму дослідженні JI. С. Аністратенко вирішила 

важливу та назрілу наукову проблему, що заповнило певну прогалину (це 

стосується цілої галузі лексикологічних досліджень) у вітчизняній японістиці 

і тим самим здійснила вагомий внесок у подальший розвиток вітчизняного 

сходознавства.

Отже, вважаємо, що дисертація з теми: «Японська літературознавча 

термінологія: структурно-семантичні та текстуально-дискурсивні виміри»,є 

повністю завершеним та самостійним науковим дослідженням, виконаним на 

достатньо високому науково-теоретичному рівні у відповідності до пп. 11, 13 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567, а також вимогам, які ставляться 

до робіт, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук, а її авторка Аністратенко Лідія Сергіївна заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.13 -  

мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

Офіційний опонент:

Завідувач відділу Близького та Середнього Сходу 

Інституту Сходознавства НАН України
Д О К Т О Р  ф іт г л т т л т 'і 'т т т т ч г  У І  і

старший т



ВІДГУК
офіційного опонента, кандидата філологічних наук, 

старшого наукового співробітника, завідувача кафедри мов і цивілізацій 
Далекого Сходу Київського національного лінгвістичного університету

Пирогова Володимира Леонідовича 
про кандидатську дисертацію АНІСТРАТЕНКО ЛІДІЇ СЕРГІЇВНИ 

«Японська літературознавча термінологія: структурно-семантичні та
текстуально-дискаурсивні виміри», 

поданої до захисту на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук зі спеціальності 

10.02.13 -  мови народів Азії, Африки, 
аборигенних народів Америки та Австралії

Високоповажні члени спеціалізованої вченої ради!

Представлена на Ваш розгляд кандидатська дисертація Аністратенко 
Лідії Сергіївни «Японська літературознавча термінологія: структурно- 
семантичні та текстуально-дискурсивні виміри», є ґрунтовним науковим 
дослідженням і, на мою думку, становить значний інтерес не тільки для 
філологів-японістів, а й для фахівців багатьох інших галузей мовознавства.

За роки незалежності України відзначається поступове і динамічне 
зростання політичних, економічних і, що особливо важливо, культурних і 
наукових контактів і зв’язків між нашою країною і Японією. Зокрема, 
спілкування сторін на високому професійному рівні передбачає підготовку 
фахівців, здатних забезпечити ведення коректного і продуктивного діалогу з 
метою отримання позитивних результатів. При цьому належне знання 
термінології та її точне застосовування під час реалізації поставлених 
різнопланових завдань, включаючи викладання японської мови або 
здійснення наукових досліджень, є важливою передумовою для успішного 
досягнення поставлених цілей.

Перед тим, як розпочати докладний розгляд представленої на захист 
кандидатської дисертації Аністратенко Лідії Сергіївни «Японська 
літературознавча термінологія: структурно-семантичні та текстуально- 
дискурсивні виміри»», дозвольте мені коротко охарактеризувати найбільш 
важливі, на мій погляд, аспекти проблематики, що її досліджувала наша 
шановна дисертантка.

По-перше, я хотів би зробити зауваження стосовно того, що жодне
лінгвістичне дослідження, що стосується японської мови, як на

БхіД. № ”” і
Від УУр.

Відділ діловодства та архіву
І Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка



діахронічному, так і синхронічному рівні, не може вважатися цілком 
коректним і успішним без усвідомлення факту її ієрогліфічності, і як 
наслідок -  ієрогліфізованої свідомості носіїв. Зокрема, на мою думку, 
обов’язковим є врахування наявності в японській мові структурно- 
семантичної дихотомії вербального і графічного рівнів. Як відомо, перший 
спирається на систему одиниць лексичного корпусу мови, а другий -  на 
систему графо-лексем (ієрогліфів), котрі лише частково охоплюють і 
відображають перший, отже між ними залишаються певні парадигматичні 
розбіжності, без урахування яких навряд чи можна правильно зрозуміти 
специфіку їхньої функціональної взаємодії. Важливо зауважити, що 
характерна особливість японської мови полягає в тому, що вона має 
синкретичну структуру, тобто є наполовину ієрогліфічною, наполовину 
буквено-фонетичною. На стику цих двох рівнів виникає багато лінгвальних і 
нелінгвальних процесів і явищ, які віддзеркалюють особливості її 
функціонування в широкому історичному спектрі. Одним з таких явищ є, 
зокрема, термінологічна лексика японської мови.

Важливо підкреслити, що поняття «термін» в японській та західній 
лінгвістичних традиціях дещо різниться. Так само, як різняться 
«ієрогліфічна» і «фонетична» мови. Головна дихотомічна відмінність між 
ними полягає в тому, що традиційна японська термінологія ґрунтується 
значною мірою на реаліях китайської мови і, що особливо важливо -  
ієрогліфіки, зокрема, в значній мірі на реаліях особливої книжкової мови 
вен ’янь, а західна -  переважно на традиціях і реаліях грецької та латинської 
мов.

Слід зауважити, що слова і терміни, які записані ієрогліфами, 
принципово відрізняються від слів і термінів, записаних літерами, типом 
виразних засобів. У першому випадку йдеться про цілісні графо-семантичні 
одиниці, в другому -  про фонетичні знаки (принаймні на рівні синхронії). 
Разом з тим, слово, записане ієрогліфами, відрізняється від його буквено- 
фонетичної моделі, оскільки ієрогліф і буква співвідносяться в плані змісту 
як, з одного боку, слово і звук, інакше кажучи, як логіко-семантична єдність 
(на морфемному рівні), з другого, як графічний референт фонеми (на 
фонетичному рівні). Ієрогліф є референтом концептуального плану (лексико- 
семантичною одиницею), а буква референтом звуку, що входить до складу 
фонетичної системи мови.

Крім того, на мою думку, для отримання адекватних результатів 
дослідження необхідно розглядати не тільки самі графічні одиниці, а й 
культурно-історичні умови і відповідно чинники, які справили суттєвий влив 
на їхню змістову актуалізацію.
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Виходячи з вище зазначених міркувань, вважаю також, що одним з 
важливих завдань такого дослідження мало б бути з’ясування характеру 
взаємодії різних типів письма (відповідно термінів), що застосовуються 
одночасно в сучасній японській мові (ієрогліфи, знаки складових абеток 
катакана і хірагана, букви англійського алфавіту), з огляду на 
функціонування традиційних термінотворчих моделей та утворених за їхнім 
зразком одиниць, а також з огляду на процес запозичення іншомовних, 
зокрема, англомовних слів і термінів, масовий приплив яких за останні роки, 
безумовно, віддзеркалює складні, об’єктивні процеси, що стали помітними і 
очевидними ще після відкриття Японії західним світом, зокрема, в середині 
позаминулого (1868 p.), початку минулого і особливо з кінця минулого -  
початку нового тисячоліття. Наразі японська не є, як відомо, єдиною мовою 
світу, що зазнає масової вестернізації, зокрема, англофікаці, але саме в ній, як 
у мові змішаного ієрогліфо-абетково-силабічного типу, ці процеси 
набувають особливо специфічних форм. Як наслідок, суттєво змінюються і 
навіть починають руйнуватися традиційні норми і пріоритети, які протягом 
тисячоліть існували в японському слово- і термінотворенні. Яскравим 
прикладами, що підтверджують цю точку зору, є, зокрема, такі типові явища, 
властиві сучасній японській мові, як васейейго та консюго. Тому цікавим, на 
мою думку, було б виявити і провести структурно-семантичний та 
порівняльний аналіз термінологічних паралелей традиційного і сучасного 
зразків в японській мові.

Далі, я хотів би зазначити, що специфіка термінологічної лексики 
японської мови полягає в її багаторівневій структурованості та 
синкретичності. Вона формувалася під впливом багатьох історично і 
лінгвістично обумовлених чинників, на що слушно звертає увагу у вступі до 
свого дисертаційного дослідження шановна Лідія Сергіївна. Першим і, 
мабуть, найвагомішим з них був китайський чинник. Як відомо, японська 
мова приблизно до IV ст. була безписемною, а потім зазнала тотального і 
кардинально впливу з боку китайської мови і культури, які докорінно 
змінили її форму і зміст, перетворивши на змішану, або синкретичну, за 
влучним висловом професора М. І. Конрада, «японсько-китайську» мову. 
Тому, на мій погляд, в дослідженні, що його здійснила шановна Аністратенко 
Лідія Сергіївна, важливо було б враховувати, насамперед чинник 
синкретичності японської мови, її в значній мірі залежність від китайської, а 
також тривале функціонування в умовах потужного впливу вень’яню -  
середньовічної письмової мови міжнародного спілкування в країнах сіно- 
центричного світу, а по-друге, чинник її ієрогліфічності, тобто 
пріоритетності ієрогліфа як основної одиниці мови і мовлення, ієрогліфа, що
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завжди є словом. Саме в термінологічній лексиці японської мови роль 
останнього чинника видається особливо помітною, тому що в ній термін це 
завжди передусім -  ієрогліф.

Термінологія як уже було зазначено, є цариною словотворчості, що 
має відмінні засади в Японії і на Заході. Ці відмінності обумовлені багатьма 
причинами, до яких в першу чергу відносяться різні історичні, культурні та 
ментальні передумови. Можна сказати, що для японців властиве в певному 
сенсі розпорошене, некатегоричне мислення, сформоване значною мірою під 
впливом традиційних ментальних засад, що ґрунтуються на ідеології та 
культурі синтоїзму і буддизму в купі з ієрогліфічною системою письма. Це 
мислення є природо-центричним, таким, що належить до жіночого типу, і 
радикально відрізняється від мислення європейців, яке належить до 
чоловічого типу і характеризується зосередженістю і категоричністю, 
зумовленими значною мірою впливом буквено-фонетичної системи письма. 
Багато термінів у японській і західній інтерпретації мають різну конотацію. 
Наприклад, такі, як «естетика», «слово», «вірш», «поетика» тощо, оскільки 
вони мають різне історичне, філософсько-ідеологічне та релігійне підґрунтя. 
Отже цілком зрозуміло, що внаслідок цього процес творчої діяльності 
японців і європейців, так само як її результати можуть суттєво різнитися. На 
мою думку, без урахування цієї специфіки зрозуміти суть проблеми, 
коректно провести дослідження та отримати адекватні результати, і тим 
більше зробити правильні висновки доволі складно.

Вважаю, що було б доцільним здійснити таксономію японських 
термінів літературознавства. У зв’язку з цим хотів би ще раз наголосити, що 
літературознавча термінологія, як і сама література Японії, має глибинний 
зв'язок з релігійно-світоглядними аспектами менталітету японців, і 
безпосередньо пов’язана, як вже зазначено, із сінтоїстськими, буддійськими 
засадами їхньої культури, зокрема, буддійською філософією і літературою. 
Тому дослідження японських літературознавчих термінів без урахування 
цього неспростовного факту навряд чи можна вважати методологічно 
виправданим. У зв’язку з цим, на мою думку, розпочинаючи дослідження 
японської літературознавчої термінології, необхідно хоча б коротко викласти 
суть основних положень та особливостей літературознавства в Японії, його 
історичних витоків, ідеологічних принципів, напрямків та специфічних 
особливостей на різних етапах розвитку японської мови, культури і 
літератури, що нашій шановній дисертантці до певної мірив вдалося зробити 
в своєму дисертаційному дослідженні.
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Далі, шановні колеги, дозвольте перейти безпосередньо до огляду 
змістової частини дисертаційного дослідження Аністратенко Лідії Сергіївни 
«Японська літературознавча термінологія: структурно-семантичні та 
текстуально-дискаурсивні виміри».

Визначаючи актуальність рецензованої дисертації Аністратенко 
Л.С., варто наголосити на тому, що наразі в Україні немає ґрунтовних 
наукових праць, присвячених розгляду питань, пов’язаних з дослідженням 
літературознавчої термінології Японії, тому вибір шановною Лідією 
Сергіївною Аністратенко зазначеної теми дисертації і здійснення нею 
наукового дослідження актуальних теоретичних і практичних проблем у 
галузі японської літературознавчої термінології в аспекті структурно- 
семантичних та текстуально-дискурсивних вимірів, на мою думку, можна 
вважати свідченням її наукової зрілості і достатньої практичної 
компетентності.

Дослідниця поставила перед собою чітку мету і низку завдань,
основними з яких є: розгляд і порівняння основних визначень поняття 
“термін”, “термінологія”, “терміносистема” та “вмотивованість”, що їх 
наводять у своїх працях авторитетні науковці; розгляд теоретичних засад 
визначення поняття власне “літературознавчої термінології'” та її будови, 
взявши до уваги праці відомих фахівців цієї галузі; аналіз особливостей 
етимологічної структури японських літературознавчих термінів -  насамперед 
виявлення кількісного та відсоткового співвідношення одиниць ваго (.., досл: 
“японські слова”), канґо досл.: “китайські слова”) та ґайрайґо (..., досл.: 
“іноземні слова”) серед загальної кількості японських літературознавчих 
термінів; дослідження структурних характеристик словотвірних моделей та 
продуктивність способів термінотворення японських літературознавчих 
термінів, зокрема лексико-семантичний, морфологічний та синтаксичний 
способи термінотворення; виявлення і опис симетричних та асиметричних 
семантичних особливостей японської літературознавчої термінології: явища 
омонімії, полісемії, синонімії та антонімії, гіпонімії та гіперонімії; 
дослідження особливостей функціонування японської літературознавчої 
термінології у фахових текстах; встановлення відсоткового співвідношення 
термінології японського письменства за галузями літературознавства; 
виявлення причини встановленого співвідношення; створення першого у 
вітчизняній японістиці словника японських літературознавчих термінів.

Наукова новизна кандидатської дисертації Аністратенко Лідії
Сергіївни полягає в тому, що в ній проведене перше в українській японістиці
комплексне дослідження японських класичних літературознавчих термінів;
здійснено описі та класифікація словотвірних моделей термінів:
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морфологічних (коренескладання, основоскладання, афіксація, скорочення), 
лексико-семантичних (звуження та розширення значення, метафоризація та 
метонімізація), синтаксичних, запозичень, епонімічних; встановлено 
кількісно-відсоткове співвідношення способів термінотворення за 
допомогою елементів квантитативного аналізу; досліджено семантичні 
явища термінів: дублетних та функціональних синонімів, одно- та 
різнокореневих антонімів, складних (багаторівневих) та простих (лінійних) 
гіпо-гіперонімічних схем; омонімії та полісемії; виявлено особливості 
функціонування термінологічних одиниць у фахових текстах; встановлено 
залучення широкого фону термінів і понять інших наук до фахових текстів 
японського літературознавства; розроблено перший у вітчизняній японістиці 
проект словника японських літературознавчих термінів.

Щодо власне структури дисертації, то вона видається цілком 
логічною і чітко структурованою. Назви чотирьох розділів абсолютно 
вмотивовані авторською концепцією дослідження і послідовно продовжують 
реалізацію тих ідей, які закладені у вступі роботи.

Так, у першому розділі «Теоретичні засади дослідження 
• •• • ••• •• літературознавчої термінології японської мови», шановна дисертантка, 

здійснивши огляд низки теоретичних праць з досліджуваної проблематики, 
виявила існування прогалин у визначенні ключових теоретичних питань 
галузевого термінознавства. Зокрема, вона слушно зазначає, що серед 
науковців немає згоди у формулюванні поняття “термін”. Взявши до уваги 
теоретичні розробки термінологів та зваживши на специфіку лексики 
японської мови, шановна дисертантка запропонувала визначити поняття 
термін як «слово, словосполучення або словозчеплення, яке виконує 
особливу функцію номінації спеціальних наукових понять, має дефініцію та є 
елементом певної терміносистеми». Дисертантка поділяє точку зору про те, 
що термінологія належить до складу загальнолітературної мови, а отже, має 
спільні лексико-семантичні особливості та методи дослідження; разом з тим, 
вона зауважує, що фахова мова має відмінні від загальнолітературної мови 
особливості, які відображаються у створенні та функціонуванні 
нехарактерних для літературної мови афіксів, відмінним кількісно- 
відсотковим складом способів творення лексичних одиниць тощо.

Шановна дисертантка слушно зазначає, що японська літературознавча 
термінологія містить термінологічні одиниці, побудовані на основі різних 
видів вмотивованості, зумовлених півторатисячолітнім існуванням японської 
літератури. На мою думку, доречно було б також визначити історичні етапи 
розвитку літературознавства в Японії на тлі загального процесу розвитку
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японської мови та писемності з урахуванням як лінгвістичних, так і 
екстралінгвістичних чинників.

У другому розділі -  «Структурні особливості японської 
літературознавчої термінології» -  здійснено аналіз японської 
літературознавчої термінології з погляду її структури.

Безумовно, на схвалення заслуговує ґрунтовний і глибокий аналіз
структури японської літературознавчої термінології, що його здійснила 
шановна дисертантка, посилаючись на імена багатьох відомих фахівців в 
галузі термінологічних студій.

Шановна Лідія Сергіївна цілком слушно проаналізувала корпус 
літературознавчої термінології з погляду на її етимологічний склад, 
виявивши у відсотковому співвідношення частку кожної з основних груп 
термінів, що належать до категорії ваго, канго та гайрайго. На мою думку, 
варто було б також врахувати групу термінів, що належать до категорії 
консюго, яка в останній час набуває все більшої значущості в японському 
словотворі.

Заслуговує на схвалення те, що шановна Лідія Сергіївна у другому 
розділі дисертації класифікувала і визначила пріоритетність способів 
термінотворення в японській мові, встановивши, що найбільш продуктивним 
з них є морфологічний.

Варто особливо відзначити, що важливим висновком другого розділу 
дисертації Аністратенко Лідії Сергіївни є виявлення низки рис у 
досліджуваній термінології, що є відмінними від термінології європейських 
мов. Зокрема, як зазначає шановна дисертантка, відмінною від терміносистем 
інших мов виявилась продуктивність способів термінотворення.

Шановна дисертантка слушно зазначає, що історія японського 
літературознавства впливала на формування продуктивності 
термінотворення в Японії. При цьому вона наголошує, що «на відміну від 
деяких літературознавчих систем, які здебільшого мають у своєму складі 
слова іншомовного (з грецької та латини) походження, у японській 
літературознавчій термінології переважають національні одиниці (виявлено 
лише 26% запозичених одиниць)». Я не цілком погоджуюсь з таким 
висновком, адже реальні факти японської мови і, зокрема, термінології, 
свідчать про протилежне. Основний шар термінологічної, в тому числі і 
літературознавчої, лексики в японській мові складається переважно з канго. 
На мою, думку, в даному випадку зіграла роль обмежена кількість 
проаналізованих дисертанткою одиниць. Тим більше, питання щодо статусу і 
походження запозичення є часто не таким простим, як може здаватися на 
перший погляд. Тут треба враховувати перекладні запозичення, одиниці,
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пристосовані за певними ознаками до реалій мови-акцептора, кальки тощо. 
Отже як на мене, цей висновок потребує перегляду і додаткової перевірки.

Загалом варто зазначити, що шановною дисертанткою здійснено 
глибокий, докладний, багатоаспектний і всебічний аналіз літературознавчої 
термінології, який ґрунтується на великому ілюстративному матеріалі, а його 
результати подані в чіткому, статистично оформленому вигляді.

У третьому розділі -  “Семантичні особливості японської 
літературознавчої термінології” дисертанткою досліджено системні та 
асистемні семантичні явища в японській літературознавчій термінології.

Шановна дисертантка, зокрема, зосереджує увагу на проблемі полісемії, 
омонімії, синонімії та антонімії в термінології. Посилаючись на таких 
авторитетних фахівців, як Д.С. Лотте, Т.К. Комарницька, Т.І. Корчагіна, вона 
слушно зауважує, що «кожна окрема галузева термінологія має свої критерії 
виокремлення багатозначності, які в іншій фаховій мові виявляються 
недієвими». Зокрема, шановна дисертантка наголошує на відсутності єдиного 
підходу до вирішення вказаної проблеми та вказує на те, що неможливо 
охопити єдиним критерієм розмежування полісемії та омонімії усю повноту 
термінології японського письменства тощо. При цьому вона пропонує 
«послуговуватися кількома традиційними критеріями: по-перше, 
етимологічним; по-друге, семантичним».

Далі, заслуговує на особливу увагу та позитивну оцінку розроблена 
шановною дисертанткою нова класифікація проаналізованих синонімічних 
одиниць японського літературознавства, які вона поділяє на синоніми- 
дублети етимологічного типу (у свою чергу вони поділяються на три групи: 
1) за лексичними групами (канґо /../, ваго /../, ґайрайґо /.../); 2) за мовами 
продуцентами запозичених термінів; 3) за різними ознаками означуваного 
предмета, взятими за внутрішню основу для творення терміна) та морфолого- 
синтаксичного типу. Варто зауважити, що всі результати і висновки свого 
дослідження шановна дисертантка супроводжує численними 
фактографічними даними.

У четвертому розділі -  “Текстологічно-дискурсивні та лексикографічні 
особливості японської літературознавчої термінології” дисертанткою 
здійснено аналіз текстологічно-дискурсивних особливостей фахових текстів 
японського літературознавства, а також запропоновано модель словника 
японської літературознавчої термінології.

Об’єктом дослідження шановної Аністратенко JI.C. стали 17 
літературних японських літературознавчих трактатів, на основі яких вона 
виявила співвідношення вживання літературознавчої термінології до 
загальної кількості лексики у тексті, встановивши, що найбільшу
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термінологічну насиченість репрезентують праці Акутагава Рюноске (50, 5%) 
та Фудзівара-но Кінто (49%). Загалом, як зазначає шановна магістранта, 
середня термінологічна насиченість фахових текстів японського 
літературознавства, за її підрахунками, становить 20,11 %.

На думку шановної дисертантки, той факт, що у трактатах авторів XX- 
XXI ст. трапляються порівняння літературознавчих явищ або процесів із 
поняттями інших наук має екстралінгвістичні причини, адже світогляд 
японців невіддільний від природи і навколишнього світу та передбачає 
гармонійне поєднання кількох галузей, а також бачення якостей одного в 
іншому (наприклад, у росинці бачити Всесвіт тощо). На мій погляд, це можна 
пояснити впливом синтоїстсько-буддійської традиції, згідно якої всі речі та 
явища феноменального світу пов’язані єдиною всеохоплюючою 
взаємозалежністю (....).

Привертає увагу і заслуговує на схвалення те, що в останньому розділі 
шановна авторка дисертації проаналізувала термінологію японського 
літературознавства за декількома групами, зокрема, такими, як 
загальнонаукова, міжгалузева, над-галузева (загальнолітературознавча), 
галузева та термінологія інших галузей, та встановила середні відсоткові 
показники термінологічної насиченості проаналізованих текстів.

На мою думку, важливим результатом дисертаційного дослідження 
шановної Аністратенко Лідії Сергіївни є запропонована нею модель 
тлумачного словника, в якій враховані структурно-семантичні та 
функціональні особливості японських літературознавчих термінів.

Дисертаційне дослідження Аністратенко Лідії Сергіївни оздоблено 
додатками обсягом 28 сторінок, у яких містяться діаграми, що відображають 
відсоткове співвідношення термінів, фрагмент проекту системного словника 
японської літературознавчої термінології та глосарій використаних у тексті 
роботи термінів.

Підводячи підсумок, хотілося б зауважити, що висновки, які зробила за 
результатами дослідження шановна дисертантка, загалом видаються цілком 
слушними, логічно і статистично обґрунтованими.

Важливим є практичне значення дисертаційної праці Л.С. 
Аністратенко, матеріали якої, на мою думку, можуть бути використані для 
викладання навчальних дисциплін із літературознавства Японії, лексикології 
японської мови, загального мовознавства, порівняльної типології української 
та японської мов, лінгвістичного аналізу тексту, теорії та практики 
перекладу, лінгвокраїнознавства, а також у відповідних спецкурсах, при 
укладанні термінологічних словників, фахових навчальних посібників, 
довідниках тощо.
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Широта апробації дослідження JI.C. Аністратенко (5 одноосібних статей, 
опублікованих у фахових наукових виданнях, затверджених ДАК України, 1
-  закордоном, у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій -  8) 
свідчить про те, що науковці мали можливість ознайомитися з результатами 
цієї дисертації.

Позитивно оцінюючи кандидатську дисертацію Лідії Сергіївни 
Аністратенко, перш за все, за оригінальністю авторської концепції, яка 
зумовила виправдану структуру роботи, за її науковою новизною, глибиною 
теоретичних і методологічних положень та обґрунтованих висновків, все ж 
деякі положення цієї праці спонукають до дискусії.

По-перше, на мою думку, для отримання адекватних результатів 
дослідження японської літературознавчої термінології необхідно розглядати 
не тільки самі графічні одиниці, а й культурно-історичні умови і відповідно 
чинники, які справили суттєвий влив на їхню змістову актуалізацію.

По-друге, вважаю, що одним з важливих завдань такого дослідження 
мало б бути з’ясування характеру взаємодії різних типів письма (відповідно 
термінів), що застосовуються одночасно в сучасній японській мові 
(ієрогліфи, знаки складових абеток катакана і хірагана, букви англійського 
алфавіту), з огляду на функціонування традиційних термінотворчих моделей 
та утворюваних за їхнім зразком одиниць.

По-третє, цікавим, на мою думку, було б виявити і провести 
структурно-семантичний та порівняльний аналіз термінологічних паралелей 
традиційного і сучасного зразків в японській мові.

По-четверте, на мій погляд, важливо було б враховувати, насамперед 
чинник синкретичності японської мови, її в значній мірі залежність від 
китайської, а також тривале функціонування в умовах потужного впливу 
вень’яню -  середньовічної письмової мови міжнародного спілкування в 
країнах сіно-центричного світу, а також чинник її ієрогліфічності, тобто 
пріоритетності ієрогліфа як основної одиниці мови і мовлення, ієрогліфа, що 
завжди є словом.

По-п’яте, оскільки багато термінів у японській і західній інтерпретації 
мають різну конотацію, наприклад, такі, як «естетика», «слово», «вірш», 
«поетика» тощо, вони мають різне історичне, філософсько-ідеологічне та 
релігійне підґрунтя. Отже цілком зрозуміло, що внаслідок цього процес 
творчої діяльності японців і європейців, так само як її результати можуть 
суттєво різнитися. На мою думку, без урахування цієї специфіки зрозуміти 
суть проблеми, коректно провести дослідження та отримати адекватні 
результати, і тим більше зробити правильні висновки доволі складно.
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По-шосте, вважаю, що було б доцільним здійснити таксономію 
японських термінів літературознавства. У зв’язку з цим хотів би ще раз 
наголосити, що літературознавча термінологія як і сама література Японії 
має глибинний зв'язок з релігійно-світоглядними аспектами менталітету 
японців, і безпосередньо пов’язані, як вже зазначено, із сінтоїстськими, 
буддійськими засадами їхньої культури, зокрема, буддійською філософією і 
літературою.

По-сьоме, на мою думку, доречно було б визначити історичні етапи 
розвитку літературознавства в Японії на тлі загального процесу розвитку 
японської мови та писемності з урахуванням як лінгвістичних, так і 
екстралінгвістичних чинників.

По-восьме, дисертантка цілком слушно проаналізувала корпус 
літературознавчої термінології з погляду на її етимологічний склад, 
виявивши у відсотковому співвідношення частку кожної з основних груп 
термінів, що належать до категорії ваго, канго та гайрайго. На мою думку, 
варто було б врахувати групу термінів, що належать до категорії консюго, 
яка в останній час набуває все більшої значущості в японському словотворі.

По-дев’яте, дисертантка наголошує, що «на відміну від деяких 
літературознавчих систем, які здебільшого мають у своєму складі слова 
іншомовного (з грецької та латини) походження, у японській 
літературознавчій термінології переважають національні одиниці (виявлено 
лише 26% запозичених одиниць)». Вважаю, що цей висновок потребує 
перегляду і додаткової перевірки.

По-десяте, на думку дисертантки, порівняння літературознавчих явищ 
або процесів у трактатах японських авторів ХХ-ХХІ ст. із поняттями інших 
наук має екстралінгвістичні причини. На мій погляд, це можна пояснити 
впливом синтоїстсько-буддійської традиції, згідно якої всі речі та явища 
феноменального світу пов’язані єдиною всеохоплюючою взаємозалежністю.

По-одинадцяте, у тексті дисертації виявлені окремі орфографічні 
помилки і неточності.

Шановні колеги, хочу наголосити на тому, що усі висловлені мною 
зауваження мають рекомендаційний характер і жодною мірою не впливають 
на загальну високу оцінку дисертації JI.C. Аністратенко.

Вважаю, що кандидатська дисертація Лідії Сергіївни Аністратенко 
«Японська літературознавча термінологія: структурно-семантичні та 
дискурсивні виміри» зі спеціальності 10.02.13 -  мови народів Азії, Африки, 
аборигенних народів Америки та Австралії є самостійним, оригінальним і 
завершеним дослідженням, яке відповідає вимогам п.п. 9,11,12,13 "Порядку

11



присудження наукових ступенів», затвердженого постановою КМУ № 567 
від 24.07.2013р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 
19.08.2015 р. та № 1159 від 30.12.2015 p.).

Офіційний опонент 
кандидат філологічних наук, 
старший науковий співробітник 
завідувач кафедри мов і цивілізацій 
Далекого Сходу Київського національного
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