
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Тетяни Федорівни Семашко «Мовна 

стереотипізація сенсорного сприйняття в українській лінгвокультурі», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 -  українська мова. -  К., 2017. -  649 с. з додатк.

Дослідження в царині семантики (або такі, що в той чи інший спосіб 

стосуються смислового аспекту мови і її одиниць), так от, подібні студії 

виявляють одну прикметну рису: підставою для вибору конкретного об’єкта 

дослідження в цій царині є, серед іншого, і значущість тієї предметної 

позамовної області, яка відображається в семантиці відповідних мовних 

одиниць та їх угруповань. Звісно, тут, як і деінде в науці, можна знайти і 

приклади індивідуальних інтересів та уподобань (не буду наводити 

прикладів), і, взагалі кажучи, ніщо у мові не може апріорі вважатися 

негідним уваги вченого-лінгвіста. А отже у випадку нинішньої дисертації, 

гадаю, ні в кого не викликає сумнівів істотність тієї предметної сфери, яку 

відображають мовні одиниці на позначення сенсорного сприйняття, 

істотність, яка кладе свій відбиток і на ці мовні одиниці.

Чим же цікаві для лінгвістики дослідження сенсорної семантики, у 

чому їхня наукова значущість? Таких теоретичних ракурсів у подібних 

студіях є чимало, і про деякі я ще скажу пізніше, але зараз хочу наголосити 

одне: такі студії увиразнюють, унаочнюють умовність, відносність

відокремлення і протиставлення семантики і прагматики. Мені тут уже 

доводилося висловлюватися на тему цього протиставлення, через це зараз 

зазначу лише ось що. Якщо розглядати сферу лінгвопрагматики як усе те в 

мові, що пов’язане з «людським фактором», то виявляється, що і семантика, і 

то вся, входить у дію цього «людського», прагматичного чинника. Якщо 

семантика має справу з відображенням дійсності у мові, то це відображення є 

завжди опосередкованим призмою людського сприйняття. Одним із наслідків
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цієї прагматичної природи семантики є неминуча умовність і, отже, 

множинність і альтернативність мовного відображення дійсності. Виявом цієї 

зафіксованої в мові множинної інтерпретації дійсності і є те, що називають 

конкретно-мовною специфікою картини світу, конкретними мовними 

образами дійсності. При цьому можна вважати, що така множинність 

властива мові не лише у плані, який можна назвати планом сопсерїіо і який 

співвідноситься з розумінням дійсності, її осмисленням. Така множинність 

стосується і плану регсерїіо, співвідносного з чуттєвим сприйняттям 

дійсності: сенсорне сприйняття також не є сферою , так би мовити, 

«безальтернативного» відображення дійсності. Роберт Опенгаймер писав: 

«Діти, що граються на вулиці, могли б розв’язати деякі з моїх найскладніших 

фізичних проблем, оскільки вони, ці діти, мають такі моделі сенсорного 

сприйняття дійсності, які я сам уже давно втратив». І, звісно ж, мовне 

представлення чуттєвого сприйняття і його різновидів та наслідків теж 

відображає різне їх осмислення. А все це свідчить про те, що вибір п. 

Семашко об’єкту аналізу -  це вибір лексики і семантики, справді ключової 

для будь-якої мови, відповідним чином і для будь-якої мовної культури, і це 

зайвий раз свідчить про те, що аналіз у нинішній дисертації фактажу 

української мови має значущість, яка виходить за межі лінгвоукраїністики: 

рецензоване дослідження становить також і загальнотеоретичний інтерес, 

понадто ж у контексті антропоцентричної спрямованості сучасного 

мовознавства, його статусу як філологічної і взагалі гуманітарної 

дисципліни.

Іншою особливістю рецензованої дисертації, що також свідчить про її 

актуальність та оригінальність, -  цією іншою рисою є те, що в ній авторка 

залучає до розгляду мовні відомості, пов’язані з усіма п’ятьма почуттями. 

Зазвичай у розвідках різного формату розглядаються мовні одиниці, 

співвідносні з якимсь одним сенсорним каналом (звуковим, зоровим тощо). 

Послідовне висвітлення того, як відображаються у мові всі з можливих 

різновидів перцепції, уможливлює встановлення спільних рис та моделей,
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показуючи в цей спосіб те, що визначає окремішність, специфічність слів 

сенсорного сприйняття як окремого лексико-семантичного угруповання. 

Можна додати, що подібний широкий підхід сприяє послідовному 

врахуванню того, як у мові відображається явище синестетизму.

Ще одна не менш істотна риса рецензованої дисертації стосується її 

теоретико-методологічного апарату, виділяючи цю дисертацію з-поміж 

численних розвідок у галузі лексикології та історії української мови. Риса ця 

полягає в тому, що свій аналіз сенсорної лексики п. Семашко здійснила в 

рамках лінгвокультурологічного підходу: якщо скористатися інформаційно- 

технологічною метафорою, то можна сказати, саме лінгвокультурологія 

виступає тут як операційне середовище, у якому авторка здійснює свій 

аналіз. Центральною ж лінгвокультурною категорією в її дослідницькому 

апараті виступає категорія стереотипу. І цей вибір дисертантки видається 

доцільним: справді, стереотипи, стереотиповість -  у природі культури взагалі 

і мовної культури зокрема. Інакше кажучи, у такий спосіб влаштована 

людська психіка і людське мислення, і людська мова: без стереотипів, 

коротше, не обійтися. Стереотипи водночас і полегшують, і ускладнюють 

нам життя, позбутися ми їх не можемо, та й не треба від них позбуватися, 

натомість усвідомлення їхньої ролі в культурі і в мові, зокрема в організації 

мовленнєвого мислення входить до постійних завдань наук філологічного й 

узагалі гуманітарного циклу, завдань, спрямованих, серед іншого, на 

формування того, що можна назвати гуманітарно-філологічною свідомістю і 

навіть пильністю суспільства. А це знову ж таки свідчить про актуальність 

теми рецензованої праці.

Забігаючи наперед, можна також уже зараз сказати, що внаслідок цієї 

своєї лінгвокультурологічної орієнтації теоретична значущість 

дисертаційного дослідження п. Семашко виходить за межі 

лінгвоукраїністики: передовсім це, звісно, праця з історичної лексикології 

української мови, але не менш важливою для цього дослідження є і його 

загальнотеоретична складова, і якби не відомі вимоги щодо кількості мов, які
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мають залучатися до дисертацій із загального мовознавства, ця праця цілком 

могла б захищатися під двома шифрами, 20.02.01 і 20.02.15. У кожному разі 

заслуговує на окрему згадку і на позитивну оцінку інтерес дисертантки не 

лише до конкретно-мовного, а й до загальномовознавчого аспекту її 

дослідження. Важливим саме у теоретико-методологічному плані є 

сформований п. Семашко дослідницький апарат праці, викладений нею у 

Вступі і в першому розділі, зокрема розроблений та застосований нею метод 

семантико-диференційних шкал. Сплетена дисертанткою категоріальна 

«сітка» відзначається оптимальним, оптимально збалансованим розміром 

своїх «вічок», інакше кажучи, ця сітка є і достатньо деталізованою, щоб 

ухопити і зафіксувати всі найістотніші риси аналізованого фактажу, і 

водночас достатньо широкою, тобто узагальненою, щоб не потонути у безлічі 

нескінченних, дедалі тонших розрізнень і ототожнень. Оцінюючи 

рецензовану дисертацію в цьому плані, варто тут же згадати і той список 

умовних скорочень, який міститься в цій роботі на с. 5 і який дозволяє одним 

поглядом охопити основний категорійний інвентар дослідження.

Наступною важливою рисою дослідницького проекту п. Семашко є те, 

що він бере до уваги кілька синхронних зрізів в історії української мови та її 

лексики. Відповідним чином матеріалом для аналізу виступають мовні 

відомості, які мають різну хронологічну віднесеність. Це сполучення 

історико-діахронічного та синхронічного підходів дає підставу 

охарактеризувати рецензоване дослідження як поліхронічне, тобто 

орієнтоване не лише на представлення мовної еволюції як послідовності 

синхронних станів, а водночас і на виявлення тих діахронічних перемінних і 

констант, які ці стани поєднують. Це ж зумовило і побудову роботи: перші 

три її дослідницькі розділи зосереджуються на матеріалі, представленому в 

трьох лексикографічних джерелах: це Словник української мови XVI -  

першої половини XVII ст., що укладається у Львові в Інституті 

українознавства ім. І. Крип’якевича під керівництвом Д. Гринчишина 

(словник іще не завершено, але дисертантка використала як уже надруковані
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його матеріали, так і дані картотеки); потім словник Б.Грінченка й 

академічний Словник української мови в 11-ти тт. (п. Семашко бере до 

уваги і ще деякі інші словники). Останній її розділ присвячено вже іншому 

матеріалові: у цьому розділі викладено результати, отримані внаслідок 

проведення експерименту по встановленню асоціативно-вербальної 

кваліфікації сенсорних етностереотипів сучасними носіями української мови.

Характеризуючи структуру роботи, необхідно додати, що, крім 

обов’язкових складників, до неї також входять і додатки (усього шість). Ці 

додатки є хоч і факультативною, але дуже істотною складовою частиною 

рецензованої роботи, вони містять великий обсяг не лише зібраного 

дисертанткою, а й теоретично опрацьованого нею мовного фактажу; інакше 

кажучи, ці додатки багато в чому мають не (лише) допоміжно-довідковий, а і 

власне аналітичний характер, вони фактично є рівноцінними за своїм змістом 

основному тексту дисертації. Мені навіть здається, що зміст додатків можна 

було б і ширше представити в основному тексті роботи.

Увага п. Семашко як до теоретико-методологічних, так і до суто 

фактологічних аспектів дослідження, як теж її належна фахова підготовка і 

співпраця з одним із наших провідних науковців-філологів, а її, дисертантки, 

науковим консультантом, проф. д.ф.н. Н.В.Слухай, -  усе це закономірним 

чином вилилося в те, що дослідницькі розділи дисертації містять безліч -  

справді безліч -  дуже цікавих конкретних сюжетів, значення розробки яких 

далеко виходить за межі лінгвоукраїністики, стосуючись, найперше, 

відповідностей і паралелей в інших мовах європейського лінгвокультурного 

ареалу, далі ж і тих чинників мовного і позамовного, зокрема культурно- 

історичного, плану, які лежать у підставі цього паралелізму. Але, зрештою, 

так воно і має бути у належним чином виконаній роботі: її зміст, як сказав 

свого часу Карл Поппер, говорить далеко більше, ніж мав на увазі автор цієї 

роботи, створюючи її.

У мене немає принципових заперечень щодо загальних висновків, 

сформульованих п. Семашко на с. 424-432 дисертації та на с. 24-27
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автореферату, як теж і щодо висновків до окремих глав. Ті ж зауваження і 

застереження, що у мене є, мають дуже конкретний характер і стосуються 

окремих мовних фактів і того, як їх витлумачує дисертантка чи взагалі як 

вона з ними працює.

На стор. 154 п. Семашко пише: «Ад’єктив жолтогорячый поєднує у 

своїй структурі два компоненти: жовтий -  «який має забарвлення одного з 

основних кольорів спектра»... [СУМ, II, с. 540] і гарячий -  «який має високу 

температуру»... [СУМ, II, с. 37]». Інакше кажучи, коментуючи внутрішню 

форму прикметника жолтогорячый у Словнику української мови XVI -  

першої половини XVII ст., дисертантка подає значення його компонентів за 

словником сучасної української мови. Таке залучення пізніших даних у 

принципі є можливим -  за умови, якщо давнішіх атестацій відповідних 

одиниць немає; однак у реєстрі львівського словника обидва ці ад’єктиви 

присутні.

Викликає певні зауваження і такий фрагмент: «Очевидний мовний 

дисонанс: горілка, брага («міцний алкогольний напій, що є сумішшю 

винного спирту та води у певній пропорції» [СУМ, II, с. 130]), зовсім не 

приємні на смак, а, скоріше, навпаки» (с. 250). Можливо, знайдеться хтось, 

хто не погодиться з твердженням про те, що горілка -  напій, неприємний на 

смак (за спогадами сучасника, Т.Г.Шевченко до чарки проказував так: «І як 

оті п’яниці цю чортову гіркоту п’ють, хай уже ми, люди привичні»). Так воно 

чи не так, моє зауваження стосується іншого: наведена дисертанткою 

дефініція зі Словника української мови в 11 т. стосується лише горілки, 

натомість слово брага подається там деінде (т. 1, с. 225) і тлумачиться так: 

«1. Спиртний напій різної міцності, рід пива». Про істотну відмінність між 

горілкою і брагою свідчать і відомі (особливо завдяки М.В.Гоголю і його 

«Сорочинському ярмарку») рядки з «Енеїди» Котляревського, у яких Бахус 

характеризує Ентелла: «Ти знаєш, він який парнище? На світі трохи єсть 

таких: сивуху так, як брагу хлище».
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На тій же стор. 250 авторка стверджує: «народ не схвалює надмірного 

захоплення алкогольними напоями, правомірною є думка про зміщення 

оцінних акцентів атрибута ‘солодкий’ у межах відповідних стереотипів із 

позитивного на негативний, що підтверджено текстовим матеріалом 

(.Пропила дочку на солодкім медочку [СУМГ, III, с. 476])». Є підстави 

вважати, що тут слово пропила не має негативної конотації, оскільки воно тут 

виступає у специфічному значенні, яке СУМ описує в такий спосіб: «2. За 

старовинним звичаєм — завертати сватання розпиванням алкогольних 

напоїв» (СУМ, VIII, с. 253).

Коментуючи метаморфози смакової семантики солодкого на все тій же 

с. 250, авторка зауважує: «Абстрактну характеристику чуттєво-фізичного 

сприйняття презентують і стереотипи солодкі вуста, сахарин уста, у 

змістовій структурі яких спостережено семантичний зсув: сема ‘приємний на 

смак’ зумовлює проекцію ознаки у сферу ментальної характеристики, де 

розвивається М3 ‘бажані’, ‘спокусливі’ (Став жовнірь госпосю ревидувати: 

чом в тебе, госпосю, уста солодкі? [СУМГ, IV, с. 9])». Чи справді уста не 

можуть мати солодкого смаку? У своїй монографії «Kissing» (New York: 

Penguin, 2006) її авторка Андреа Демірджян неодноразово згадує про смак як 

про складову чуттєвого образу поцілунку. Наведемо також і промовисту 

цитату з авторитетного і в цій справі І.О.Буніна: описуючи у своїй книзі з 

автобіографічним підґрунтям «Жизнь Арсеньева» одну із романтичних 

зустрічей у своїй молодості, він пише: «В номере было уже совсем темно, — 

только печальный полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко 

себе представить. Откуда вдруг такое счастье! Молодая, сильная, вкус и 

форма губ необыкновенные...» Можна згадати і нашого земляка 

М.О.Булгакова, у «Білій гвардії» якого подибуємо такий фрагмент у сцені, де 

Мишлаєвський обіймає покоївку Турбіних Анюту:

« -А в кухне никого нет, Анюта?
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-  Никого нет, - не помня, что говорит, и тоже почему-то 

шепотом ответила Анюта. -  "Целует, губы сладкие стали", -  в 

сладостнейшей тоске подумала она...»

У сюжеті про стереотип бела голова (на позначення заміжньої жінки) 

варто було б згадати, що істориками української мови це позначення 

розглядається, бодай частково, як запозичення з польської: так, у 

фундаментальній монографії, академічній «Історії української мови» (том 

«Лексика і фразеологія», К. Наук, думка, 1983), на с. 286 читаємо: «Для 

називання осіб жіночої статі [в 16-18 ст. -  примітка моя. -  С.Є.] вживаються, 

як і в 14-15 ст., слова жена (жона)..., а також додаються нові слова, форми 

та похідні утворення: жинка (жунка), женщина, женщизна, жоночка, 

бгьложонка, бгьлая голова, билоглова (< п. biaiogiowa)» - щодо останнього з 

покликанням на Етимологічний словник польської мови А.Брюкнера. Цікаво 

зазначити, що історики польської мови пояснюють розповсюдження цієї 

моделі номінації в польській мові не лише кольором покриття голови у 

заміжніх жінок, але й чинником апофатичного характеру, а саме, тодішнім 

негативним, пейоративним забарвленням слова п. kobieta «жінка» -  можливо, 

через його співзвучність зі словами kobyia, а також із назвою хліва для 

свиней kob (годівля свиней була виключно жіночою справою) (див. також 

Encyklopedia Polski. -  Krakow: Kluszczynski 1996, s. 48). Водночас тут слід 

додати таке: навіть якщо уважати аналогічні утворення в українській мові 

польським запозиченням, то водночас є підстави твердити, що це 

запозичення дуже природно лягало на український ґрунт, свідченням чого є 

усвідомлення і прийняття тодішніми носіями української мови його 

внутрішньої форми з елементом на позначення білого кольору з усіма його 

конотаціями і функціями -  а саме про це говорять уже цілком адаптовані і 

навіть модифіковані власне українські варіанти бгьлая голова, тим більше 

бгьложонка.

У контексті цього ж сюжету п. Семашко продовжує: «Колірна ознака 

наведених ЕС заміщується ментальною з виразною аксіологічністю
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(позитивною), що продукує додаткові семи: ‘розум’, ‘мудрість’,

‘унікальність’, узагальнюючи властивості, які вигідно вирізняють українське 

жіноцтво (Кнл(з) Рома(н) не будучи белою головою але мужє(м) му(д)ры(м) 

... [СлУМ, VI, с. 24]»; як на мене, наведена цитата демонструє прямо 

протилежне ставлення до жіночого розуму -  таке, що зараз його 

характеризують як прояв чоловічого шовінізму чи сексизму.

Бібліографія дисертації є в цілому репрезентативною і такою, що 

відповідає її меті і завданням. Однак можна все ж вказати на деякі бажані 

позиції, такі, приміром, як уже згадана «Історія української мови. Лексика і 

фразеологія», монографія В.В.Німчука «Давньоруська спадщина в лексиці 

української мови» (К.: Наук, думка, 1992) чи також книга М.О.Єрофеєва 

(Ерофеев Н.А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских. 

1825-1853. -  М : Наука, 1982) -  одне з перших радянських досліджень, де 

було використано поняття етнічного стереотипу. Видається також, що власне 

лексикографічні джерела і довідкову літературу (енциклопедії, 

термінологічні словники тощо) не варто подавати одним списком. 

Справедливості заради додам, що О.С.Ахманова -  не редактор, а автор, 

укладач «Словника лінгвістичної термінології».

Але ж ці та подібні зауваження мають -  стосовно дисертації -  дуже 

частковий характер. З усього сказаного вже цілком ясно, що загальна оцінка 

дисертаційного дослідження Тетяни Федорівни Семашко може бути лише 

позитивною. Мету дослідження досягнуто, завдання, що їх перед собою 

поставила дисертантка, виконано. Дисертація становить цілісне, завершене і 

самостійне дослідження, присвячене темі, водночас новій і актуальній для 

сучасної лінгвістичної україністики і, крім того, значущій для теорії 

лінгвокультурологічних студій. Зміст цієї праці відзначається глибиною й 

доказовістю теоретичного опрацювання об’єкта вивчення. Ця праця виконана 

на належному науковому рівні, із коректним застосуванням теоретико- 

методологічного апарату і з використанням надійної фактологічної бази, 

наслідком чого є достовірність отриманих результатів, зроблених авторкою
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спостережень та висновків. Усе це зумовлює наукову, зокрема теоретико- 

лінгвістичне та прикладне, значення матеріалів цього дослідження, які, до 

того ж, отримали достатню апробацію на наукових форумах і належним 

чином представлені в авторефераті і друкованих працях дисертантки. 

Дисертація також не містить положень з інших досліджень, запозичених без 

необхідних покликань. Усі покликання у праці є коректними.

Сказане дає нам усі підстави стверджувати, що дисертація Тетяни 

Федорівни Семашко «Мовна стереотипізація сенсорного сприйняття в 

українській лінгвокультурі», подана на здобуття наукового ступеня доктора 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 -  українська мова, відповідає 

вимогам п.п. 9,10,12,13 «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.), а її' авторка, п. Семашко, заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня доктора філологічних наук із зазначеної спеціальності.

Провідний науковий співробітник / ’~ '
відділу загального і порівняльно-історичного мовознавства С 
Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, С У
доктор філологічних наук, професор С. С. Єрмоленко
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Відгук
офіційного опонента про дисертацію 
Семашко Тетяни Федорівни на тему:

«Мовна стереотипізація сенсорного сприйняття в українській 
лінгвокультурі», подану до захисту на присудження 

наукового звання доктора філологічних наук.
Спеціальність 10.02.01. -  українська мова

Високоповажні члени Вченої спеціалізованої ради, видатні українські 

вчені, сучасні й майбутні, дорогі колеги і всі присутні!

Актуальність теми дисертаційного дослідження Тетяни Федорівни 

Семашко поза всяким сумнівом виходить на рівень лінгвофілософії: це зв’язок 

мови з людністю і предметним світом; ословнення і омовлення його 

словомисленням; мовна об’єктивація реального чуттєвого і уявного досвіду 

(опосередкованого чи навіть і пере опосередкованого) відбувається мовою і у 

мові, її засобами, шляхом вербалізації знань, чуттів, відчуттів, образів, когніцій 

ментальних структур.

У зв’язку з цим зростає важливість вивчення феномену мовної стерео 

типізації сенсорного сприйняття в українській культурі, реконструкції 

сенсорного фрагмента української мовної картини світу, пошуку шляхів 

міжпарадигмального представлення вербальних об’єктивацій квантів 

етновмотивованих перцептивних знань; осмислення ролі мовних рецептивних 

стереотипів і переведення їх у досвід представників українського лінгвального 

простору, в часовому й історичному контекстах; виявлення тенденцій їхнього 

розвитку у сучасному українському мовленні.

Метою дисертаційного дослідження є виявлення, опис процесів і 

результатів мовної стереотипізації чуттєвого сприймання в українській 

лінгвокультурі. Для досягнення мети визначено основні завдання дослідження: 

з’ясувати й осмислити у світлі сучасних наукових парадигм основи 

стереотипізації та стереотипу як фрагмента мовної картини світу; 

описати роль стереотипів як засобів фіксації та категоризації мовного 

досвіду носія етносвідомості, роль мовного досвіду представників 

українського лінгвального простору;
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з’ясувати своєрідність мовної актуалізації чуттєвого сприйняття в 

українській лінгвокультурі;

виділити основні перцептивні стереотипи в українській лінгвокультурі; 

розробити комплексну методику аналізу сенсорних стереотипів як мовно- 

ментальних категорій;

відстежити мовні механізми творення стереотипів чуттєвого сприймання та 

показати засоби їх реалізації у мовно-культурному просторі українського 

етносу;

з’ясувати семантико-аксіологічну природу походження і ступінь 

усталеності мовних стереотипів чуттєвого сприйняття як феноменів 

української лінгвокультури.

Докторська дисертація Семашко Тетяни Федорівни «Мовна стерео 

типізація сенсорного сприйняття в українській лінгвокультурі» є комплексним 

дослідженням, описом, вивченням і апробацією феномену мовної 

стереотипізації сенсорного сприйняття, відображеного в лінгвокультурі 

українського народу і зафіксованого в основних найактуальніших 

лексикографічних джерелах української мови з кінця ХУІ-ХУІІ століття і до 

сучасності.

Теоретичним аспектом дослідження є «розуміння мови як особливої 

когнітивної спроможності -  різновиду пізнавальної діяльності, що є засобом 

згортання, розгортання, зберігання, організації, обробки та передачі 

інформації, яка надходить до людини різними каналами. Визначальну роль у 

процесі оперативного осмислення та вербалізації знань про навколишній світ, 

на думку дослідниці, відіграють універсальні класифікатори -  мовні 

етнокультурні перцептивні стереотипи, що виробилися як результат чуттєвого 

пізнання світу етнічною свідомістю та рідною мовою».

Предметом дослідження обрано етнокультурні сенсорні стереотипи 

обсягом 2790 одиниць і понад 80 тисяч їх реалізацій, дібраних методом 

наскрізної вибірки з текстів лексикографічних джерел та записи сучасного 

українськомовного дискурсу. Слід відзначити високий науковий авторитет
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основних лексикографічних джерел використаних у дисертаційному 

дослідженні, зокрема «Словника української мови XVI -  першої половини XVII 

ст.» [у 27-ми випусках] НАН України, гол. ред. Д.Гринчишин, Львів, 1994-2016 

і Картотеки; «Словаря української мови: в 4-х т. НАНУ. Упор, з додатком 

власного матеріалу Б.Грінченка. З джерел сучасної української мови: Словник 

української мови: в 11 т. АН УРСР за ред. І.К.Білодіда. К. Наук, думка, 1970- 

1980; Великий тлумачний словник сучасної української мови, гол редактор В.Т. 

Бусел. 2009; Фразеологічний словник української мови. Ірпінь. У 2-х т. К. 1999; 

Словник фразеологізмів української мови. К. Наук, думка, 2003; Конкорданція 

поетичних творів Тараса Шевченка. Нью-Йорк. Едмонтон, Торонто, 2001 Т.1-4; 

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: у 12 томах. Долучено результати 

опитувань: 24508 реакцій, отримані від 200 інформантів (студентів-філологів).

Теоретичною основою дослідження є ідеї: «необхідність дослідження мови 

як простору інтеріоризації та екстеріоризації ментальних інтерпретацій 

лінгвокультурного знання»; «визначальна роль мовної особистості в усіх 

галузях людської діяльності»; «прототиповий підхід до явищ категоризації та 

концептуалізації навколишньої дійсності» (с. 10).

Наукова новизна дисертації є безсумнівною як з погляду досить точного 

теоретико-методологічного аспектування, параметризації величезного 

лексикографічного матеріалу сенсорно-перцептивного призначення та 

сприйняття, так і глибокого проникання в суть чуттєвих сприйнять візуальних, 

аудіальних, ґустативних, ольфакторних і тактильних.

Дисертантка розробила й апробувала авторський метод семантико- 

диференційних шкал для лінгвокультурного осмислення мовної стерео типізації 

сенсорного рівня; створила класифікаційну матрицю сенсорних стереотипів -  

образів та показала найбільш значні (вагомі) фрагменти лінгво-ментальної 

інформації актуальної для української спільноти. Описано феномен мовного 

етнокультурного рецептивного стереотипу в лінгвальному просторі української 

мови XVI -  поч. XXI ст. (за словниками).

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/


Основний зміст 2, 3, 4-го розділів присвячений аналізові, опису та 

презентації експериментальних даних дослідження об’єктивації, вербалізації, 

репрезентації та лінгвальної актуалізації базових зорових, слухових та інших 

перцептивних відчуттів.

Змістом другого розділу є «Репрезентація мовних етностереотипів 

сенсорного сприйняття в «Словнику української мови» XVI -  першої половини 

XVII ст.», зокрема об’єктивація базових зорових сенсорних відчуттів, 

вербалізація основних слухових рецептивних відчуттів та лінгвальна 

актуалізація ядерних ґустативних, ольфакторних і тактильних сенсорних 

відчуттів.

У 3-му розділі «Специфіка вербалізації мовних етностереотипів 

перцептивного сприйняття у «Словарі української мови» Б. Грінченка 

описується об’єктивація основних візуальних сенсорних відчуттів, 

репрезентація базових аудіальних перцептивних відчуттів та вербалізація 

ядерних ґустативних, ольфакторних і тактильних сенсорних відчуттів, які 

проявилися в новий період розвитку української мови.

Розділ 5 присвячений «Асоціативно-вербальній класифікації сенсорних 

етностереотипів сучасними носіями української мови».

Опрацювавши відповідні матеріали з соціолінгвістики, психолінгвістики, 

етнопсихолінгвістики, когнітивної лінгвістики, що постулюють взаємозалежні 

зв’язки мови, культури, соціуму, дисертантка приходить до висновку про нове 

бачення стереотипу і подає своє визначення: «мовний етнокультурний

перцептивний стереотип -  це усталена, усвідомлена та неусвідомлена, 

регулярно відтворювана когнітивно-дискурсивна фіксація результатів 

профілювання світу етнічною свідомістю та мовою в лінгвокультурних кліше, 

об’єктивованих різнорівневими мовними засобами із сенсорним компонентом. 

Отримати найдоступніші способи вербальної репрезентації мовних 

етностереотипів чуттєвого сприйняття можна тільки через залучення до аналізу 

живих мовленнєвих явищ та лексикографічних джерел, які допомагають 

відтворювати тезаурус певної епохи».
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Підсумовуючи результати дослідження за матеріалом «Словника 

української мови XVI -  першої половини XVII ст..», дисертантка відзначає 

«слабку диференціацію, нечіткість і розпливчастість описів об’єктивацій 

чуттєвого сприйняття» і вважає, що в перехідну епоху до нового часу лише 

закладаються підвалини мовної картини світу, маркерами якої є етнокультурні 

стереотипи чуттєвого сприйняття» (с. 427).

Дисертантка розробила і запропонувала авторський метод ідентифікації та 

параметризації мовних перцептивних стереотипів як фактів вербально 

зафіксованого узагальненого лінгвокультурного досвіду опрацювання 

свідомістю україномовної особи сенсорних вражень. Автор запропонувала 

класифікаційну матрицю стереотипів чуттєвого сприймання: 1) за об’єктом 

стереотипізації. а) антропні, б) деантропні»; 2) за сенсорним складником: а) 

сенсорні, б) сенсорно-ментальні, в) ментально-сенсорні, г) псевдо-сенсорні; 3) 

за сенсорною модальністю: а) мономондальність, б) заміщена модальність, в) 

комплексна модальність, г) розщеплена модальність; 4) за належністю до сфери 

людського життя: а) історично зумовлені, б) дискурсивно зумовлені; 5) за 

ступенем узагальнення: а) занурені в етнічну культуру, б) універсальні, в) 

стратні; 6) за емоційно-оцінним змістом: а) позитивно марковані, б) негативно 

марковані, в) нейтральні; 7) за образним складником позитивів чи негативів.

Методика дослідження містить комплекс прийомів: наскрізна крос- 

лексикографічна ідентифікація та збір масиву мовних фактів, які відповідають 

кваліфікації перцептивних стереотипів за такими ознаками:

Ознака стереотипний фіксується за умови, коли мовний факт відповідає 

еталонному уявленню про кліше за комплексом ознак: прототипова

зумовленість (детермінованість, спричиненість), узагальненість, 

високочастотна повторюваність, історична усталеність, високочастотна 

актуальність і ригідність (на думку дослідниці, як високий ступінь стійкості).

Наступною ознакою стереотипу дослідниця називає етнокультурний 

[стереотип], за умови, коли мовний факт реєструється свідомістю через 

процедури осмислення характерних для українського етносу точок референції -
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природних етнічнозакорінених кодів. Такими виступають предмети, об’єкти, 

реалії, явища, до яких часто звертаються представники української 

лінгвокультури. Останні фіксують релевантні, етнічно проакцентовані, 

специфічні ознаки українського етносу, що актуалізуючись у певну історичну 

добу, розкривають глибинні сакральні сутності архаїчного мислення 

українського етносу».
За вперше апробованим авторським методом (як пише дисертантка) 

семантико-диференційних шкал, «ознака перцептивний стереотип фіксується за 

умови, коли вербальна форма мовного факту відображає смисл одного з п’яти 

органолептично-зумовлених сенсорних відчуттів, а саме: безпосередньо (у 

складі вільного сполучення -  червона калина) чи опосередковано (перифразом 

-  кольору калини, прямо чи на основі переосмислення компонентів 

етнокультурного стереотипу на осі псевдототожності (червоні китиці калини -  

калинові уста), включно з синтезією (м’який смак, теплий колір, гострий зір).

На наш погляд, після ознаки «стереотипний» мовний факт чи вислів 

доцільніше кваліфікувати «перцептивний», бо ця остання ознака вказує на 

походження стереотипу -  перцепцію (безпосереднє відображення органами 

чуття (с. 753, Великий тлум, словник сучасної української мови).

Ознака етнокультурний накладається на природний етнічний код шляхом 

осмислення його значення і функцій у мовній картині світу окремих 

особистостей, ролі у формування концептів, ускладнення їх менталізованими 

компонентами різної міри вияскравлення у межах перцептивної шкали ознак: 

білий, як сметана; солодкий, як мед; мокрий як хлющ. Тропи на осі псевдо 

тотожності дозволяють визначити етнічну специфіку сегментів сенсорного і 

ментального освоєння світу колективним розумом етносу, а також вимірювати 

аксіологічні потенції мовних стереотипів сенсорного сприйняття.

І тут постає питання про зв’язки, сумісності, єдності змістів і понять 

«етнічний стереотип» і «національний стереотип» як етапів висхідного 

цивілізаційного розвитку людських особистостей у суспільних формаціях (від
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особи, сім’ї, роду, племені, народності народу (етносу) до нації з природними 

психоемотивними і когнітивно-метнальними складниками.

На думку дисертантки, національні стереотипи існують у формі 

стереотипів поведінки та стереотипів сприйняття стійких рецептивних образів 

разом з їх емоційно-оцінними і когнітивними характеристиками. Вони є 

природними складниками національної свідомості, допомагають спільноті 

осягнути свою національну приналежність, як і помічати свою відмінність від 

інших національних спільнот.

Сформованість національних стереотипів дозволяє особистості 

співвіднести власну думку, ідею, позицію, оцінку з політичною, ідеологічною, 

мистецькою позицією свого народу, нації, держави.

Етнічний і національний стереотипи зумовлюють функціонування один 

одного. Етнічний стереотип пов’язаний з ментальністю, духовністю, 

культурною спадщиною народу і є, на думку дисертантки, «поняттям 

культурологічним, тоді як національний стереотип (дисертантка пише: 

напряму») прямо пов’язаний із державністю і є поняттям соціологічним 

(додамо: ідеологічним і політичним) (с. 78-79).

Дослідниця відзначила, що: «Семантизація візуальних, аудіальних,

ольфакторних, ґустативних і тактильних об’єктивацій відчуттів у мові того часу 

реалізувалася перехрещенням перцептивних модусів, неподільністю чуттєвого 

сприйняття». Обмеженість виражальних засобів чуттєвості компенсувалась 

багатством уявлень, асоціацій, образів свідомості.

Дисертантка вважає, що «Матеріалами «Словаря української мови» 

Б.Ерінченка зафіксовано зниження формування динаміки перцептивних 

стереотипних ознак» (с. 428).

«З’ясування змістової структури мовних етностереотипів перцептивного 

сприйняття мови XIX- поч. XX ст. засвідчило часопросторову закономірність 

відтворених у відповідних стереотипах сенсорних ознак, за якої спостережено 

психологічну інерцію мислення, заґрунтовану на небажанні відійти від
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усталених переконань етносу, що продукує стійкість етнічних ознак 

представника української спільноти в часі та, трапляється, у просторі».

Важко погодитися з думкою дисертантки, що «Матеріалами «Словаря 

української мови» Б. Грінченка зафіксоване зниження формування динаміки 

перцептивних стереотипних ознак». Немає у дисертації показника зниження 

формування динаміки перцептивних стереотипних ознак, як і багато іншого, 

чого не міг охопити один словник.

Викликає сумнів положення, що «спостережено психологічну інерцію 

мислення, заґрунтовану на небажанні відійти від усталених переконань етносу, 

що продукує стійкість етнічних ознак представника української спільноти (с. 

423). Попередники мислили і робили так, як на той час бачили і могли робити. 

На жаль, історичні, політичні й культурні умови життя і розвитку українського 

народу частіше були несприятливими, ніж сприятливими для розвитку 

виробництва, мистецтва, культури, науки рідною мовою. Могла бути й така 

ситуація, що в українському живому мовленні явище перцептивного 

стереотипізування було, але ніхто вчасно його не зафіксував, адже 

систематичних лексикографічних студій української мови не було.

Дискутуючи з дослідником стереотипної поведінки А.Байбуріним, який 

визнає проблему етнічної поведінки основною у вираженні своєрідності 

культури, та з іншими дослідниками етнічних стереотипів (Криського В.Г.) 

(245-6-7), Гладких С.В. (118), дисертантка дуже категорично відстоює свої 

позиції: «Ми не погоджуємося з означеною пропозицією, оскільки вважаємо, 

що першою сходинкою в осягненні світу та формуванні етнічної культури є 

стереотипи чуттєвого сприйняття» (с. 77) і далі: «Ми обстоюємо іншу позицію 

та розмежовуємо ці два поняття (йдеться про психологічні особливості і 

поведінку) на тій підставі, що поняття ЕС більш широке та охоплює 

характеристики багатьох етносів, на основі яких і сформувалась нація (с.78). До 

загальних етнічних стереотипів, що стали характеристиками, дисертантка

віднесла такі:
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сукупність суджень і оцінок про типових представників: американський 

прагматизм, англійська манірність, французька галантність, німецький 

педантизм, кавказький темперамент.

У висновках дисертантка заакцентувала увагу на когнітивній лінгвістиці, 

що інтегрує підходи різних наук до вивчення ментальних структур, які беруть 

участь у процесах творення, обробки й зберігання та передачі мовної 

інформації, що віддзеркалює світ національного сприйняття, забезпечує 

процеси оперативного осмислення і вербалізацію його результатів у вигляді 

універсальних класифікаторів -  мовних етнокультурних перцептивних 

стереотипів як результатів чуттєвого пізнання світу етнічною свідомістю і 

мовними засобами -  концептами. У дослідженні з’ясовано, що сформовані у 

межах етнічної самосвідомості етнічні стереотипи через посередництво мовних 

форм закріплюють у свідомості етносу знання самого себе, сприймання 

інформації, культурні традиції і звички, сприяють усвідомленню членами 

етносу своєї належності до спільноти, становлять собою частину мовно- 

культурної картини світу етносу.

Одним з позитивів дисертації Т.Ф. Семашко є добра джерельна база 

наукової літератури. Список використаних джерел нараховує 672 позиції.

Докторська дисертація Семашко Тетяни Федорівни на тему «Мовна 

стереотипізація сенсорного сприйняття в українській лінгвокультурі» 

відповідає вимогам п.п. 9, 10, 12. 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою КМУ №567 від 24.07.2013р. (зі змінами, 

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

30.12.2015р.).

Дякую за увагу!

Академік НАПН України, 
доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри стилістики 

української мови факультету української 
філології та літературної творчості 
імені Андрія Малишка Національного Д с 
педагогічного університету 
імені Михайла Драгоманова.
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ВІДГУК

офіційного опонента про дисертацію Семашко Тетяни Федорівни 

«Мовна с/гереотипїзація сенсорного сприйняття в українській лінгвокультурі»,

представлену на здобуття наукового ступеня 

доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова

(Київ, 2017, 649 с.)

Рецензована дисертаційна праця Тетяни Федорівни Семашко ще раз 

переконує в тому, що розвиток сучасного мовознавства рухається від 

моделювання мови як самодостатньої системи до об’єктивації й інтерпретації її 

підсистем у широких антропологічних парадигмах. Сучасна лінгвістична наука 

робить акценти на зв’язках мови з її творцем, характеристиці змодельованих 

етносом культурних перцептивних стереотипів як комплексних інтегративних 

феноменів, їхніх зв’язках зі сферою суб’єктивних емотивно-оцінних 

значеннєвих планів. Наукові студії спрямовані на вивчення проблем 

вербалізації ментального світу людини, що лежать в основі когнітивної 

лінгвістики, у межах якої всі мовні рівні постають у контексті національної 

культури, когнітивних структур мовної свідомості. Потребують нового 

лінгвістичного осмислення насамперед проблеми, пов’язані з різними вимірами 

мовних об’єктивацій ресурсів етносу, ментальних стереотипів і суміжних із 

ними понять, репрезентованих низкою складників етнодетермінованого 

мовного досвіду української спільноти.

Актуальність представленої до захисту роботи не викликає жодних 

сумнівів. Як справедливо зауважує дисертантка, «вивчення мовних 

перцептивних стереотипів допоможе глибше осягнути закономірності та 

тенденції розвитку української мови в проекції на людську свідомість, 

сприятиме поглибленню уявлень про лінгвальну основу ментального коду 

українців» (с. 7). Виявлення й аналіз мовних перцептивних стереотипів можливі 

лише в межах міждисциплінарних наукових парадигм, на основі засадничих 

положень філософії, психології, соціології, мовознавства тощо. Комплексне 

витлумачення поняття «мовний етнокультурний перцептивний стереотип»

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/


Тетяна Федорівна здійснила з опертям на ментально-лінгвальні виміри низки 

дисциплін -  соціолінгвістики, психолінгвістики, етнолінгвістики,

культурології, когнітивної лінгвістики, що уможливило нове бачення теорії 

стереотипу, об’єктивоване комунікативно-функціональним підходом до його 

вивчення.

Безсумнівною є новизна дисертаційної праці, адже вперше в 

українському мовознавстві предметом цілісного глибокого теоретичного й 

практичного вивчення обрано процеси мовної стереотипізації сенсорного рівня. 

У роботі схарактеризовано мовний етнокультурний перцептивний стереотип, 

репрезентований у широких хронологічних межах -  лінгвальному просторі 

української мови XVI -  початку XXI ст.; розроблено й апробовано новий 

метод лінгвістичних досліджень -  семантико-диференційних шкал -  із метою 

лінгвокультурологічного осмислення мовної стереотипізації сенсорного рівня. 

Дисертантка створила класифікаційну матрицю сенсорних стереотипів-образів, 

систематизувала етнокультурні перцептивні стереотипи, з’ясувала їхню роль в 

об’єктивації центральних для української спільноти фрагментів лінгво- 

ментальної інформації. У дослідженні розкрито особливості мовної 

стереотипізації сенсорного сприйняття в українській лінгвокультурі; виявлено 

основні механізми творення та чинники актуалізації мовних сенсорних 

стереотипів.

Новаторство праці полягає і в обґрунтуванні теоретичних засад 

дослідження та застосуванні наскрізної крос-лексикографічної ідентифікації в 

процесі збирання фактичного матеріалу, репрезентованого етнокультурними 

перцептивними стереотипами. З-поміж ознак, що ідентифікують мовні факти, 

цілком логічно виокремлено як пріоритетні такі три складники: 

1) етнокультурний; 2) перцептивний; 3) стереотипний.

Досить солідно представлена джерельна база (матеріалом дослідження 

слугували етнокультурні сенсорні стереотипи (2486 одиниць) і понад 80000 

їхніх контекстних реалізацій. Тетяна Федорівна не обмежилася аналізом 

матеріалів із лексикографічних джерел, а й простудіювала поетичні тексти 

Тараса Шевченка, закцентувавши на значущості творчої спадщини митця, що

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/


з
акумулювала довершеність образно-естетичних форм та домінантні риси 

української ментальності, з-поміж яких і досліджувані етнокультурні 

перцептивні стереотипи. Щоправда, ілюстративний матеріал, дібраний із 

поезій Тараса Шевченка, подано без паспортизації.

У першому розділі -  «Мовна стереотипізація сенсорного сприйняття: 

теоретико-методологічне висвітлення» -  значну увагу зосереджено на аналізі 

низки складних загальних теоретичних питань, пов’язаних з історією вивчення 

поняття «стереотип» в аспекті природничих і гуманітарних підходів. 

Дисертантка розглянула актуальні проблеми студіювання стереотипу на 

сучасному етапі розвитку мовознавчої науки; критично осмислила центральні 

положення про стереотипи як феномени мовно-культурної картини світу 

українського етносу. Цілком умотивованим є обґрунтування основних 

теоретичних засад дослідження стереотипів як самобутніх виявів націолекту, 

форми об’єктивації сенсорних фрагментів мовної картини світу етносу. 

Водночас, на нашу думку, необхідно зосередити більше уваги на проблемі 

методологічного висвітлення мовної стереотипізації сенсорного сприйняття.

У висновках до розділу справедливо наголошено: «Все, що стосується 

природи людини та її стосунків із дійсністю, передбачає чуттєву основу. 

Відображення чуттєвого сприйняття в мові породжує перцептивність як 

лінгвістичну категорію, що набула активного розвитку на новому витку 

наукового знання -  в когнітивній парадигмі, де мові (слову) як засобу реєстрації 

результатів сприйняття, приписується креативна функція, сутність якої полягає 

у перетворенні хаосу сприйнятої за допомогою чуттєвого сприйняття 

інформації в цілісні осмислені образи -  продукт сприйняття, обробки, 

трансформації та вербалізації сенсорної інформації» (с. 140). Зазначене 

відображає загальну тенденцію сучасної лінгвістики — її перехід від 

лінгвістики структурної до антропологічної, що вивчає різнорівневі мовні 

одиниці в безпосередніх зв’язках із духовно-практичною діяльністю людини, її 

світобаченням і мовомисленням.

Другий розділ -  «Репрезентація мовних етностереотипів сенсорного 

сприйняття в «Словнику української мови XVI -  першої половини XVII ст.» -
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присвячено виявленню й аналізові специфіки дії п’яти перцептивних модусів 

(зорового, слухового, нюхового, смакового й дотикового). «Словник 

української мови XVI -  першої половини XVII от.» містить перші фіксації 

перцептивного відображення фрагментів довкілля, що уможливлює вивчення 

лінгвокультурних феноменів у діахронії. Тетяна Федорівна виявила, що «в 

перехідну епоху до нового часу лише закладаються підвалини мовної картини 

світу, маркерами якої є мовні етностереотипи перцептивного рівня, відносно ж 

середньовіччя доречно говорити про деякий інстинктивний перцептивний 

образ, який відповідає донауковому стану» (с. 205-206). До набутків цього 

розділу належать висновки про домінантну позицію зорових сенсорних 

відчуттів, випадки зміщення ситуації, визначення тактильних відчуттів як 

«найархаїчніших», а тому й найбільш значущих для життєдіяльності людини.

У третьому розділі роботи -  «Специфіка вербалізації мовних 

етностереотипів перцептивного сприйняття в «Словарі української мови 

Б. Грінченка» -  сенсорну стереотипізацію української мови періоду XIX ст. 

схарактеризовано в діахронії, що уможливило порівняння та зіставлення 

мовних фактів і проведення аналізу стереотипів-образів чуттєвого сприйняття 

як знаків української лінгвокультури. Серед переваг третього розділу роботи 

необхідно відзначити глибокий аналіз специфіки мовних об’єктивацій основних 

візуальних, аудіальних, густативних, ольфакторних і тактильних сенсорних 

відчуттів як складників етностереотипів сенсорного сприйняття української 

мови XIX ст. -  початку XX ст. Дисертантка дійшла висновку про те, що 

«широкий стратум дистрибуції сполучуваності носіїв сенсорних ознак, 

представлений в українській мові XVI -  першої половини XVII ст., не отримав 

«підтримки» та «продовження» в українській літературній мові XIX ст.» 

(с. 262-263). Така різна лінгвальна об’єктивація аналізованих мовних одиниць у 

двох словниках пояснена специфікою лексикографування. Водночас автор 

простежила єдність в обох словниках основного складу етнокультурних 

стереотипів і тривалість їх «культурного життя».

Аналіз виявив, що в «Словарі української мови» Б. Грінченка зафіксовані 

мовні форми стереотипів із сенсорним компонентом, у значеннєвих планах
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яких наявна експлікація оцінних смислів (позитивних чи негативних), 

мотивованих як «семантикою носіїв сенсорної ознаки, так і змістом об’єктів 

оцінки, яку послідовно маніфестують вербалізатори перцептивних модусів із 

властивою їм широкою сполучуваністю співвідношення носіїв сенсорної ознаки 

з відповідними точками референції» (с. 263). їхні значеннєві плани 

репрезентовані в межах протиставлень свій -  чужий, багатий -  бідний, 

родовитий — низького походження, чоловік — жінка та ін., що маніфестують 

низку похідних опозицій (щасливий -  безщасний, добрий - поганий, добірний -  

низькоякісний, радість -  мука, дім -  дорога та ін.). Така лінгвальна 

об’єктивація перцептивних модусів засвідчує народні узагальнення оцінних 

значень, характерних для української мови XIX -  початку XX ст.

Четвертий розділ -  «Особливості об’єктивації мовних етностереотипів 

сенсорного сприйняття в лексикографічній традиції української мови XX ст.» -  

містить аналіз вербалізаторів етнокультурних перцептивних стереотипів в 

українській мові XX ст. Матеріали лексикографічних праць української мови 

XX ст. репрезентують постійність і сталість сформованих у соціумі раніше 

чуттєвих стереотипів, які об’єктивують українську лінгвокультуру означеного 

періоду. Логічно вмотивованим є виявлений дисертанткою зв’язок 

особливостей об’єктивації мовних етностереотипів сенсорного сприйняття в 

українській мові XX ст. із науково-технічними, суспільно-економічними і 

культурними змінами, що не лише мали вплив на формування етнокультурних 

перцептивних стереотипів, а й стимулювали якісне та кількісне оновлення в її 

лексико-семантичній системі загалом і підсистемі перцептивної лексики 

зокрема. Тетяна Федорівна переконує, що згадувані зміни вплинули на 

стратум дистрибуції сполучуваності носіїв сенсорних ознак: «Стратум

дистрибуції сполучуваності носіїв сенсорних ознак, представлений в 

українській мові попередніх періодів, набув подальшого розвитку за рахунок 

збільшення кількості об’єктиваторів сенсорних ознак і їх активізації; 

розширення семантики перцептивних ад’єктивів, разом із образною; 

можливістю творення стереотипів-образів, що дає підстави для висновку щодо
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зростання формування динаміки спектра сенсорних ознак мови означеного 

періоду» (с. 394).

Аналізуючи в четвертому розділі особливості об’єктивації мовних 

етностереотипів сенсорного сприйняття в лексикографічній традиції 

української мови XX ст., дослідниця виокремлює як домінантну (за кількістю 

утворених етнокультурних стереотипів різного ступеня перцептивності) 

антропоморфну модель. Це ще раз підтверджує домінування в етнічній 

лінгвокультурі антропоцентрично зорієнтованого континууму. На основі 

проведеного дослідження лексикографічних праць української мови XX ст. 

автор акцентує на таких нових фактах: 1) на формування семантичних планів 

сенсорних стереотипів упливає внутрішній зміст сенсоризмів, їхній символізм, 

дивергентність переносних значень сенсорних лексем та їхня етнокультурна 

маркованість; 2) модифікація значеннєвих планів перцептивних номінацій 

уможливлює встановлення особливостей світобачення українського народу та 

реконструювання культурно-мовних архетипів -  репрезентантів культурних 

першообразів, уявлень-символів тощо; 3) домінування метонімічної моделі у 

процесі структурування образних значень у семантичних структурах 

вербалізаторів сенсорних стереотипів; 4) загальною тенденцією розвитку 

семантики псевдосенсорних стереотипів визнано метафоризацію; 

5) синестезійні перенесення мають комплексний характер і поширені на всі 

модуси чуттєвого сприйняття, з-поміж яких тактильна сфера є найбільш 

репрезентативною; 6) етнічні стереотипи акумулювали досвід реального, 

матеріального та духовного життя українського етносу, а індивідуально- 

авторські репрезентують зразки вдалого перекодування, вияви самобутності 

світобачення й мовомислення індивіда; 7) зосереджені навколо людини етнічно 

марковані стереотипні образи візуального, аудіального, густативного, 

ольфакторного й тактильного секторів сприйняття функціонують як традиційні 

номінації, образна форма яких поєднала найвіддаленіші асоціації, пізнавальні, 

ехмотивно-оцінні, мотиваційні семантичні плани й стала репрезентантом 

мислення, світовідчуття та досвіду українського етносу, набула здатності 

виступати знаком української культури (с. 395-396).
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У п’ятому розділі -  «Асоціативно-вербальна кваліфікація сенсорних 

етностереотипів сучасними носіями української мови» -  представлено 

результати експериментального дослідження мовних перцептивних 

стереотипів. Інформантами були 200 респондентів -  мешканці різних регіонів 

України (100 осіб від західного і 100 від східного регіону). Проведення 

асоціативного експерименту заслуговує на схвалення, оскільки його 

продуктивність і психологічна значущість очевидні. Цей метод дослідження 

мовних етнокультурних перцептивних стереотипів належить до важливих і 

перспективних. Він уможливив вивчення когнітивних процесів, на які 

орієнтувалися мовці під час вербалізації перцептивних знань, та допоміг 

виявити семантичні зв’язки між лексемами, що об’єктивно наявні в 

мовомисленні мовців. Матеріали асоціативного експерименту виявили 

специфічний для української лінгвокультури «асоціативний профіль» образів 

свідомості, що інтегрують притаманний українському етносу чуттєвий досвід, 

домінантні цінності й орієнтири, зокрема, етнокультурні перцептивні 

стереотипи» (с. 400).

Висновки в дисертації переконливі, вони цілісно відбивають результати 

багатоаспектного й комплексного дослідження Т. Ф. Семашко, у якому на 

багатому фактичному матеріалі схарактеризовано природу сенсорних 

стереотипів в українській лінгвокультурі, виявлено особливості їх вербалізації, 

семантичної трансформації, реалізації дистрибутивного та дериваційного 

потенціалів, емотивно-оцінної маркованості, ролі позалінгвальних чинників у 

творенні мовних стереотипів чуттєвого сприйняття.

Принципових зауважень щодо загальнотеоретичних положень і 

міркувань дисертантки, інтерпретації аналізованого фактичного матеріалу 

немає. Як і кожне дослідження, дисертаційна праця Т. Ф. Семашко спонукає до 

певних роздумів і викликає окремі застережні й дискусійні міркування. До тих, 

які вже були висловлені вище, додамо такі.

1. Зауваження стосується окреслення основних структурних елементів 

вступу -  мети і предмета дослідження. Так, у формулюванні мети (<виявлення й 

опис процесів і результатів мовної стереотипізації чуттєвого сприйняття в
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українській лінгвокультурі -  с. 8) як центральне (ключове) вжито слово процеси, 

проте чіткого опису та їх характеристики в роботі не простежено. Бажано було 

б уточнити й предмет дослідження -  «об’єктивація (вербальна, семантична, 

структурна, аксіологічна, дискурсивна) та асоціативна інтерпретація мовних 

етностереотипів сенсорного сприйняття, зафіксованих в українському лінгво- 

культурному просторі лексикографічними практиками XVI — XX ст. й 

актуалізованих у  сучасному україномовному дискурсі» (с. 9), оскільки 

аксіологічна об’єктивація зазвичай належить до царини семантики, входить до 

складу емотивно-оцінних значеннєвих планів лексичних чи фразеологічних 

одиниць.

2. На с. 128-129 роботи Т. Ф. Семашко стверджує, що «лексема (слово)... 

самостійно не спроможна виступати етнічним стереотипом, оскільки відсутній 

семантичний контекст». А як бути з такими лексемами, як калина, мальва, 

рожа, барвінок, дуб та ін., що традиційно функціонують як етнічні стереотипи, 

знаки української етнокультури (див. Жайворонок В. В. Знаки української 

етнокультури: Словник-довідник. -  К. : Довіра, 2006. -  703 с.)? Так, у 

семантичній структурі лексеми калина традиційно виокремлюють етносимволи 

‘дівчина’, ‘її краса’, ‘незайманість’ тощо. У словнику Б. Грінченка з-поміж 

тлумачень лексеми калина виокремлено значення ‘цнотливість, а також 

кровавий знак після першої ночі’ (т. 2, с. 210), що вказує на наявність у 

семантичній структурі кольоративної семи. У дисертації без означення червона 

лексему зафіксовано в контексті характеристики «етнічно проакцентованих 

об’єктів зіставлення -  як калина», с. 277). Мальва -  етносимвол України. 

Лексема формує семантичні бінарні опозиції, зокрема й дихотомію свій (рідний) 

— чужий: Ну що мені магнолії, агави? Я поцілую мальву у  щоку (Л. Костенко).

3. Автор дисертаційної праці на с. 130, 141, 309, 430 та ін. характеризує 

мовні стереотипи сенсорного сприйняття, об’єктивовані значним арсеналом 

мовних одиниць -  етнонімами, лінгвокультуремами, ономастичною лексикою, 

метонімічними та метафоричними перенесеннями, епітетними структурами, 

порівняльними зворотами, перифразами, усталеними сполученнями, мовними 

штампами (кліше), пареміями, фразеологічними зворотами та ін. Метонімічні
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перенесення проілюстровані прикладами: білі комірці -  ‘люди розумової праці’, 

білі халати -  ‘медпрацівники’, зелені кашкети — ‘прикордонники’ (с. 129). У 

зв’язку із цим виникає запитання: чи не можна кваліфікувати такі зразки як 

тропи, іцо побудовані на кількісній заміні (частина замість цілого), 

характеризувати їх як різновиди метонімії, що постали на основі 

синекдохічних перенесень? Водночас зазначимо, що словосполучення білі 

комірці фіксує «Короткий словник перифраз» М. П. Коломійця та 

Є. С. Регушевського (К., 1985, с. 19).

4. У дисертації трапляються й дрібні недогляди (друкарські огріхи, 

фонетичні (евфонія у -  в), стилістичні): приналежність (с. 154, с. 319 та ін.) -  

належність; україномовний (с. 10, с.133, с.426 та ін.) -  українськомовний;

категоріальний (с. 333, с. 346, с.424 та ін.) -  категорійний; диференціальний 

(с.10, с.13 та ін.) -  диференційний; невиправдане вживання пасивних 

дієслівних конструкцій {характеризується, визначається, простежується, 

відзначається та ін.), інколи вживання лексем на зразок: презентують замість 

репрезентують, етнолінгвістичний замість етнолінгвальний та ін.

Висловлені побажання й зауваження не впливають на загальне позитивне 

враження від рецензованого дослідження, у якому вперше в україністиці 

продумано, чітко, логічно, на рівні діахронії та з позицій антропоцентризму 

схарактеризовано процеси мовної стереотипізації чуттєвого сприйняття в 

українській лінгвокультурі.

Робота має теоретичне та практичне значення. Теоретичне значення 

полягає в тому, що в ній розроблено й уточнено теоретичні засади вивчення 

лінгвістики сенсорного сприйняття (поглиблено осмислення понять «модуси 

перцепції», «сенсорна вісь», «поріг сенсорики» і скореговано ієрархічний ряд 

сенсоризмів у межах традиційної шкали чуттєвого фрагмента мовної картини 

світу українського етносу), когнітивної лінгвістики (розбудовано поняття 

«перцептивний стереотип» і з’ясовано механізми формування та засоби 

реалізації останніх у мовно-культурному просторі), а також етнолінгвістики, 

лінгвокультурології, етнопсихолінгвістики, соціолінгвістики (сугестивної 

лінгвістики).
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Практичну цінність виконаної роботи визначає насамперед те, що іі багатий 

фактичний матеріал і результати його аналізу, висновки можна використовувати в 

лінгвостилістичних студіях, у матеріалах до основних і спеціальних курсів із 

лексикології, фразеології, стилістики, історії української мови, загального 

мовознавства, лінгвофілософії, лінгвокультурології, лінгвопрагматики, 

етнолінгвістики та психолінгвістики, дискурсології тощо. Зібраний фактичний 

матеріал можна використати в лексикографічній практиці під час укладання словників, 

насамперед лексиконів етнокультурних стереотипів, а також у лінгводидактиці вищої 

школи.

Наукову значущість та інтерес для дослідників порушуваних у роботі проблем 

становлять уміщені в дисертації додатки (Додаток А -  «Перелік суб’єктно-об’єктних 

компонентів псевдототожностей із атрибуцією сенсорного сприйняття»; Додаток Б -  

«Реєстр варіативних форм мовних стереотипів із сенсорним компонентом в 

українській лінгвокультурі»; Додаток В — «Перелік псевдосенсорних стереотипів 

української лінгвокультури»; Додаток Г -  «Графік співвідношення стереотипів із 

сенсорним/ментальним складником в українській лінгвокультурі»; Додаток Д -  

«Словник стереотипів із сенсорним компонентом в українській лінгвокультурі»; 

Додаток Е -  «Результати спрямованого асоціативного експерименту щодо відтворення 

стереотипів чуттєвого сприйняття в мовній свідомості носіїв української 

лінгвокультури з різних регіонів»).

Результати дисертації належним чином апробовано на міжнародних, 

всеукраїнських конференціях і наукових читаннях. Авторський науковий доробок 

репрезентовано у 71 праці, серед них -  3 монографії: «Мовні стереотипи із сенсорним 

компонентом в українській лінгвокультурі» (К., 2016), «Особливості семантики та 

функціонування слів-колоративів в українській фразеології» (Донецьк, 2013), «Світ 

українських кольороназв: ментальність у фразеології» (Донецьк, 2013); 67 публікаціях 

у наукових збірниках статей та тез, із яких 44 надруковані у виданнях, затверджених 

БАК України як фахові, 6 опубліковані в зарубіжних періодичних рецензованих 

журналах, 17 репрезентують матеріали, опубліковані в інших виданнях та 

навчальному посібнику «Практична стилістика української мови» (Маріуполь, 2013). 

Загальний обсяг публікацій із теми дисертації -  80,5 д.а.
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11
Зміст автореферату й основних положень дисертації є ідентичними. Докторська 

дисертація Тетяни Федорівни Семашко «Мовна стереотипізація сенсорного 

сприйняття в українській лінгвокультурі» відповідає чинним вимогам п.п. 9,10,12,13 

«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.), а її автор заслуговує наукового ступеня 

доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова.

Офіційний опонент -  
доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри 
української мови Ніжш

державного університет 
імені Миколи Гоголя Н.І. Бойко
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