
вIдгук
офiцiйного опонеIIта про дисертацiю Г. В. Ситар на тему:

,, СИНТАКСИЧНI ФРАЗЕОЛОГIЗМИ

в ).крАiнськrЙ MoBr : структурно_сЕмАнтиIIниЙ,
прАгмАтичниЙ l приклАдниЙ вимIри,,,

подану на здобуття наукового ступеня доктора фiлологiчних наук

за спецiальностями 10.02.01 - украiнська мова, l0.02,2l - cTpylffypнnl

прикладна та математична лiнгвiстика до спецiалiзованоi вченоi ради

КиiЪського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса IIIgз.Igццд

,Щисертацiя Г.В. Ситар, присвячена комплексному вивченню синтаксичних

фразеологiзмiв украТнськоi мови, е актуальним i важливим дослiдженням як з

природи фразеологiзмiв, так i у

семантичних та прагматичних

специфiчних одиниць, якi перебуваютъ на межi синтаксису i фразеологii.

l Вiддiл дiлоrодстlа Tr apxlry
i киiвського нацiонального yHirвpctlT?п
l iMeHi таOаGа Цlввчвяrа

яскравий виrIв взаемодii фразеологii i синтаксису: з одного боку, BiH с

результатом лексик€lJliзацii окремих синтаксичних конструкцiй, що мають

фразеологiчний характер, а з iншого своерiдний тип реченъ iз злитiстю

компонентiв та важливою синтаксичною роплю постiйного компонента в

органiзацiТ речення. .Що вивчення синтаксичних фразеологiзмiв на матерiалt

рiзних мов зверт€uIися представники рiзних шкiл i нагlрямiв - вiд розмовного

синтаксису (П. Щудик, Н. Шведова та iH.), функцiйно-комунiкативного

(М. Всеволодова, А. Величко), структурно-семантичного Московськоi

семантичноi школи (I. Мельчук, Ю. Апресян та iH.) до конструкцiйноi граматики

(Ч. Фiллмор, Пол Кей ,та iH). Однак досi синтаксичнi фразеологiзми не

розглядЕLли в аспектi прагматики, а також iз застосуванIuIм статистики й

можJIивостi автоматичного iх вилryченшI з тексту.

Автор дисертацiйного дослiдження поставила собi досить непросту мету-

з'ясувати квалiфiкацiйно-класифiкацiйнi ознаки синтаксичних фразеологiзмiв у

погJuIду сучасного бачення

установленням cTpyKTypHI,Dq

зв'язку iз

ознак цих

Вiд'
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потенцiulлу,

у складiвизначенням ступеня невипадковостi поеднання словоформ

стрижневого компонента Й опрацюванням принципiв автоматичного

встановлення синтаксичних фразеологiзмiв у корпусi украiнських TeKcTiB.

Отже, предмет дослiдженIUI - моделi синтаксичнlж фразеологiзмiв, TxHi cTpyKTypHi,

семантиllнi,'прагматичнi i статистичнi параlr,rетри.

У зв'язкУ з постаВленоЮ метою дисертанткоЮ сформулъовано TaKi

ocHoBHi завданнЯ: з'ясуватИ статуС синтаксИчниХ фразеологiзмiв на стику

синтаксису та фразеологii; встановити i'xHi cTpyKrypHi моделi та словоформи, якi

найчастiше виконують роль стрюкневого компонента синтаксичних

фразеологiзмах; скласифiкувати синтаксичнi фразеологiзпшt за структурними й

семантиIIними ознаками, Щоб охарактеризувати iх прагматичний потенцiа.гr,

диференцiювати прагматиtlнi функцii синтаксиIIнIID( фразеологiзмiв i типи адресата;

розме}qrВати виlIВи адресата Й адресанта у повiдомленIUtх, простежити гlрийоми

впливу синтаксичного фразеологiзму на адресата; в межах статистиIIного аналiзу

пiдiбрати пок€lзник зв'язаностi В межах кожноI моделi, побудувати €tlIгоритм

автоматиIIного розпiзнаваннrl синтаксичню< фразеологiзмiв та укJIасти вiдповiдну

базу данш< фразеологiчних одиниць.

Матерiалом дослiдження сJDц.вали моделi синтаксичних фразеологiзмiв

суrасноi украiнськоi мови, реестр яких укJIадено на 1б 000 прикладiв, дiбрашж iз

TeKcTiB украiнськоi художньоТ лiтератури кiнця xIX - початку XXI ст., перiодичних

видань та украiнськомовних iHTepHeT-pecypciB. Використовув€tлися також матерiали

УкраiЪського нацiонапьного лiнгвiстичного корпусу FIАН Украlни.

,Щисертацiя складаетiся зi встугry, п' жироздiлiв та висновкiв.

У всryпi визначаютъся об'ект, предмет, мета, методи дослiдження,

висвiтrшоеться наукова новизн4 акryа-пьнiсть i теоретичне та практIдIне значенюI

роботи.

У першому роздiлi <<Стаryс синтаксичних фразеологiзмiв у системi

СИнТаксиЧнш< i фразеологiчншс од.шиць> дисерт€Iнтка висвiтJIюе спiльнi та вiдмiннi

риси локсиЕIних та синтакс!нЕlD( фразеологiзмiв, укJIавши для цього наочну
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таблиIцо (стор. 55-57), де представJIено диференцiйнi ознаки синт€Iксичних

фразеопогiзмiв. Пiдкреслено в€DкJIивiсть виоIqpемленнrl синтаксиtIних фразеологiзмiв

в особливий рiзновид фразеологiзацii як явища й рiзновид реченIuI. Ьторка

запропонувала розгJuIнуги СФ |р€tl\dатики конструкцiй

Фiллмор. Головною iдесю(СопstruсtiопGrаmmаr), автором якоТ е

СопstruсtiопGrаmmаrе усвiдомлення того,

Чарлъз

що синтаксичнi моделi TicHo пов'язанi

з лексичним наповненням, а для повного опису синтаксисутреба вр€lхоВУВаТи

нереryлярнi феномени, якi в одних випадках нагадуютъ стiйкi сполуки слiв, що

вивчаються в межах фразеологii, а в деяких потребуютъ звертання до взасмодii

синтаксичних структур. КонструкцiТ представлено у вигJIядi бокс-дiацрам, де

вмiщено зовнiшнi ознаки конструкцiТ, внутрiшнi ознаки окремих ii компонентiв i

синтаксичнi, семантичнi, просодичнi та прагматичнi параметри tt складникiв.

В результатi аналiзу фактичного матерiалу дисертантка вивела п'ять

шпяхiв утворення СФ в украrЪськiй MoBi: 1) перетворення традицiйного

нефразеологiзованого речення у СФ внаслiдок посднання слiв, яким властивий

семантичний зсув

який спричинюе

або семантичне спустошення, або повтор повнозначнихtозначних слiв,

фразеологiчноiфразеологiзацiю речення; 2)розхитуванIuI

моделi iз додаванням компонентiв або наповненням одного з них iншим

лексичним матерiалом, унаслiдок чого авторка пропонус видiлити два

компоненти незмiнний, стрижневий i змiнний; 3) виникнення нових СФ

унаслiдок прецедентних феноменiв; 4) yTBopeHHrI нових СФ за вже нzявним

зр€вком; 5) формування новоi одиницi за рахунок посднаннrI двох рiзних СФ.

У методичному планi вважаемо цiлком умотивованою методику аналiзу

СФ, яка передбачае моделювання СФ iз застосуванням двох моделей:

структурноi схеми речення, яка враховуе синтагматично розташованi

компоненти (предикативнi та вагIентно зумовленi), i бокс-дiаграму, яка, з одного

боку, характеризуе СФ на кiлькох рiвнях аналiзу - синтаксичного, семантичного,

прагматичного та просодиtIного, а з iншого, е моделлю нашого уявлення про

речення.

Роздiл другий <<Типи синтаксиtIних фразеологiзмiв в украrнськiй мовЬ>
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присвячений класифiкацiТ аналiзованих одиниць за кiлькома rс.ритерiями:

структурним, семантиtIним та цросодичним.

За струкгурним критерiем СФ лиференцiюються на речення з одноIшенним

компонентом та зi скJIаденим стршкневим компонентом. Кожна з цIж груп

характеризуеться частиномовним способом виражешuI. За семантичцим критерiем

СФ подiляються на оцiночнi, ствердхryвальн7заперечнi, модальнi, з ознакою

одиниtlностi/множинностi, акцентування, логiчноi зумовленостi. При цьому кожна

модель мае власний перелiк поIшарювачiв: атрибутивнlDq об'ектних, суб'екгнlD( та

обставинних. З-гrомiж СФ дослiдницею видiлено двi црупи реченъ за

наявнiстю/вiдсугнiстrо висловJIювань-омонiмiв i виконанняI\iI/невикон€шнrIм

iнтонацiею смислорозрiзнювальноi функчii.

У третьому роздiлi <Прагматика синтаксичних фразеологiзмiв> аналiзуетъся

функцiйний аспект СФ, а також прагматиlIнлй стаryс мовця i прагматичний стаryс

ад)есата, сугестивнrй вIIлив фразеологiзованого реченнrI на адресата.

,Щисертантка схарактеризувала СФ як полiфункцiйну одиницю, а серед

виконуваних функцiИ встановипа TaKi: ексцресивна, фатичrrа, KopeKTyBzIJIbHa,

арryментативна, MaHi[yJuITиBHa, генерапiзацifuла, iгрова та декоративна. Кожна з цих

функцiй докJIадно проаналiзована i проirпострована на численнlD( прикJIадах.

Роздiл четвертий <Статистичний аналiз синтаксичних фразеологiзмiв>>

присвячений застосранню статистиtIних методiв дJIя встановленнrI ступеня

невипадковостi поеднаннrI словоформ у межах стрюкневого компонента СФ.

Запропонов€lно €tлгоритм iдентифiкацii синтаксичнlD( фразеологiзмiв у коргrусi

TeKcTiB.

Метрикою, якою можна вимiряти невипадковiсть поеднання двох i бiлъше

словоформ у межах незмiнного компонента моделi реченнrI, обрано коефiцiент MI

(mutuаliпfоrmаtiоф, в якому вр€lховуються кiлъкiснi данi про частоту carvroT

конструкцii, частоry ii компонентiв та розмiр загапьного корпусу TeKcTiB.

Обчислено Bci варiшlти кожноi моделi та проаналiзовано весь спектр

отриманID( коефiцiснтiв, що дало змоry видiлити основний дiапазон пок€lзника

асоцiацii: Ti значення коефiцiента, якi охопlшоють бiльшу частину проаналiзованlD(
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одиниць, проiнтергlретов€Iно як ядро синтаксиtIнlD( фразеологiзмiв. З метою

врахуванIIя структурншс особrшrвостей синтаксиtlншr фразеологiзмiв заIryчено ще

кiлька мец)ик, здiйснено iх порiвнялъний анаrriз та виведено формули

багатокомпонентнlD( конструкцiй.

У цьому ж роздiлi описано Еtлгоритм автоматиlIного розпiзнаваннrl

тричпеннlD( СФ кiлъкох типiв iз урахуванням 1) повторiв слiв; 2) збiгу iз

стрижневими конIФетними словами, поданими списком; 3) частиномовних

характеристик тощо.

У п'ятому роздiлi <<База даних <Синтаксичнi фразеологiзми в украiнськiй

мовЬ>>> висвiтшоються IIитанн;I створення бази даЕlDь ii структури дIя

багатоаспектного аналiзу iз такими вкJIадкаI\ли: структура СФ (тип реченIuI,

частиномовний статус, кiлькiсть словоформ, варiанти, наявнiсть поrширювачiв

тощо); сем€lнтика (типова семантика реченшI, семантиIIний тип, ступiнь злитостi

кошлгrонентiв, образнi моделi тощо); синтаксиtIна парадигматика (граллатичнi

модифiкацii часу, способу, модальнi характеристики тощо); прагматика

(прагматична фу"*цir, прагматичнtй статус мовця та адресата); синтаксичнi

омонiми або синонiми; прикJIад4 вживанIuI. Така структура БД е ефективним

iHcTpyMeHToM пошуку необхiдноi iнформацii з укладеноТ бази даних.

У Висновках викJIадено теоретиIIне узагапьненIuI здiйсненого дослiдженIuI,

синтезовано й сформульовано ocHoBHi положення.

,Щисертацiя Г. В. Ситар - це глибоке наукове дослiдження, в якому чiтко,

послiдовно й об'ективно з використанням методiв струIffурно-математичноi

лiнгвiстики та методу модеJIюв€tнIuI доведено, що синтаксIдIнi фразеологiзми е

результатом фразеологiзацii реченIuI як предикативноi одиницi. Складаеться СФ зi

стрижневого, незмiнного та змiнного компонентiв; у ньому послабленi або втраченi

|р€tI\латиIшi зв'язки i прямi лексичнi значенIш, а стрюкневlй компонент найчастiше

становить поеднаншI с.гrужбовп< i повнознаtIних лексем, яким властиве семантичне

сгryстошення або семантиlIний зсув. Саме порушення спiввiдношення форми i

змiсry його компонентiв стимуJIюв€tло дослiдlиrцо вдатися до використанIuI

конструкцiйноi граматики я< новiтнього спQсобу репрезентацii результатiв аналiзу
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мовного знаку, яким е синтаксиtший фразеологiзм. Використ€IвIIIи iдею

конструкцiйноi граI\4zптики у виглядi бокс-дiагрztми, авторка охопила цiлий комплекс

ознак СФ: cTpyKrypHi, семшrтичrri, iнтонацiйнi та прагматичнi параNIетри, якi

всебi.пrо проаналiзоваЕо на представницькому матерiалi та отримано iз застосраннrI

статистиLIного апарату вiрогiднi данi про особливостi будови й функцiонрання СФ.

Bci цi положеннrI мzlють велике теоретичне значення, а висунугi та перевiренi iз

заItуIеннrIм статистиlIного апарату гiпотези щодо високого ступешI невипадковостi

посдн€lннrl комшонентiв незмiнтtоТ часп.rни СФ, взаемозв'язок мiж кiлькiсними та

параметрами та якiсними ознаками i залежнiсть зв'язаностi KottmoHeHTiB вiд

кiлькостi компонентiв у ньому були пiдтвердженi повнiстrо або частково. Вартим

уваги е твердження дисертантки про доцiлънiсть використання TlD( чи iншшс

метрик щодо рiзних завдЕlнь, наприкJIад коефiцiснт MI дас змоry простежити

корелядiю кiлькостi компонентiв та ступенrI невипадковостi iх поеднанIuI; пок€lзник

асоцiацiТ МI3виявився найпридатнiIrипл дJuI розмежування рiзних типiв MoBHlD(

од/шшдь (наприклад, лексичнlD( фразеологiзмiв синтакси.IнI|D( фразеологiзмiв i

нефразеологiзованрur речень), а покzlзник асоцiацiil-sсоrе IФаще застосоврати дJIя

зiставлення резулътатiв дlя двох груп подiбншl одиниць. I той факт, що дIя

дослiдження був заlryчений корtryс украiнських TeKcTiB обсягом у 180 млн

словоформ, робить одержанi результати переконпивими, а методика самого

дослiдженнrl викJIикас високий piBeHb довiри.

Прикладне значення дисертацiТ вбачаемо у cTBopeHHi бази данI/D(

синтаксичнlD( фразеологiзмiв, викJIадешuI якlD( в IHTepHeTi було б корисним i

цiкавим дIя лексикографiчноi практики, цри укJIаданнi пiдруrникiв, посiбшIкiв iз

проблем конструкцiйноi граматики, лiнгвiстичноi статистики, семаЕтики. Створений

€tлгоритм можна застосувати для монiторинry синтutксичних фразеологiзмiв при

поповненнi коргryсу новими взiрцяrли TeKcTiB.

,.Щцсертацiя Г. В. Ситар - гпибоке рiзноаспектне дослiдженIuI, яке викJIи.Iе у

лiнгвiстичноi спiльноти великий iHTepec. I як будь-яке дослiдженIuI такого високого

рiвня, воно споIIукае до висловленIuI побажань .

1. У бокс-дiаграмi доцiльно було б видiлити серед ознак морфологiчну, оскiльки
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2.

фразеологiзм - результат процес взаемодiТ рiзншr piBHiB як з результатом

сем€IЕтиЕIнrос змiн, якi супровод}qFються цросодiсю. У висновках до роздilry 1

доцiльно було б звернути уваry на морфологiчну роль .шенiв СФ, адже

кiнцевий результат фразеологiзацii - це транспозицiя рiзтпо< частин мови у

частку (просry або скпадену). Тим бiлъше, що €tJIгоритм поцryку

фразеологiзмiв спIфаеться частково на морфологiчнi кJIаси слiв. Подiбна

робота наявнiстю €tлгоритму пошуку синтаксичних фразеологiзмiв е

безцiнною дJuI автоматиIIного морфологiчного аналф, тому що дае

мохсгtивiсть зняти лексико-граматиIIну омонiмiю, пiдвrлцити тим с€lмим якiсть

роботи цього модуJuI i нада.пi вр€lховуватиметься у семантиIIнiй TaKcoHoMii

сrгужбових частин мови. На стор. 114 роздiлу 2 зазначаеться, що цруttув€lнIul

СФ за ознакою частиномовноi н€lпежностi мае умовнrй характер, оскiльrсr

кожний СФ мае специфiчне семантиIIне наrrовненЕя, пр€lгматичний потенцiал,

а об'еднанrrя спричинюе HexTyBaHHrI i'хнiми особливостями. Однак така

диференцiацiя в€DкJIива для глибшого розумiння взаемодii грm,rатики, лексики,

сем€штики, гrросодii. Нагlришад, морфологiчний кJIас займенникiв,

вживаючисъ не у своему категорiйному значеннi, набраючи мод€Lльного

значеннrI, поеднуються саме з певними сем€tнтиIIними кJIасами слiв (та

просодiею) i реченrrя фразеологiзуеться. За.пишаеться вiдrсритшrл питанIuI, як

формуеться весь спектр значень СФ?

Слiд було зверIIуги уваry на роль контексту дIя встановлеЕня значеннrI СФ. Я

помiтрrла таку закономiрнiсть: чим довшою с модель (напр., <<Оце так Nl
СорЬ), тим бiльцшшrл за розмiром потрiбнlй контекст для BcTElHoBлeHIuI

значеннrI СФ. Не приналежнiсть iменника в позlдtiТ N до певного

сем€lнтичного кJIасу, не його позицiя у моделi, а загапьний змiст наведеного

контексту форrчryе значеннrI цiлого СФ.

Г. В. Ситар серед метрик обраrrа MI - коефiцiеrrг асоцiацir, якlй за змiстом

скорiше е коефiцiентом зв'язаностi, в якому е параметр N - обсяг вибiрки, на

якiй здiйснюються пiдрахунки. ЕIим бр обсяг коршусу у 180 млн словоформ.

Оскiлъки корtryс характеризуеться .ryrнамiчнiстrо i буде зростати, то

aJ.
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a

4.

5.

вiдповiдно змiнюватимуtься i Bci обчисленi коефiцiенти: чим бiльцпшl корtryс,

тим бiлЬцIимИ вонИ булугь. ТоrУ вартО позбугиСя цъогО вIшиву. Дргш"r
зауваженшIм може бу." таке: синтаксичнi фразеологiзми добиралися з

кiлькох видiв TeKcTiB: художшI лiтераryра, гryблiцистшса й iHTepHeT-

спiлrсування, якi i повиннi були становити дослiдницький корtryс TeKcTiB, а не
'.коргrус ylqpaiЪcbKoMoBнlD( TeKcTiB у 180 NIлн, в якому присугнi тексти iшrшо<

стилiв, зокрема, науковиЙ, дiловиЙ. Тому на маЙбугне можна

порекомендrвати провести ще TaKlй експеримент: сфорrчгувати пiдкорггус

художнiх TeKcTiB i встановити, чи е залежнiсть з€шропоновalнlD( метрик вiд

розмiру коргryсу? Чи статистиIIно с)rггева рiзниця у коефiцiентiв при цьоплу?

Чи можна позбутися цiеi залежностi?

Видасться недоцiльним вважати практиtIно однаковi СФ, апе з елемент€lIчIи

фонетичного черryваннrl, рiзними конструкцiяпда. Ще не фактор iснування

окремоТ конструкцii, а та сама конструкцiя, кiлькiснi данi якоТрозщеплrенi.

Зауваження щодо zlлгоритму. У п. 8 (с.386) зазначаеться, що анапiзованим

словоформашr приписуеться частиномовна належнiсть за допомогою

квазiфлексiй даноТ морфологiчноТ розмiтки. Але, як показуе практикq ця

iнформацiя може бу." збитковою i кiнцева структурна формула буд.

неправиIIьною через лексико-граматичц/ омонiмiю. У такому випадку

потрiбне лiнгвiстичне постредаryвання. (наприкгlад, ось mобi i пiсля

морфологiчного аналiзу буде: частка * займ-iм.дав.в./ мiсц. вiдцл + сп./част.).

Можна запропонувати iнrrрrй пiд<iд: побудувати €uIгоритм пошIуку Bcix

колокацiй (5-членншt вкrrточно) i сформулповати таку гiпотезу: колокацii

piBeHb зв'язаностi якIж перевипryе граншIно допустимi, наприкIIад 7, 49 (за

д€lними Г. В. Ситар), е претендент€tми на СФ. Ще полегшить поцIук тш< СФ,

якi не були Bp€lxoBaнi у роботi.

ЗауваженшI стосуеться побудови бази данlл<. У заюlадцi <<Семантикa>) мае

бу." чiткiше сфорплульований перелiк ознак шасифiкацii. Щоб уникrтуги

суб'ективiзплу, варто розробити типову семантику реченъ, семантиtIнlD(

вiдтiнкiв, образншс моделей (з чим асоцiацiя?) через випадний список i тодi

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/


одним клiком iнформацiя запам' ятовуватиметься.

систематизацiею основнlD(спостережень. Привертае уваry фунтовний комплексний

пiдхiд до аналiзу синтаксиLIнIос фразеологiзмiв, що, безумовно,е значним внеском

дисертантки у сучасну украiнiстику.

дослiдження, застосованi методи,

вiдповiдаютъ двом сгrецiальностям,

Змiст роботи, об'ект i предмет

ocHoBHi положенняi отриманi результати

з яких дисертацiя подана до захисту.

Найвагомiшiтеоретичнi та практичнi здобутки рецензованоТ дисертацii

висвiтлено у належнiй кiлькостi статей в авторитетних HaykoBlD( виданнrIх,

затверджених дАК Украiни як фаховi, й апробовано на конференцiях.

концепту€uIъна основа дисертацiт, Ti завдання i резулътати не суперечать

ikHboMy скороченому викJIаду в авторефератi дисертацiТ. З огJIяду на все

вищесказане вважаемо, що докторська дисертацiя: <<синтаксичнi фразеологiзми

в украiнськiй MoBi: структурно-семантичний, прагматичниЙ i прикладниЙ

вимiри>Вiдповiдае пп. 9, 10, |2, 13 "ПорядкУ присудЖеннянауковихступенiв",

затвердженому Постановою КМУ в\д 24.07.2013 JФ 5б7 (зi змiнами, внесеними

згiдно з Постановами КМУ вiд19.08.20|5 Nч 65б, вtд27.07.20|6 Nч 567), а Ti аВТОР

_ Ганна Василiвна Ситар - заслуговуе на присудження iЙ наукового ступеня

доктора фiлологiчних наук за спецiальностями 10.02.01 - украТнська мова та

|0 .02.2| _ структурнq прикJIадна та математичналiнгвiстика.

Щоктор фiлологiчних наук, доцент,
професор кафедри украihськоТ мови
та прикJIадноТ лiнгвiстики Iнституry фiлологii
КиiЪського нацiонального унiверситету
iMeHi Тараса ТIТевченка

Пiдпис Щарчук Н.П.
,Щиректор Iнстицц

-"Ji
проф. Семенюк Г.Ф.
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l

вIдгук
офiчiйного опонента

на дисертацiю СИТАР Ганни Василiвни

,,СинтакЕичнi фразеологiзми в украiнськiй MoBi: структурно-семантичний,

прагматичний i прикладний вимiрио, (киiъ,2018. _ 516 с.),

поданУ до спецiалiзованоТ вченоТ РадИ д 26.001.19 в Iнститутi фiлологiТ

Киiвського нацiонаJIьного унiверситеry iMeHi Тараса ШеВЧеНКа

на здобуття наукового ступеня доктора фiлологiчних наук

зi спецiальностi 10.02.01 - украТнська мова,

1о.о2.21 - структурна, прикладна та математична лiнгвiстика

Як окреМий роздiЛ наукИ про мовУ фразеолОгiя icHye уже понад столiття,

активно розвиваючись та використовуючи для аналiзу найновiшi методи,

методики й прийоми сучасноi гуманiтаристики. HoBi перспективи аналiзУ

створюють мiждисциплiнарнi пiдходи до сучаснLD( лiнгвiстичних дослiджеНЬ, У

яких для розв'язання теоретичних та прикладних мовознавчих проблем

заJIучають методи iнших галузей знань, зокрема комп'ютерних технологiй. Що

праць саме такого мiждисциплiнарного тигIу н€lJIежитъ дисертацiйне

дослiдження Ганни Ситар, у якотчIу поеднано тралиuiйнi лiнгвiстичнi i HoBi

комп'ютернi пiдходи до розв'язання проблеми закономiрностей органiзаuiТ

синтаксИчниХ фразеолОгiзмiВ украiЪсьКоТ мовИ на формалъному, семантиЧНОIчtУ

i прагматичноI!,гу рiвнях iз залученням даних статистичного аналiзу. Важливим

та перспективним видаеться обраний дослiдницею пiдхiд до синтаксичних

фразеологiзмiв: ix проаналiзовано з позицiй конструкцiйнот граматики,

потужного напряму граматичних дослiджень, незаслужено мало реалiзованого

на матерiалi украТнсъкоТ мови; тому актуальнiсть дослiдження Ганни Ситар

кСинтаксичнi фразеологiзми в украТнськiй MoBi: структурно-семантичний,

прагматичний i прикладнйfr вимiри) е безсумнiвною.

,,.,_ _.B.iФ_u дiловодБЙ та apxiBy
киlвськOг0. нацiонмьного yHibяninrel,

iMeHiTapaca Щевченка
**-**-.* i
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2

.Щосягненню основноТ мети дослiдження з'ясувати квалiфiкацiйно-

класифiКацiйнi ознакИ синтаксИчниХ фразеолОгiзмiв (сФ) у сучаснiй

украiнськiй MoBi з виявленням Тх прагматичного потенцiалу, визначенням

ступеня невипадковостi поеднання словоформ у складi стрижневого компонента

14 опрацюванням принципiв автоматичного встановлення синтаксичних

фразеологiзмiв у корпусi TeKcTiB (сс.30-31) - пiдпорядкованi KoHKpeTHi завдання,

що реалiзуються у вiдповiднiй cTpyкrypi роботи.

Дослiдження Г. Ситар виконане в рiчищi методологiчних засад потужноТ

та плiднОТ науковОТ школи, лiдерамИ якоТ С члени-кореспонденти НАН УкраiЪи

I. Вихованець та д. Загнiтко, воно е цiлком самостiйним складником науковоТ

держбюджетнот теми 0115U000088 кКомунiкативно-lтрагматична i

дискурсивно-граматична лiнгвоперсонологiя: структурування мовнот

особистОстi та if комп'Ютерне моделюВання)), у межаХ якоТ шраЦюють викладачi

кафедри загаJIьного та lrрикJIадного мовознавства i словоянськоТ фiлологiТ

,Щонецького нацiон€lJIьного унiверситеry iMeHi Василя Стуса.

Суперечливiсть квалiфiкаuiТ синтаксичних фразеологiзмiв

представниками рiзних лiнгвiстичних шкiл мотивув€tла тrошуки нових методiв ix

аналiзу, залучення доаягнень теорii iнформацiТ i статистики. Реалiзований у

дисертачiт пiдхiд до обгрунтування статусу мовних одиниць шляхом

обчислення показникiв асоцiацiТ на репрезентативному корпусному матерiалi е

новим i смiливим кроком на шляху з'ясування статусу фразеологiзованих

одиниць рiзних типiв, мiсце яких у системi мовних одиниць на сьогоднi с

дискусiйним.

у прачi Ганни Ситар вперше концепту€lпьно й арryментовано розглянуто

синтаксичнi фразеологiзми з позицiй конструкцiйноТ граматики; видiлено

шляхИ утворенНя синтаКсичниХ фразеолОгiзмiв у сучаснiй украiЪськiй MoBi;

обгрунтовано метод побудови бокс-дiаграми для моделювання синтаксичних

фразеологiзмiв; запропоновано обчислення показникiв асоцiацiт як метод
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з

установлення ступеня невипадковостi компонентiв вiдповiдноТ конструкцiТ та

виконано вiдповiднi обрахунки на матерiалi УкраiЪськоГО НаЦiОНаЛЬНОГО

лiнгвiстичного корпусу Укратнського мовно-iнформацiйного фо"ду ндн

УкраiЪи;' створено лiнгвiстичний ыIгоритм для розпiзнавання синтаксичних

фразеологiзмiв в корпусi TeKcTiB. Названi вище обставини дають пiдстави

вважати докторсъку дисертачiю Ганни Ситар дослiдженням за двома

спецiальностями 10.02.01 - украТнська мова | |0.02,21 - структурна, прикJIадна

та математична лiнгвiстика.

у дисертацii використано адекватнi методи дослiдження, rIричому авторка

досягнула справдi гармонiйного та ефективного Тх використання, зумовленого

метою i конкретними завданнями: для ан€Lлiзу фахово й плiдно використано

загальноНауковi методИ й прийоМи спосmере)!сення, аналiзу й сuнmезу, аналоzii,

абсmраzування, iнdукцii, dеdукцii, класuфiкацi| (mаксономii), моdелювання,,

спецiальнi лiнгвiстичнi методи (опuсовuй, сmрукmурнuй метод, який утiлено в

прийомах дuсmрuбуmuвно 2о й mр ан сф ормацiйн о zо ан алiзу) .

Надiйним i переконливиМ с матерiал дослiдження - 16000 KoHTeKcTiB

уживаннЯ QинтаксИчниХ фразеолОгiзмiв, дiбраних з украТнськоТ художньоТ

лiтератури кiнця XIX початку XXI ст., перiодичних видань та

украiЪськомовних iHTepHeT-pecypciB, а також використання даних значного за

обсягом та iндексованого корпусу TeKcTiB УкраТнського нацiонального

лiнгвiстичного корпусу ндн Укратни (ундк). Укладений авторкою реестр

нараховус 105 моделей синтаксичних фразеологiзмiв,

щисертачiя добре структурована, yci 5 роздiлiв змiстовно й композицiйно

мiж собою пов'язанi та спрямованi на реалiзацiю поставленот мети,

У всryпi (сс.2212), як н€lJIежить, обгрунтовано актуальнiсть теми,

зазначено зв'язок теми дисертацiТ з науковою проблематикою установи, в якiй

виконано роботу, сформульовано мету й завдання розвiдки, визначено if

наукову новизну, сформулъовано гiпотези дослiдження, подано положення, якi
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винесено на захиат; сформульовано особистий внесок здобувача, окреслено

теоретичну й практичну цiннiсть одержаних результатiв та форми ixHboT

апробачii, зазначено кiлькiсть та обсяг публiкацiй, якi вiддзеркалюють ocHoBHi

результати науковоТ працi, наведено вiдомостi про iT обсяг i струкryру.

Перший роздiл <Стаryс синтаксичних фразеологiзмiв у системi

синтаксичних i фразеологiчних одиницьо (сс.4З-105), що охоплюс чотири

пiдроздiли, репрезентус rрунтовниЙ анаJriтичниЙ екскурс в еволЮцiЮ

лiнгвiстичних поглядiв на фразеологiю загалом та синтаксичну фразеологiю

зокрема, дисертантка констатус дискусiйний характер синтаксичниХ

фразеологiзмiв i подас свое ix бачення, як одиницъ, якi, з одного боку, е

окремим типом фразеологiчних одиниць, а з другого, - особливим рiзновидом

речення. Г. Ситар визначас спiльнi та вiдмiннi ознаки лексичних та

синтаксичнргх фразеологiзмiв. Особливу увагу Г. Ситар зосереджуе на

аргументуваннi аналiзу синтаксичних фразеологiзмiв у парадигмi одного з

напрямкiв конструкцiйноТ граматики, оановними теоретичними пiдвалинами

якоТ авторка виокремлюс: 1) конвенцiйнiсть i некомпозицiйнiсть конструкцiТ,

форма i значення якоТ не с механiчним поеднанням форми та змiсry Ti

компонентiв; 2) багатошаровiсть конструкцiТ як результат взасмовпливу рiзних

if piBHiB: синтаксичного, семантичного, гIрагматичного та просодичного

(зазначимо, що ця iдея не е новою в украiЪсько]чtу мовознавствi, вона Грунтовно

опрацьована на матерiалi украТнського речення I. Вихованцем, I. Слиньком,

Н. Iваницькою, Н. Гуйванюк, А. Загнiтком, ix учнями il послiдовниками);

3) вiдсутнiсть протиставлення ядерних i периферiйних одиниць i визнання ix

однаково важливими для опанування певною мовою; 4) обов'язкове

застосування формаJIьних i статистичних методiво у рецензованому дослiдженнi

це реалiзовано як метод моделювання речення та метод обчислення показникiв

асоцiацiТ для вiдповiдних словоформ у TeKcTi.
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переконливим видасться запропонований авторкою пiдхiд до

моделювання синтаксичних срразеолоr,iзмiв у вигJIялi багатошаровот бокс-

дiаграми, яка дас змогу вiдбити двошаровiсть влаштування i багатоплощиннiсть

аналiзу (синтаксичнi, семантичнi, просодичнi та прагматичнi параметри

украiЪських

Дуже

скJIадникiв конструкцiТ), що добре iлюструе подана на мал, 1 Бокс-дiаграма

ФР, побудованих за структурною схемою Що за N1 Copf,

важливою для под€tлъшого розгортання дослiдження вважаемо

розроблену авторкою на ocHoBi аналiзу опрацьованого великого фактичного

матерiалу i скрупульозно виписану В роботi типологiю п'ятьох шляхiв

утворення сФ в сучаснiй украТнськiй MoBi (1) перетворення традицiйного

нефразеологiзованого речення В синтаксичний фразеологiзм; 2)розширення

скJIаду традицiйного фразеологiзму; 3) виникнення нових синтаксичних

фразеологiзмiв унаслiдок взаемопроникнення синтаксичних фразеологiзмiв та

прецедентних феноменiв; 4) утворення нових синтаксичних фразеологiзмiв за

вже наявним зразком; 5) утворення новот одиницi за рахунок поеднання двох

рiзних моделей синтаксичних фразеологiзмiв) та ik конкретних рiзновидiв,

У другому розлiлi кТипи синтаксичних фразеологiзмiв в украТнськiй

MoBi) (сс. 10б-227), якиft складають три пiдроздiли, подано й ретелъно о11исано

низку струкryрних, семантичних та iнтонацiйних типологiй синтаксичних

фразеологiзмiв укратнськот мови: за кiлькiстю лексем у межах стрижневого

компонента (речення з одночленним стрижневим компонентом, речення зi

складеним стрижневим компонентом, що с посднанням первинно рiзних частин

мови); за семантичниМ виокреМленняМ сФ зi значенням: оцiнки,

ствердження / заперечення, модальностi, одиничностi / множинностi,

акценryвання' логiчнот зумовленостi Й обставиннот характеризацiт; за

можливою наявнiстю поширювачiв (атрибутивних, об'сктних, суб'ектних,

обставинних (переважно темпоральних i локативних); за

наявнiстю / вцсутнiстю висловлень-омонiмiв i виконанням / невиконанням
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iнтонацiсю смислорозрiзнювальнот функчiт: фразео;тогiзованi речення, якi

мають вiдповiдник oMoHiMHe нефразеологiзоване речення,

смислорозрiзнювальну функrriю У таких випадках виконус саме lнтонацlя;

фразеологiзованi речення, якi не мають вiльних речень-омонiмiв (принаймнi на

сучасноIчtу етапi розвитку мови),

якщо спроби структурнот та семантичнот класифiкачiй фразеологiзованих

реченъ добре вiдомi в сучасному мовознавствi (прачi Н. ШведовоТ, В. Мелiкяна,

д. Величко, м. Личук), то аналiз особливостей ix iнтонацiТ гtорiвняно з

нефразеологiзованими реченнями нzLлежить до нових i, безперечно, важJIивих

аспектiв дослiдження. Речення_висловлення, якi зыIежно вiд iнтонацiт,

контексry та ситуацiт спiлкування можуть виступати як вiльнi або як

фразеологiзованi, Ганна Ситар трактус як <особливий рiзновид синтаксичнот

oMoHiMiT>> (с, 223). I-{iлком слушно дослiдниця зазначае, що ,,iнтонацiя у таких

реченнях виконуе водночас три функцiт - фонетично органiзувальну, засобу

фразеологiзацiТ та сми слорозрiзнювальну" (с. 22З).

особливо 1rрикметним для цiет частини роботи е чiткий, рiзнобiчний та

скрупулъозний аналiз конкретних типiв сФ та ix окремих рiзновидiв,

супровоДжуваниЙ великоЮ кiлькiстЮ розлогиХ прикладiв-iлюстрацiй. Що речi,

увага дисертантки сфокусована на простих фразеологiзованих реченнях, в

подальшому ж можна було би подумати про зЕLлrIення до аналiзу вiдповiдних

скJIадних речень.

у Третьоп/tу розлiлi <прагматика синтаксичних фразеологiзмiв>

(сс.228-28З), що складаеться з трьоХ пiдроздiлiв, дисертантка арryментуе

прагматичну багатофункцiйнiсть синтаксичних фразеологiзмiв i пiсля

ретельного ана-пiзу фактичного матерiалу виокремлюс 8 основних прагматичних

функцiй: експресивну, фатичну. коректуваJIъну, арryментативIry,

манiпулЯтивну, генералiЗацiйну, iгровУ та декоРативну (сс. 2З2-243), цiлком

слушно наголошуючи на полiфункцiйностi аналiзованих одиниць (сс. 243_244).
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заслуговус на схвыIення грунтовна та послiдовна диференuiацiя типiв адресата,

властивих вiдповiдним комунiкативним ситуацiям (адресат, котрий змiнюе

комунiкативну роль сл}хача на роль мовця; адресат як суб'ект сприйняття)

розумiння, iнтерпретаuiТ повiдомлення; адресат як пасивний спiвавтор

дискурсу) й алресанта (у двох основних виявах - мовець-спостерiгач ситуаuiТ i

мовець-учасник ситуачiТ). Важливим видаеться i положення дослiдницi про таку

характерну особливiсть синтаксичних фразеологiзмiв, як квiдсутнiсть

формально репрезентованих засобiв вираження адресатностi або ж iхня

модифiкованiсть, семантична спустошенiсть, Що е виявом асиметрiТ форми та

змiсту цих синтаксичних одиниць)> (с.246).

вагомим для з'ясування особливостей функцiонування фразеологiзованих

речень у мовленнi вважаемо отrис копгунiкативних прийомiв посилення вtIливу

фразеологiзованого речення на адресата, до яких г, Ситар зараховус TaKi:

взасмодiЯ з рiзнотИпнимИ синтаксИчними (парцельованi речення, приеднуванi

конструкцiт, обiрванi речення, однорiднi члени речення) або фразеологiчними

одиницями (лексичнi фразеологiзми, прецедентнi феномени); уживання у

,,сильних" позицiях у TeKcTi; нанизування в TeKcTi висловлень, ПОбУДОВаНИХ За

однiею або за рiзними фразеологiзованими моделями; гра слiв, створювана за

рахунок нашарування прямого 14 тrереносного значень слова; використання

графiчних засобiв; уведення iншомовних вкраплень (сс.254_2в 1 ).

Винятково важливим для досягнення мети дослiдження с четвертий

роздiЛ <<СтатисТичниЙ аналiЗ синтаксИчних фразеологiзмiв>> (сс. 284-392),

що мiстИть чотиРи пiдроЗдiли, у якомУ встановлено ступенi невипадковостi

посднання словоформ у межах стрижневого компонента СФ через обчислення

показникiв асоцiацiТ та побудовано алгоритм iдентифiкацiТ СФ У КОРПУСi

TeKcTiB. Серед бiльше нiж 60 показникiв асоцiацiТ Г. Ситар обрала п'ять -
IvII (mutua1 information), Dice, gmean, модифiкованi поКаЗНИКИ аСОЦiаЦiТ 1VIIЗ i

MI log Freq - i виконаЛа обрахуНки длЯ Bcix видiлених молелей речень. Украй
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важливим с пи,гання про iнтерпретацiю отриманих статистичних даних, i в

цьому аспеtстi Г. Ситар tiродемонструвала виважений науковий пiдхiд,

об'сктивнiсть та неупередженiсть, прагнення вiднайти пояснення як

передбаЧуваним, .гак i несподiваним резуJIьтаТаtl,l, зокрема близькосr,i одержаних

результатiв Ml для рiзних типiв мовних одиниць. Скрупульозний аналiз

одержаних даних дав змогу встановити статистично вiрогiднi зв'язки мiж

кiлькiстю словоформ у межах конструкцiТ i величиною показника MI, кiлькiстю

словоформ i частотою конструкuiТ, а також визначити близъкiсть резулътатiв MI

для BapiaHTiB однiсТ моделi, що авторка трактус як пiдставу для ik кваrriфiкацiТ

як BapiaHTiB, а не окремих моделей,

Переконливими с cTBopeнi алгоритми для розпiзнавання синтаксичних

фразеологiзмiв з одно-, дво- i тричленним стрижневим комIIонентом у корпусi

TeKcTiB, ocHoBaHi на посдНаннi суто формальних ознак речень та статистичних

п apaМeTpiB (показник асоцiа цi'i mutuаl iпfor m at i о п).

п'ятий роздiл <<База даних <<синтаксичнi фразеологiзми в украiнськiй

MoBi>> (сс. 393-405), що скJIадаеться з двох пiдроздiлiв, е логiчним

узаг.Lлъненням результатiв дослiдження, якi вiдбито у виглядi спроектованот i

реалiзованоТ бази даних <<Синтаксичнi фразеологiзми в украТнсъкiй MoBi>, Для

кожнот видiленот моделi в цiй базi даних подано характеристику за

19 параметрами, що забезпечуе багатоаспектнiсть, послiдовнiсть i вичерпнiсть if

опису. описано Bci етапи атворення за реляцiйною моделлю вiдповiдноi бази

даних, що вiддЗеркалюе результаТи здiйсненого багатоаспектного аналiзу ФР,

BpaxoByBaHi при виокремленнi та описi коцкретного СФ ознаки авторка групуе

та впорядковуе у восьми вкJIадках, якими достатньо повно 14 рiзнобiчно

представленi Taki аспекти описуваних сФ, як Тх струкryра, семантика,

синтаксична парадигМатикq прагматика, статистика формального

представлення через обчислення показникiв асоцiацiт, семантико-парадигмальнi

властивостi, словникова фiксачiя i приклади вживання в худоЖНЬОiчry,
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публiцистичному й розмовному стилях. Переконливим вважасмо i

представлення В дисертапiт фрагмента пропонованот бази даних шляхом

подання Bcix видiлених параметрiв для моделi Чuм не Nr Сорг.

OcHoBHi результаТи дослiдження пiдсумованi у висновках, випливають зi

змiсry роботи, е грунтовними, цiлком викiнченими. Свiдчення цiлiсностi

дослiдження Г. Ситар - логiчна узгодженiстъ висновкiв, поданих у кожному з

роздiлiв, iз загальними висновками роботи,

Важливим скJIадником дисертацiТ стали додатки (сс. 474-516), у яких

умiщено результати виконаних обчислень для Bcix обстежених моделеЙ речень,

обгрунтовано структурУ словниковоТ cTaTTi <Словника синтаксичних

фразеологiзмiв> та наведено зразки укJIадених словникових статей, подано

вiдомосТi прО публiкаЦiТ з темИ дослiдження та про йогО апробацiю. Хоча,

думаемо, не варто було би подавати аж У додатках iнформаrriю, що стосуеться

icTopiT створеннЯ синтакаИчних словникiв та струкryри словниковоТ cTaTTi

кСловника синтаксичних фразеологiзмiв> (сс. 490-494).

теоретичне значення рецензованого дослiдження визначас здiйснене

обцрунтування корпуснозорiентованих синтаксичних i фразеологiчних

дослiдженЪ iЗ з€LлlдIgцrШ iдей конструкцiйноТ граматики та застосуванням

моделювання i статистичного аналiзу для отримання достовiрних даних про

особливостi булови i функчiонування украiъськот мови. Резулътати дослiдження

вже знайшли застосування у викJIаданнi низки лiнгвiстичних дициплiн у вищiй

школi. Обгрунтована структура словниковоТ cTaTTi, масмо надiю, стане

пiдгрунтям для реалiзачiт вiдповiдного лексикографiчного проекту.

Запропонованi аJIгоритми розпiзнавання синтаксичних фразеологiзмiв у корпусi

TeKcTiB слугуватимуть вдоскон€tленню процедур автоматичного опрацювання

тексТУТастВореннюсисТеМаВТоМаТиЗоВаноГоПерекJIаДУ.

Вiдзначаючи актуалънiсть, новизну i глибину дослiдження Ганни Ситар,

аргуменТованiстЪ науковиХ засад, важливiсть отриманих результатiв,
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узаг€Lльнень i висновкiв, вважаемо за необхiдне висловити певнi мiркування та

зауваження, що виникли пiд час прочитання тексry дисертацiт:

1. Двторка висувае три гiпотези дослiдження (сс. 29-з0), шравильнiсть

яких переконливо доводить у четвертому роздiлi дослiдження, присвяченому

статистичному аналiзу синтаксичних фразеологiзмiв. Проте дивним виглядас

вiдсутнiсть гiпотези, пов'язанот з теоретичною частиною дослiдження, зокрема

зi статусом синтаксичних фразеологiзмiв, позицiонованих дослiдницею як один

iз типiв конструкцiй (конвенцiйного i| некомпозицiйного мовногО знака,

форма та значення якого не пояснюванi лише за допомогою поеднання форми та

значення TxHix компонентiв> (с. 36).

2. Дослiдниця загалом демонструе високий piBeHb знання та глибоке

розумiння праць наукових попередникiв, не тiльки дослiджень, присвячених

безпосередньо фразеологiзованим реченням, аJIе й праць з конатрукцiйноТ

граматики, функчiйно-коллунiкативного синтаксису, прагматики,

лiнгвостатистики, комп'ютерноi лiнгвiстики та iH. Водночас, думаемо, варто

спецiально пояснити вiдмiннiстъ заlrропонованоТ авторськоТ iнтерпретачiТ

фразеологiчних виявiв у синтаксисi вiд поглядiв MapiT Личук, яка в березнi 2018

року успiшно захистила докторську дисертацiю на тему ,,Типологiя

синтаксично нечленованих одиниць" (КиiЪ, 2017. - 415 с,).

з. Вiдзначаючи високий рiвенъ використання вiдповiдноi метамови,

зауважимо, що в майбутнiх стулiях варто передбачити спецiаЛЬНi НОМiНаЦii На

позначеннЯ морфолОгiчниХ характерИстиК складникiв сФ (з одного боку,

г. Ситар цiлком слушно неодноразово стверджуе про те, що вiдбувасться ix

((семантичне спустошення)) чи (десемантизацiп (сс. 23,27,58, 59, 103, 104,

288, з76, 383, 4о7), з iншого боку, у типологiТ називас складники просто

з айлц е н н uкаJчllц пр uс л i вн uкаlиlt, ч а с mкаJv,u тощо,

Висловленi зауваження не маютъ концептуального характеру i жодною

мiрою не применшують ваги рецензованого дослiдження, характерними
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ознаками якого с мiждисциплiнарний пiдхiд до розв'язання теоретичних i

прикладних проблем, послiдовнiсть аналiтичних позицiй, ретельнiсть i

сумлiннiсть добору фактичного матерiалу, Що забезпечуе обгрунтованiсть i

, _] вiдбиваютъ ocHoBHi результати виконаногОпереконлйвiсть висновкlв, як1

аналiзу, важливi для подчLтьшогО розвиткУ украТнського мовознавства, Г, Ситар

продемонструвала оригiнальне бачення поставленоТ проблеми, вiдмiнне

володiння сучасним науковим апаратом та методами лiнгвiотичних дослiджень,

умiння пропонувати власнi пiдходи до розв'язання складних лiнгвiстичних

завдань i залучати для цъого здобутки iнших галузей знанъ.

Опублiкованi з теми дисертацiТ 47 прачь (монографiя, авторсъкий розлiл

колективнот монографiт та 40 статей, iз них - 22 у фахових наукових виданнях

УкраТни, 5 - у наукових перiодичних виданнях iнших держав, 13 - у iнших

наукових виданнях, 5 теЗ доповiдей, виголошених на мiжнародних

конференцiях та симпозiумах) i автореферат повно та вичер11но висвiтлюють

суть самого дослiдження, написаного з дотриманням установлених вимог,

,щисертачiйна праця пройшла добру апробаuiю на 21 мiжнародних та

всеукраiнських наукових форумах,

двтореферат i дисертацiя повнiстю корелюють мiж собою.

ЗагалоМ дисертацiйна працЯ г. СитаР е оригiнальним, самостiйним,

глибоким i концептуально завершеним дослiдженням цiкавоТ та актуалъноi

проблеми, Що за piBHeM свого виконання, одержаними теоретичними i

практичними резулътатами цiлком вiдповiдае чинним вимогам до дослiдженъ

такого типу, мiстить HoBi науково обrрунтованi результати, якi сукупно €

значним досягненням для розвитку укратнського мовознавства, зокрема

укр аiнськот граматики, фраз еологiт та прикJIаднот л iнгвiстики.

зважаючи на актуальнiсть обранот теми, ступiнь обгрунтованостi

наукових положень та висновкiв, незаперечну новизну та повноry викладу

результатiв у TeKcTi дисертацiТ та публiкацiях, вважасмо, Що дослiдження
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<Синтаксичнi фразеологiзми в украiЪськiй MoBi: структурно-семантичний,

прагматичний i прикладний вимiри> цiлком вiдповiдас вимогам до докторських

дисертацiй пп. 9, 10, 1,2, 13 <Порядку присудження наукових ступенiв>,

затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраlЪи JYч 567 вtд 24 липня

2013 р. (зi змiнами, внесеними згiдно з Постановами Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪи J\Ъ 656 вiд 19 серпня 2015 р., J\Ъ 1159 вiд 30 грулня 2015 р. та JtlЪ 567 вiд

27 липня 20|6 р.) а його авторка - Ганна Василiвна Ситар - заслуговуе на

присудження iЙ наукового сryпеня доктора фiлологiчних наук зi спецiальностеЙ

10.02.01 - yKpaiHcbкa мова й I0,02.21 - структурна, прикJIадна та математична

лiнгвiстика.

Офiцiйний опонент -
доктор фiлологiчних наук, професор,

завiдувач кафелри icTopii

та культури украТнськоТ мови

Чернiвецького нацiонального унiверситету

iMeHi Юрiя Федьковича @-- М. С. Скаб

ffi)l
|frn;N: /
N=Ч
N,i'^
ý-i ý
Фý *-,'

чу

l Вiдiл дiловодства та apxlBy' 
к иiвського нацiонального унiвврсгтgтуi iMeHi Тараса Шевчвнка

..:.; l
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Вiдгук
офiцiйного опонента про дисертацiю

Сumар Ганнu Васtьцiвнu
к С uнmакс uчнi фр аз е ол о ziзlи u в у кр aiH с ь Ki й "u о в i :

с mру кmу р н о - с еIп uн m uч н u й, пр azJи аm uч н u й i пр uлоа аd н а й в оспl ip t lll,
поданоi на здобуття наукового ступеня доктора фiлологiчних наук

за спецiальностями 10.02.01 - yKpaiнcr,кa мова i 10.02.21 - структурна,
' прикладна та математична лiнгвiстика. -

Вiнниця ,2017. - 51б с.

Проблеми су{асного украiЪського синтаксису як найвиlцого

рiвня мови, висвiтленi в аспектi теоретичного i прикладногограматичного

методологiчних пiдходiв до аналiзу мовних явищ, потребують комплексного

наукового вивчення, lцо зумовлюс aKTyEI,IIbHicTb дисертацiТ Г. В. Ситар. У

центрi уваги постаJIи синтаксичнi фразеологiзми (фразеологiзованi речення),

потрактованi як мiкросинтаксичнi одl,tницi, шо переважно було вивчено як

вi.lяв ексrrресивного синтаксису, ,rобто з мовностилiстичного боку. yTiM,

сl"руктурно-семантичнi й лiнгвопрагматичнi особливостi синт.lксичних

фразеологiзмiв i визначають експресивний потенцiал ocTaHHix, тому

фразеологiзованi речнення потребують аналiзу саме цими параметрами.

j{ослiдження виконано з опертяI\,I - у теоретичному вимiрi - на ilteT

iiоl{струкцiйrrоТ граN4атики Ч. Фiллмора, а в прикладному -- на положеtlня

Ki]pirycFroT лiнгвiстики. Вивчеilня с!..{Lлгакс14чни]{. thразео;lогiзмiв мас традrtцiТ в

pocii;rcbKoMy (М. Всеволодова. Н. [lIведова, Д LLIпle.ltboB ,га iH.) та в

,}краТ[rському мовознавствi (М. Багаlл, h4. Личук, В. Шинкарук, Л. LIJитик"га

ill, ). прOте посднання за:}Fiачених пiдходiв не представлено в жоlцнiri з

FJачксви.х розвiдок, що визначае наукову новизну дисертацiТ Г. В. Ситар.

ý4асштабнiсть поставлених у роботi завдань зумовила залучення основних

лосягнень сучасних лiнгвiстичних напрямiв функцiйноТ граматики,

коt]сгрукцiйrrоТ граматики, корпyс:ноТ лiнгвiстики, комп'ютерноТ лiнгвiстики,

кOьJп'кlтерноТ лексикографiТ, T,i:opiT iнформацiТ i лiнгвостатtr4ст}lкri,

лiнгвопрагматики, а такOх{ використання експериментальних методiв
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лOсJIiдження, наслiдком чого стало створення корпусу фразео"rrогiзованих

речень.

fiисертацiю виконано в межах науковоТ держбюджетноi теми кафедри

загального ,га прикладного мово:]навства i слов'янськоТ фiлологiТ Щонецького

iiаt{iонального унiверситету iMerri Василя Стуса <Кошлунiкативно-

гIi]агматична i дискурсивно-граматична лiнгвоtlерсонологiя: структурування

мовноТ особистостi та iT коьtп'ютерне моделювання)), що вказуе на

пода-цьIuий розвиток знаноТ в YKpaTHi науковоТ школи.

Роботу чiтко i логiчно структуровано вiдповiдно до поставлених завдань:

виокремлено п'ять роздiлiв (з висновками до кожного) та обов'язковi

cTpyкTypHi компоненти - вступ, висновки, анотацiТ, список використаних

джерел (З60 позицiй), джерел фактичного MaTepia:Ty (245 позицiй) i додатки.

Щисертацiю прекрасно унаочнено схемами, таблицями i малюнками, що

ili]rlрезен],ують ocHoBHi положення дослiдження 1, вiзуальнiй cPopMi i в Taitriir

спосiб концептуалiзують HayKoBi iдеТ.

У першому роздiлi (Статус синтаксичних фразеологiзмiв у системi

с},lIl,i,аксtlчних i фразеологiчних одиниць)) окреслено дискусiйнилj статус

синтаксичних фразеологiзмiв у системi мови. Представлено фунтовний

аналiз концепцiй украiЪсъких i зарубiжних учених, якi висвiтлюють cyTHicTb

лексичних i синтаксичних фразеологiзмiв, наслiдком чого стала порiвняльна

таблиця (с. 53-55), що демонструс aBTopcbKi узагilIьнення щодо специфiки

фразеологiзованих речень. Методологiйною основною дослiдження обрано

:]itсадниLIi поняття конструкцiйноТ граматики Ч. Фiллмора, А. ГолдберГ,

h,{, Фlрiд, В. КросРт0, що уможлL{влюють посднання rli/l час аналiзу власне

сi.,tл{т;lксt{чного, семаI-IтичноI,,о i прагматичного аспектiв вивчеi{ня

сt4rlтаксичних фразеологiзп,riв, L)снt,lвниьц методом аналiзу слугував метод

моделювання, який традицiйно використовувався у виглядi побудови

структурних схем фразеологiзованих реченъ (Н. ТТIведова, Г. Золотова,

А. Загнiтко, Н. Гуйванюк та iH.) або у виглядi залежностей, що характерно

для автоматичного синтаксичного аналiзу (Л. Блумфiпд, Л. Теньср, Н. Щарчук
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,га iH.). Звахtаючи на це, в дисертацiТ Г. В. Сит,ар запропоновано новаторський

iriдхiд: в межах методу моделювання впроваджено блок-схеми для вивчення

сРразеологiзованих речень, lцо дозволило охопити дослiдження формально-

граi\lа,г},11l}Iого, структурно-семантичного, прагматичного i просодичного

коNlпо}]ентiв цих одиниць. Застосування цього методу унаочнено в роботi на

прикладах фразеологiзованих речень, серед яких потрiбно вiдзначити

трактування прецедентних синтаксичних фразеологiзмiв, що вияскравлюють

сlzчасний експресивний синтаксис. У теоретичному роздiлi роботи

I'. t]. Ситар презентус ГрунтовI]е наукове узагальнення засадничих полоiliеFlь

коLiстr])/кrtiйноТ граматики та Ilода€ огляд HoBiTHix граматичних напрямiв у

cBiтoBtiп,ty мовознавствi, не влак)LlLIсь д0 лIаукоподiбностi та

затермiгtологiзованостi, шо часто мас мiсце в наукових працях, а чiтко i

ittlслiдовно пояснюючи свою позиriiю з опертям на iдеТ провiдних HayKoBrliB

,-:вi'гу.

У другому роздiлi <Типи синтаксичних фразеологiзмiв в украТнськiй

MoBi>> представлено типологiю фразеологiзованих речень за структурним,

семантичним i просодичним критерiями. CTpyKTypHi типи синтаксичних

основним показником обрано морфологiчну природу складникiв. Такий

форп,rально-граматичний пiдхiд зазначений у роботi як умовний: <Групування

ci.ltlтaкcI.ILIHиx фразеологiзмiв за ознакою tIастинс)мовноТ належностi

с,гр[.{iкlJеl]ого комIIонента мас досить умовний характер, оскiltьки Ko}Kt{a

модель синтаксичного фразеологiзму мае специфiчнi властивостi, семантичне

наповнення та прагматичний потенцiал, тому об'сднання таких речень у типи

може спричинити нехтування iхнiми особливостями>> (с. 114-115), з чим

повною мiрою погоджусмося, хоч це i дало пiдстави створити типологiю

с,груктурних моделей фразеолt;r,iзованltх речень, Представ.лений аналiз

сl,рукт},рних r,ипiв та описана тигlсэ.погiя моделей вражас грунтовнiстю та

п,tасlптабrliстю iлюстративгIого матерiалч. Семант,ичнi типи синтаксичних
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фразеологiзмiв охоплюють шiсть основних класiв: оцiнки, ствердження l
заперечення, модальностi, одиничностi / множинностi, акцентування та

логiчноi зумовленостi й обставинноТ характеризацii (с. 193). У межах

кожного класу представлено вiдповiднi моделi фразеологiзованих речень,

однак складнiсть об'скта дослiдження i рiзноманiтнiсть моделей потребують

{-)пису кожного семантичного типу в ме}ках окремоТ моделi, i це значно

ускладнюе роботу дослiдника. Г. В. Ситар проанаlriзуваIlа кожний

визначений клас синтаксичних фразеологiзмiв i виявила гетерогенний

характер кожного пiдкласу, схарактеризувавши Bci можливi вияви семантики

запропонованих моделей. Просодичний критерiй зумовив виокремлення

iнтонацiйно маркованих та iнтонацiйно немаркованих синтаксичних

фразеологiзмiв з опертям на здебiльшого формальнi показники: роздiловi

знаки, tцо маркують iнтонацiйне оформлення речення; оцiннi лексичнi

iiL-tN4lto}leнl,и; вигуки i частки; парце.пьованi констрyкцiТ тошцо. Проте, на нашу

,ц},ý,{к},, дlля аналiзу iнтонацiйних тиlтiв peLIeнb. як i загалом просодики,

баiкано спиратися на },{етоди експери]\,lснтальноТ фонетики, що

уможливлюють одержання об'сктивних результатiв щодо вивчення усного

мовлення. Безумовно, rтредставлений матерiал, який було зафiксовано на

матерiальнi носii у виглядi текстових фрагментiв, унеможливлюе аналiз

звукового мовлення, проте вважаемо це лерспективним для майбутнiх

,дос:tiджеttь iнтонацiйних типiв синтаксиLIних фразеологiзмiв,

У третьому роздiлi <<Прагматика синтаксичних фразеологiзмiв>

;lрtlана;liзовано срtirтаксичrтi фразеологiзми в аспект,i 1i викOрl{стання в

кtlмчнiкатltвнiй взасмодiТ та з акт,l,злiзацiсто ролi адресата. 11ередусiм

вttOкремлено осгtовнi функшiТ с}iilтаксичних фразеологiзмiв у мовленнi,

схарактеризовано адресата й адресанта як у.ласникiв комунiкативноТ

взасп,rодiТ. Зазначимо, Lцо цirlком гlереконливо описано роль синтаксичних

tilра,зеоLlогiзп,riв у впливi на адресата з актуалiзацiсю Тхнього експресивного

потенцiалу в TeKcTi. Г. В. Ситар демонструе синтаксичнi фразеологiзми як

компоненти синтаксико-стилiстичних фiгур i доводить ik визначальну роль у
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тeKcToTBopeHHi. Скерування на адресата зуN,{овлюс активне послчговування

фразеологiзованими реченнями як 1, MoBi ЗN4I, так i в художньому мовленнi.

I-Ja нашу д}мку, представлений матерiал засвiдчус домiнування тенденцiТ

((IIостNIодерного письма)) в iнших функцiйних типах мOвлення: каталоговi

ряди, повторення, дублювання, стилiстичнi прийоми тошо, якi

Iiереtiасичу}оть текст, (працюють)) на створення семантичноТ надмiрностi

ý{овjIеI{ня. i{e пiдтверджу€ i факт масштабного використання в аналiзованих

,l,*KcTax прецедентних феноменiв, шо стають конструктивними елемента\,Iи

фразеолоt,iзсrваних речень. ОбмеженлIя вияBiв ком\rнiкативноТ позицiТ N,{овIlя у

фра,зеtlлогiзованих реченнях свiдчить flро прiоритетну орiентацiю

сксIlресивного синтаксису на адресата" шо i демонструють одерlканi

i}езyл ь,Iа],и дtlсл iдження.

Наступнi два роздiли дисертацiТ с викладенням прикладноi частини

дослiдження, що охоплю€ опис механiзму створення бази даних

фразеологiзованих речень украiнськоi мови та ikнiй статистичний ана"тiз.

LIeTBepTlrй роздiл дисертацii <Статистичний аналiз фразеологiзмiв>

l-i_rу,нl,ус,гься на статистичному дослiдженнi фразеологiзованих речень у,

KoprTyci TeKcTiB (виксlристано данi УкраТнського нацiонального

лittгlзiстичного корпусу, створеного в УкраТнському мовно-irrформацiйному

фондi НАН УкраТни) з опертям на обчислення показникiв асоцiацiй. У такий

cпOCio доведено, що посднання коN,{понентlв у N4ежах синтаксичних

r}разеологiзмiв с неврIпадковим. зумовленим i частотним. I-. В. Ситар

аналiзус. наявгti в мовозItавствi способи обчислення залежност,i в}кивання

конструкцiй у корпусi TeKcTiB i пропонуе власнi формули для обчислення

багатокомпонентних мовних одиниць Dicen i gmеапп Hd пiдставi

перетворення базових формул, створених для бiграм (с. 297, 298). I_{iлком

:;aKtrtlob,tipi-l]4M нам вида€ться висновок, l1lo ((...дJlя Bcix обсr,ежених

син,гаксиLIнрlх фразеологiзмiв показник MI вiдбивilс високий ступiнь

IlеRl.iпадковостi посднання словiэс]эорм, t]lo с кiлъкiсним пiдтверлженням

cTii.iKocTi :]в'язку словофорiчt _у складi незмiнних компонентiв
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фразеологiзованих моделей речень) (с. 300). Коефiцiент MI (mutuаl

iпfоrmаtiоп) е найбiльш релевантним для статистичного аналiзу, оскiльки дас

,]]\,{огу врахуваl,и <...Bci ваrкливi параметри вживання конструкцiТ (частоту

кOнструкцiТ, частоту KolltнoT слсlвоформи у iT складi) та розп,riр корпусу, в

fulея{ах якого здiйснюсlться статистичне дослiдження)) (с. З00). Саме цей

показник асоцiаrtil' i став пiдГр)/нтя\4 для здiiiснення статистичного аналiзу

tРразеолсlгiзованих речень. Отриманi показники асоцiацiй представленi у

формi таблиць, rцо значно спрощуе сприйняття iнформацii та порiвняння з

jlексtlчниN,Iи

t-. l]. Ситар,

фразеологiзмами i нефразеологiзованими

спираючись на одержанi результати, розробила

розпiзнавання синтаксичних фразеологiзмiв у корпусi текс,гiв.

У п'ятому роздiлi <<База даних "Синтаксичнi фразеологiзми в украТнськiй

реченнями.

. алгоритм

,t{Oвi">> описано базу да}{их, шо охоплюс l0-5 шtоде"liеl:i синтаксиLlFl,их

tРрirзеоrlоt,iзмiв, <дiбраних iз TBopiB украТrrських пL{сьl\,тенникiв XIX - XXI ст,",

з преси ocTaHHix п'ятнадцяти poKiB, а також зафiксованих у Meperrti lHTepHeT i

в ,\,сному мовленнi> (с. З94). Викорlrстання комп'ютерноТ програми N4icrosotl

Access дало змогу представити описанi в дисертацiТ моделi синтаксичних

фразеологiзмiв за численними параметрами та представити кожну модель у

вtl1,1tядi таб.пицi, де подано настулнi характеристики фразеологiзованих

}.]ече1-Iь: структура, семантика, син,Iаксична парадигматика, прагматика1

aт,атl.tстика, семантико-парадигмальнi властивостi, словниксrвi вiдомост,i,

,l,aKo}ti моделi шроiлюс,rровалri вi,l1повiдгIипцl.t прикладаN4и. Кожна

харак,герLIс-гика мае вигляд вклалки у вiдlкрrrт,ому <BiKHi> комп'ютерноТ

проI,рами ,га мiстить пiдгrорядкованi гIараметри (поля) за вiдповiдними

ознаками моделей. ОсновниN4 до{:ягнеFIням цього етапу роботи Г. В. Ситар

вва}tiа€N,!о ,ге, rцо база даних не .пиш]е описана та схарактеризована, а й

l]еально працюс, доповrIкfючи УкраТнський нацiональний лiнгвiстичний

коl]гlус.

У висновках представлено ocHoBHi результати i

перспективи роботи, що охоплюють створення аJIгоритму

сформульовано

розпiзнавання
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a

фразеологiзованих речень у TeKcTi за допомогою комп'ютерних програм.

Висновки дисертацiТ е Грунтовними i переконливими, вони повною мiрою

вiддзеркалюють ocHoBHi результати та вiдповiдають поставленим завданням.

однак дисертацiя Г. В. Ситар викликас певнi мiркування, що мають

;1ис:кусiЙниЙ характер i в )Itодному разi не зменшують цiнностi проведеного

лос,liiдrкення.

l. Синтаксичнi фразеологiзми визначенi в дисертацiТ Г. В. Ситар як

ь,tiкрrэслlнтаксичнi одиницi. Зважато,ти на це, в1lника€] питання шодо Тх п.лiсця в

cl,tcTeb.ti с]интаксичних одиниць: якшо iснують п,tiкiэосинтакс1-lчнi одиницi, то -
Вi,ЦЛОвiДнО - МаюТь iснувати i шtакросиtlтаксичнi. Якi саме макросинтаксичнi

Одиницi Протиставленi фразеологiчним реченням i що унчLлежнено до групи

},4 аlкрос [.l it таксичних одиниць?

2. У дисертацiТ пiд час лiнгвопрагматичного аналiзу визначеFIо BiciM

основt{их функчiй фразеологiзованих речень: екслресивну,

ltоректувальну, аргументативну, манiпулятивну, генералiзацiйну,

дскоративну (с. 2З2 244). I [a нашу думку, не дуже зрозумiлим €

фатичну,

iгрову i

крi.rтерiй

tsl,JОкремлення зазначених т1lпiв: ,так" iгрова i декоративна функцiТ е lio cyTi

RираженFlям мовнот експресiт, а фатична й аргументативна актуалiзlrють

,rраI,N{атичний потенцiал синтаксичних фразеологiзмiв, наявний в чсiх

dlразеологiзованих реченнях. BBarKacMo. що укрупнення представлених

функцiй було б логiчнiшим у свiтлi аналiзу синтаксичних фразеологiзмiв.

З. Вважасмо необхiдним заJIучити до аналiзу фразеологiзованих речень

МеТОДИ еКСПеРиМенТаJIьноТ фонетики, оскiльки вивчення iнтонацiЙних

СТРУКТУР СИНТаКСИчнИх фразеологiзмiв вигляда€ описовим. Експериментальнi

Ме'Гоltи з обОв'яЗковим записом T'ir аналiзом усного мовленн.,а уNtожливиllи б

l]1,4окl]еп.,!jIсr{ня основних iнr,л;tiаt]iйнlтх конструкцiй си}{,Iаксичних

фразеолоt'iзмiв, що, cKopiпre за все, також i\4atoTb сталий характер i

закрi tlленiсть за вiдповiдними моiiелями фразеолсlгiзованих речень.

4. Представлений у додатках оIiис cTaTTi лля словника сиI{таксичних

r}разео;гогiзпцiв украТнськоТ N,Iови tlорушус одне iз серйозних питань
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},краТнськоТ синтаксичноТ науки: вiдсутнiсть загального синтаксичного

с-повника сучасноТ украТнськоТ мови. Заклики до Йогсl створення давно

лулtають у науковiй спiльгtостi, проте ситуацiя лишасться незмiнною. На

наш}' дуN,Iку, пiдготовка i лрук Г. В. Ситар словника синтаксичних

фразеологiзмiв з ГрунтовIlим описом еталiв i параметрiв його створення дали

6 пошtтовх до продовження такоТ роботи iнtпtлми науковцями, наслiдком чого

i став би довгоочiкуваний словник. З огляду на це ми б рекомендували

пiдготувати i видати друком словник синтаксичних фразеологiзмiв

укра[нськоТ мови.

Yci представленi мiркування не мають характеру зауважень, а €

р(]:}лумаNlи з приводу актуальноТ проблематики дисертацiйноТ роботи.

lii;lс}rмовуюt{и сказаFIе Bl.tli{e, зазIIаLiиN,Iо: дисертацiя Г. В. Ситар с унiкальною

IIаyковою розвiдкою, що не N,lа€ аналогiв в украТгrському мовознавствi.

завдякri l|о€]днанню двох лiдходiв - традицiйного (методи функцiйнот та

консl'рукцiйноi граматик) та lrовiтI]ього (пtетоди корпусноТ i комtl'ютерноТ

.rriнгвiсr'ики) - здiйснено вдалу спрсlбу посднання двох спецiальнос,rей

l 0.02.0l - УКРаТнсЬка мови i i0.02.21 - структурна, прикладна та мате]\Iатична

лiнгвiстика. Щослiдження, безумовно, вiдповiдае паспортам обох

спецiалъностеЙ та виконано на наЙвищому професiйному piBHi. Потрiбно

[tiдзгIачt{-ги TaKi особливостi роботи: вiдсу,гнiсть описовостi, реферативностi

нir'гоп,liст,ь представлено aBTopcbKi узагальненFlя науковоТ лiтера,т,ури

веjlr{чезttогсr обсягу] вiдсутнiс,гь поверховостi в аналiзi - HaToMicTb фiксуемо

Гl]угr'гOt]нi Й riереконливi мiркування з лоI,iчною аргчментацiсю: вiдсl,тнiсть

декларативних заяв HaTonticTb бачимt,l чiткi гliдтвердженi результати

ltосэliлiкення. Усе це дозволяс сказати, що дос-тtiдження Г'. В" Си,r,ар не _цише с

tlоl]иi\{ словом у сучаснili украТнськiй лiнгвiстицi, а й особистiснилц

дссягненi{ям автора, плодом багаторiчноТ кропiткоi працi. шо ма€ гарний

l_,}е:iу,"гiьтат насамперед у N,Iежах напрямiв дослiджень flонецькоТ лiнгвiсти.tноТ

I{Jко"ци.
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За темою дисертацiТ надруковано 47 наукових публiкацiй, серед яких

одна монографiТ, 1 роздiл 1z колективнiй монографiТ, 40 статей (серед яких 22

cTaTTi - фахових виданнях УкраТни та 5 - у зарубiжних наукових збiрниках).

Yci публiкацiТ здiйснено одноосiбно. Одержанi резулътати оприлюднено на

27 наукових конференцiях. Автореферат передае ocHoBHi положення

дос_пiдження, не мiстить додатковоТ iнформацiТ i повною л.лiрою вiдбивас

:ll,,iicr, рсlботи. Такий перелiк пуб:тiкаrliй й апробацiТ не лиtllе вiдповiдае

-"-itJIiIIиNt виlчlог&м, а й значно Тх перевиU{Y€].

Зважаючи на сказане вище, tsважасNlо, що дисертацiя Г. В. Ситар

<.lС'интаксичl+i фразеологiзми в чкраТнськiй пловi: структурно-семантичний,

праI,]\4атичний i прикладний виплiри>>, вiдповiдас Постаrrовi ЛЪ 567 Кабiнету

Мiнiс,грiв УкраТни вiд 24.07.20|З року <Порядок присудrкення наукового

сl,членя)), а автор роботи заслуговус на присудження наукового сl,уllеня

jloктopa фiлологiчних наук за спецiальностями 10.02.0l - украТнська мова i

t0.0].2l ._ структурна. прикладна та математична лiнгвiс,гика.
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