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Сучасна когнітивно зорієнтована лінгвістика продовжує досліджувати 

мовні картини світу, специфіка яких виявляється в їхній мозаїчності, 

алогічності, навіть хаотичності. Мовні картини світу все більше обумовлені 

соціальними практиками людини. У цьому плані актуальність кандидатської 

дисертації Ольги Феліксівни Загородньої «Асоціативні поля суспільно-

політичної лексики в мовній картині світу українців (комп’ютерне 

опрацювання результатів психолінгвістичного експерименту)» є 

своєчасною. Дослідниця  вперше в українському мовознавстві за допомогою 

комп’ютерних технологій переконливо довела, що актуалізовані зони лексем 

суспільно-політичної сфери як конституанти мовної картини світу  залежать 

від екстралінгвальних чинників. Досліджувані мовні одиниці відображають 

не лише сам предмет, а й узуально закріплене ставлення до них тієї чи іншої 

лінгвонаціональної спільноти. Суспільно-політична лексика утворює 

лексичну мікросистему, елементи якої взаємопов’язані не тільки спільним 

поняттям, а й спільною конотацією, і відповідним чином співвідносяться з 

позамовною дійсністю. З цією причини виправданим є дослідження не лише 

денотативного, а й (навіть більшою мірою) конотативного компонентів 

асоціативних структур значень суспільно-політичної лексики. 

Найбільша складність у роботі з асоціативним експериментом – 

опрацювання, аналіз і систематизація отриманих реакцій. З цією метою 

дисертантка розробила інформаційно-аналітичну комп’ютерну систему 

«STIMULUS», що дала змогу опрацювати результати вільного асоціативного 

експерименту: змодельовано 100 асоціативних полів, кожен з яких містить 

від 250 до 450 реакцій респондентів з 12 обласних центрів усіх 4 регіонів 

України. Це беззаперечне досягнення та найсуттєвіший результат  

розглядуваної роботи. Така система може бути використана для опрацювання 

будь-яких інших результатів проведення психолінгвістичних експериментів. 

До наукових здобутків дослідниці також можна віднести ідентифікацію 

концептуального ядра суспільно-політичного фрагмента мовної картини 

світу, “ключових слів” (Ю.І. Білодід, Ю.А. Гурська, Є.А. Земська, 



Т.І. Панько, О.А. Семенюк, О.О. Тараненко, Т.В. Шмельова та ін.) 

досліджуваного періоду (2013 – 2016), “лексичних домінантів епохи” 

(А.Д. Дуліченко), над принципами виділення адекватних критеріїв яких у 

сучасному мовознавстві точаться дискусії.  

Зсуви в конотативному компоненті значення суспільно-політичної 

лексики, які зафіксувала здобувачка, доводять лабільність, латентність, 

“агресивність” соціальнооцінної семи в значенні слова. 

Цікавим і перспективним для подальших досліджень феноменів 

інтерференції та білінгвізму є встановлений Ольгою Феліксівною модуль 

мовного розподілу асоціатів в асоціативних полях. 

Висновок про переважання зони асоціативної структури над лексичною 

є вагомим внеском у розроблення теорії конотації в сучасній лінгвістиці та 

засвідчує, зокрема, соціальну психологічну природу конотації. 

Чітко окреслена мета дослідження, шляхи її досягнення зумовили 

струнку побудову дисертації, коректність і логічність викладу. Відразу 

відзначимо солідну наукову базу розглядуваної роботи, великий обсяг 

опрацьованого фактичного матеріалу дослідження. Ґрунтовність 

дослідницької бази не в останню чергу зумовила переконливість результатів 

дослідження, його наукову цінність.  

Заслуговує схвалення архітектоніка роботи: від визначення теоретичних 

і прикладних засад вивчення асоціативного поля як фрагмента мовної картини 

світу в сучасній лінгвістиці до опису методологічної бази дослідження, 

представлення  інформаційно-аналітичної комп’ютерної системи 

«STIMULUS» як інструмента дослідження асоціативного поля до системно-

структурних характеристик цих полів стимулів суспільно-політичного змісту 

в мовній картині світу українців. 
Відповідно до цього дисертація складається з чотирьох розділів. 

У першому розділі О.Ф. Загородня успішно розв’язала чимало 

важливих у пізнавальному плані завдань: витлумачила базові поняття роботи 

(мовна картина світу, лексичне значення слова, асоціативне поле тощо), 

зробивши ретельний екскурс в історію досліджуваних лінгвістичних термінів 

в українській і зарубіжній лінгвістиці. З-поміж різних підходів професійно 

аргументує обраний у дисертації сучасний – психолінгвістичний – підхід у 

вивченні української суспільно-політичної лексики.   

Дисертантка, наводячи низку міркувань інших дослідників щодо 

розглядуваних проблем, подає аргументовані,  виважені робочі визначення 

понять, якими послідовно оперує у своєму дослідженні. Так, зразковим і 

обґрунтованим можна вважати пояснення терміна суспільно-політичної 

лексики як ідеологічного,  неоднорідного за походженням фрагмента мовної 

картини світу (с. 35), про що свідчать обрані в дисертації стимули, з-поміж 

яких ті номінативні одиниці, що генетично не містять суспільно-політичної 

семантики, але тяжіють до вживання в ідеологічній комунікації, набуваючи 

відповідних сем. Це здебільшого слова інших терміносистем, зокрема зі 

сфери гуманітарних наук: економіки (бюджет, договір, інвестиції, корупція, 



кредит, реформа), права (гарантія, конституція, громадянин), етнології 

(національний, нація, українець), релігієзнавства (церква) та ін.  

У новаторському другому розділі кваліфіковано викладено 

методологічні принципи комп’ютерного моделювання асоціативних полів 

лексичних одиниць суспільно-політичного змісту в мовній картині світу. 

Дисертантка грамотно окреслила процедури формування вибірки стимулів 

суспільно-політичного змісту та здійснення вільного асоціативного 

експерименту, визначила принципи побудови асоціативних полів суспільно-

політичної лексики за допомогою комп’ютерної системи «STIMULUS».  

Третій розділ містить сумлінний опис інформаційно-аналітичної 

комп’ютерної системи «STIMULUS» як інструмента опрацювання 

результатів асоціативних експериментів. Ця система може бути успішно 

використана і в інших суміжних дисциплінах – психолінгвістиці, 

етнопсихолінгвістиці, лінгвокультурології, соціолінгвістиці, міжкультурній 

комунікації та перекладі, політичній лінгвістиці, прикладній і комп’ютерній 

лінгвістиці тощо – з метою обробки результатів асоціативних експериментів.  

Установлення низки фільтрів на операційні бази даних значно збагачує 

операційні можливості системи, посилює наукову валідність результатів 

завдяки точності в ідентифікації персональних характеристик респондентів. 

Новим підходом до структурування асоціативних полів стимулів у дисертації 

є зіставлення лексичної та асоціативної структур значення на основі 

кількісних статистичних характеристик асоціативних полів. 

Важливо підкреслити, що О. Ф. Загородня, інтелігентно ставлячись до 

напрацювань попередників, уміє критично осмислювати їхні ідеї й 

використовувати їх для досягнення поставлених завдань. Наприклад, досить 

докладно проаналізувавши ймовірні класифікації асоціативних зв’язків, 

поданих у науковій літературі, та врахувавши власний практичний досвід, 

дослідниця уніфікувала усталені класифікації, виділивши в них два блоки, 

що послідовно становлять у комп’ютерній системі «STIMULUS» «Тип 

асоціативного зв’язку 1» і «Тип асоціативного зв’язку 2» (с. 98 – 103). У 

такий спосіб авторці вдалося зберегти традиційну класифікацію асоціативних 

зв’язків між стимулом і реакцією та вмотивовано вдосконалити сучасні 

класифікації. 

Проведення вільного асоціативного експерименту з однаковим набором 

стимульних реакцій у різні часові проміжки, кількісне опрацювання 

конотацій реакцій й асоціативних зв’язків стимул – реакція, отриманих 

дисертанткою в певні періоди, розташування показників в одній системі 

координат дало змогу простежити характер сприйняття стимулу в різний час 

і побудувати криву динаміки змін (скажімо, на с. 108 відображено динаміку 

змін конотативних компонентів стимулів ВИБОРИ і РЕФОРМА впродовж 

2014 – 2016 рр.). Подібні спостереження є надзвичайно перспективними для 

вивчення конотативної семантики як феномену, що репрезентує 

поступальний рух семантичного розвитку слів у напрямі від розмитого 

уявлення до поняття, від вживання до значення, що передбачає такі етапи: 

-виникнення конотативної ознаки (оказіональна конотація); 



-формування конотативних значень (оказіонально-узуальна конотація); 

-становлення конотативних значень (узуально-оказіональна конотація); 

-закріплення конотативних значень як елементів мовної системи 

(узуальна конотація).  

Зважаючи на складність і системність конотативного компонента, 

умотивованим уважаємо двокрокове оцінювання конотацій (оцінка реакції 

окремо й оцінка асоціативного зв’язку стимул – реакція). Двохетапність в 

оцінюванні асоціатів враховує найтонші зміни в конотаціях, зумовлених 

контекстом. 

Важливо, що за допомогою інформаційно-аналітичної комп’ютерної 

системи «STIMULUS» можна не тільки підтвердити чи спростувати 

зафіксовані в лексикографічних джерелах знаки конотацій мовних одиниць 

або виміряти їхні коефіцієнти. Підрахунок кількості реакцій чи асоціативних 

зв’язків стимул – реакція відповідно до оцінних маркерів, запропонованих у 

дисертації, дає змогу визначити конотативні зсуви у структурі стимульної 

одиниці, тобто розроблена система дозволяє простежити опосередкований 

вплив мовних та / чи позамовних чинників через дослідження динаміки 

конотацій. 

Перспективними вважаємо здатність розробленої комп’ютерної 

системи здійснювати контрастивні дослідження завдяки створенню двох 

паралельних, ідентичних за набором операцій, блоків презентації аналітичної 

інформації в аналітичному модулі системи. Так само ефективним і зручним у 

зіставних та контрастивних вивченнях конотативного компонента лексичних 

одиниць можуть бути корисними конотативні площини, що яскраво 

унаочнюють співвідношення стимулів за конотативним критерієм. 

Головним об’єктом дослідження в четвертому розділі стали структурні 

характеристики асоціативного поля суспільно-політичної лексики на основі 

якісно-кількісного аналізу за допомогою комп’ютерної системи 

«STIMULUS». Тут скрупульозно описано концептуальне ядро й конотативні 

площини з групами стимулів. Слушними й перспективними для подальших 

досліджень є міркування авторки про сучасну специфіку сприйняття 

суспільно-політичних подій українцями, що віддзеркалено в актуалізованих 

зонах лексичних одиниць суспільно-політичної сфери, а також про значний 

вплив англійської мови на мовну картину світу української молоді (с. 171 – 

172). Переконливість висловлених тверджень досягається, зокрема, й завдяки 

тонкій лінгвістичній інтуїції, мовознавчій ерудиції, що притаманні 

дисертантці. 

Для більшої адекватності метаопису всього описаного матеріалу 

авторка виправдано вдається до графічних засобів маніфестації аналізованого 

матеріалу у вигляді діаграм, графіків, площин координат у тексті дисертації. 

Докладні додатки, які презентують ядро й елементи периферії асоціативного 

поля стимулів суспільно-політичного змісту, розподіл асоціатів-реакцій за 

компонентами лексичної та асоціативної структур значень стимулів, 

співвідношення асоціативної та лексичної структур значення стимулів, мовні 

структури асоціативних полів стимулів суспільно-політичного змісту, типи 



асоціативних зв’язків, співвідношення конотацій асоціативних зв’язків в 

асоціативному полі стимулів суспільно-політичного змісту, структуру та 

динаміку конотативного компонента стимулів, співвідношення суспільно-

політичного змісту лексичних одиниць  у конотативних площинах 

комп’ютерної системи «STIMULUS», не лише значно полегшують 

сприйняття отриманих наукових здобутків, а й засвідчують ретельність і 

глибину аналізу відповідних асоціативних полів у психолінгвістичному 

аспекті, надають науковому викладу авторських ідей переконливості, а 

висновкам – об’єктивності.  

Зазначимо, що виклад матеріалу логічний і послідовний.  

Структура та зміст дисертації відповідає вимогам ДАК МОН України 

щодо правил оформлення та написання кандидатської дисертації. 

Розглядана праця потужна, як ми уже вказували, у теоретичному плані. 

Проте, незважаючи на глибоку репрезентативність наукової літератури 

(список використаної літератури складається з 275 позицій, з яких 40 – 

іноземними мовами, список лексикографічних джерел нараховує 15 позицій), 

через складність об’єкта й предмета дослідження в процесі рецензування в 

нас виникли певні запитання та зауваження. 

1. У першому теоретичному розділі Ви погоджуєтеся з традиційною 

дефініцією конотації як додаткового (підкреслення наше. – Г. М.) змісту 

слова чи вислову (за О.С. Ахмановою, с. 46). Далі на с. 47 – 48 у структурі 

значення слова з-поміж п’яти інших виділено окремий емотивно-

конотативний компонент, пов'язаний з емоційно-експресивним та оцінним 

відображенням предметів і явищ зовнішнього світу. Чи не змінилася Ваша 

думка після опису конотацій суспільно-політичної лексики, їхніх зсувів і 

динаміки, змодельованих конотативних площин і т. ін. у бік зняття 

прикметника додатковий щодо конотативного компонента? Чи не вважаєте 

Ви його складником лексичного значення слова? На нашу думку, 

конотативний компонент об’єктивізується в лексичному значенні (якщо 

відмежуватися від особливостей оказіонального слововживання), але 

предметом об’єктивації і позначення тут слугує не світ, а ставлення, що 

відображає ту чи іншу форму емотивної реакції об’єкта на позначуване. За 

словами В.І. Шаховського, «на зміну загальновідомому звєгінцевському “це 

не мова” приходить усвідомлення того, що Ш. Баллі в багатьох випадках мав 

рацію, проголошуючи пріоритет афективного в мові». Думка про 

малозначущість конотативного компонента є не зовсім коректною, оскільки в 

лексичній системі мови наявні одиниці, в яких конотативний компонент є або 

єдиним (наприклад, у вигуках, зокрема й ідеологічно маркованих на зразок 

ура, ганьба, слава), або основним компонентом значення слова (у 

конотонімах, пейоративах, фразеологізмах). 

2. На с. 124 дисертації вказано, що «денотативний фрагмент мовної 

картини світу реалізований у концептуальному ядрі». Чи не фіксували Ви 

випадки, коли конотат стає концептуальним ядром суспільно-політичної 

лексики? Свого часу В.М. Русанівський висловив думку про те, що «зміна 

суспільної оцінки денотата веде до того, що конотативне значення може 



ставати основним» (Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної 

семантики. – К.: Наук. думка, 1988. – С. 54). Про це пише і Б.Ю. Норман: 

«Для семантики окремих слів ідеологічний компонент є настільки важливим, 

що може поглинати собою, “забивати” денотативний і сигніфікативний 

компоненти” (Норман Б.Ю. К семантической эволюции некоторых русских 

слов (об идеологическом  компоненте  значения) // Мова  тоталітарного  

суспільства. – К.: Ін-т мовознавства імені О.О. Потебні, 1995. – С. 38). 

3. Крім того, дисертантка припустилася, на нашу думку, окремих 

термінологічних неточностей (наприклад, ми зафіксували вживання терміна 

конотативний компонент (часто)  і конотативний макрокомпонент (рідше, 

наприклад, на с. 128), а також різного роду мовних помилок  і комп’ютерних 

огріхів. Так, Ольга Феліксівна послідовно неправильно вживає слово 

україномовних замість українськомовних, терміну (с. 50) замість терміна, 

співпадають (с  29, 52, 150) замість збігаються, напрямки наукових 

досліджень (с. 77) – напрями, зустрічаємо поняття (с. 59) – трапляються, 

приналежність (с. 45, 102) – належність, область конотативних значень 

(с. 47, 72, 97) – сфера, галузь, додаткову по відношенню (с. 43) – щодо, у 

якості конотату (с. 44) – як конотат, в залежності від власних завдань 

(с. 77) – залежно від, разом з тим (с. 83) – водночас, існуючі словники (с. 82) 

– наявні, складових мовної картини світу (с. 34, 48, 62) – складників, 

тавтології (с. 40, 48) і т. ін. 

Висловлені зауваження жодною мірою не применшують загальної 

високої оцінки, яку ми дали роботі вище. 

У підсумковій частині відгуку зазначимо, що рецензована дисертація – 

ґрунтовна наукова робота, яка по-новому із застосуванням сучасних 

комп’ютерних інструментів опрацювання результатів проведення різних 

асоціативних експериментів комплексно інтерпретує асоціативні поля 

суспільно-політичної лексики в українськомовній картині світу з позицій 

сучасного мовознавства і створює надійний простір для подальших 

лінгвістичних пошуків. Вірогідність та об’єктивність результатів 

дослідження забезпечується достатнім обсягом матеріалу, його широтою та 

репрезентативністю, опрацюванням значної кількості наукової літератури, 

використанням методів дослідження, що взаємодоповнюють один одного, 

скрупульозним, логічно послідовним аналізом. Висновки в дисертації добре 

корелюють із поставленими в роботі метою та завданнями, чітко 

віддзеркалюють основні результати проведеного дослідження. Наявність 

чотирнадцяти публікацій, що висвітлюють зміст здійсненого дослідження, 

достатня апробація його результатів на наукових конференціях, зокрема й 

міжнародних, свідчать про те, О.Ф. Загородня – цілковито сформована 

дослідниця, з глибокою лінгвістичною й методологічною ерудицією, зі 

сумлінним ставленням до емпіричного матеріалу, з логічністю та 

дисципліною пізнавального мислення.   

Автореферат ідентичний зі змістом дисертації, відображає її ключові 

позиції.  

 




