
ВІДГУК 

офіційного опонента про дисертацію 

Тетяни Дмитрівни Полиці „Фразеологічна та паремійна об'єктивація 

концепту „думка" в українській мові" (Київ, 2016. - 334 с.), подану до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.01 - українська мова 

Українська концептологія сьогодні перебуває у стані бурхливого 

розвитку і щороку поповнюється новими цікавими дослідженнями окремих 

важливих фрагментів української концептосфери. Рецензована робота Тетяни 

Дмитрівни Полиці присвячена концептові „думка" - дуже важливому 

складникові концептосфери, що стосується внутрішнього світу людини, уже 

досліджуваного окремими мовознавцями (Т. Космедою, Н. Мех, 

Є. Бондаревою, Т. Радзієвською та ін.), однак дисертантка зуміла знайти своє 

бачення аналізованого концепту (вивчення фразеологічних та паремійних 

номінацій концепту „думка", що репрезентують особливості національної 

мовної картини світу українського етносу, осмислення етнокультурної 

специфіки його змісту в різних сферах функціонування української мови), а 

тому тему дослідження вважаємо актуальною. 

Авторка дисертації поставила перед собою мету - „змоделювати 

фразеолого-паремійне поле концепту „думка" в сучасній українській мові на 

тлі історії становлення його імені та репрезентації в наївній і науковій 

картинах світу" (с. 16). Відразу зазначимо, що Т. Д. Полиця успішно 

досягнула поставленої мети, реалізувавши низку адекватних, чітко 

осмислених та логічно сформульованих завдань, які передбачають 

урахування актуалізації концепту „думка" не лише у фразеологічних та 

паремійних одиницях української літературної мови, а й у науковій 

(термінологічна репрезентація) та наївній (на рівні територіальних діалектів 

та асоціативних реакцій) картинах світу. 
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Новизну дослідження вбачаємо в розробленні методики опису-

моделювання фразеолого-паремійної об'єктивації концепту та її застосуванні 

до моделювання власне асоціативного, термінологічного, діалектного, 

фразеологічного і паремійного полів концепту „думка" в українській мові. 

Новим є обґрунтування поняття „об'єктивація концепту" в аспекті 

трансформації індивідуально-особистісних осмислень семантики тієї чи тієї 

мовної одиниці (суб'єктивного змісту) в об'єктивну, незалежну від 

свідомості індивіда сутність, що виявляє себе як смисл-цінність на рівні 

узусу, та його екстраполяції на фразеолого-паремійну об'єктивацію концепту 

„думка" як перетворення внутрішніх індивідуальних відчуттів, переживань 

абстрактного образу думки в зовнішні об'єктивні форми існування через їх 

осмислення мовною спільнотою. Уперше в рецензованій роботі показано 

динаміку семантичного розвитку імені концепту „думка", з'ясовано 

когнітивні основи його концептуалізації. 

Важливо, що дослідження Т. Д. Полиці пов'язане з науковою темою 

кафедри української мови Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова „Лінгводидактичний опис функціонування української 

мови", тему дисертації схвалено Науковою координаційною радою 

„Українська мова" Інституту української мови НАН України (протокол № 57 

від 5 травня 2011 р.). 

У роботі використано значний мовленнєвий матеріал (450 

фразеологічних одиниць, 410 паремій, лексичні номінації концепту „думка" 

із лексикографічних джерел (53 одиниці) та 2329 номінацій на позначення 

імені концепту та спільнокореневих із ним слів із текстів різних стилів), чого, 

безсумнівно, достатньо, щоб зробити об'єктивні та виважені висновки та 

узагальнення. 

У рецензованій роботі ефективно використано різноманітні, а головне, 

доцільно дібрані методи та методики дослідження: гіпотетико-дедуктивний 

метод, метод аналізу словникових дефініцій, метод лексико-семантичного 
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поля, етимологічний, компонентний і концептуальний аналізи, асоціативний 

експеримент та метод кількісних підрахунків. 

Робота добре структурована. Композиція розділів глибоко продумана, 

логічна, детальна систематизація матеріалу за підрозділами, які теж мають 

численну рубрикацію, сприяє кращому його сприйняттю. 

У вступі роботи, як це прийнято, стисло, але чітко обґрунтовано вибір 

теми, її актуальність, сформульовано мету й завдання, визначено об'єкт і 

предмет роботи, окреслено наукову новизну, практичну та теоретичну 

цінність одержаних результатів, подано відомості про апробацію результатів 

дослідження. 

У першому розділі дисертації „Концепт як об'єкт лінгвістичних 

досліджень" обґрунтовано й виважено сформульовано основні теоретичні 

засади роботи. Незважаючи на те, що заголовок розділу традиційний, авторка 

зуміла детально та глибоко висвітлити важливі з погляду прийнятого в 

дисертації підходу питання про зміст і структуру концепту, польову 

структуру концепту, фразеолого-паремійне поле як вияв мовної об'єктивації 

концепту, семантичні та структурні особливості фразеологічних та 

паремійних номінацій, специфіку метафоризації та метонімізації у 

фразеологізмах та пареміях. Т. Д. Полиця, опрацювавши великий обсяг 

наукової літератури (281 найменування у списку), дуже глибоко продумала і 

детально висвітлила свою, оригінальну методику опису концепту та його 

фразеолого-паремійної об'єктивації, вибравши із наявних праць ті методичні 

прийоми, які їй видалися найпродуктивнішими саме для опису концепту 

„думка". 

У другому розділі дисертації „Концепт „думка" як культурно значущий 

фрагмент концептуальної картини світу українців" авторка детально аналізує 

праці вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячені дослідженню концепту 

„думка", визначає його місце в системі смислових відношень з іншими 

концептами, висвітлює історію формування семантики його імені в 

українській лінгвокультурі, описує особливості його лексичної і фразеолого-
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паремійної вербалізації в науковій і загальномовній картинах світу. А далі 

Т. Д. Полиця досить детально розглядає концепт „думка" в науковій і наївній 

картинах світу: будує термінополе концепту „думка", представляє діалектну 

репрезентацію та асоціативне поле цього концепту. Ретельний аналіз 

термінологічних, діалектних та асоціативних номінацій (лексичних і 

фразеологічних) допоміг дисертантці змоделювати термінологічне, діалектне 

й асоціативне поля концепту „думка" в українській мові, віднайти базові й 

нові смислопороджувальні моделі його актуалізації. Цікавими є 

спостереження Т. Д. Полиці про те, що структура номінативного поля 

концепту „думка" в українській мові розширюється за рахунок його 

діалектної репрезентації, однак ядро і крайня периферія діалектного поля 

аналізованого концепту вербально не виражені, ословлюється лише його 

приядерна зона, близька і далека периферії. Реалізуючись переважно в 

процесуальному семантичному ключі, діалектні номінації концепту „думка" 

об'єктивують абстрактний образ ментальної дії (с. 113-114). 

У третьому „Фразеологічне поле концепту „думка"" та четвертому 

„Паремійне поле концепту „думка"" розділах глибоко проаналізовано та 

детально розглянуто відповідні поля за однаковою схемою: ядерна зона поля, 

приядерна зона, зона близької периферії, зона далекої периферії, зона 

крайньої периферії. Ядро поля організовують одиниці різної семантико-

ступеневої градації, у складі яких наявна лексема думка; приядерну зону 

формують одиниці, у структурі яких засвідчено спільнокореневі з лексемою 

думка слова, зокрема дума, думати та їхні граматичні варіанти; близьку 

периферію репрезентують одиниці, у тлумаченні яких є лексема думка та 

спільнокореневі з нею слова; далеку периферію виражено одиницями з 

синонімами лексеми думка та спільнокореневими з ними словами як у 

структурі, так і в тлумаченні; зону крайньої периферії представлено, як їх 

називає дисертантка, концепт-ситуативними виразами, у яких лексема думка 

не згадується, а лише мислиться. Запропонований метод зонально-

градуального структурування концепту, за яким його номінації було 
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розподілено за ступенями семантичної градації відповідно до ступенів 

полісемізації та відтінків значення лексеми думка чи інших лексичних 

номінацій аналізованого концепту, як засвідчує рецензована робота, є 

надзвичайно ефективним для опису-моделювання абстрактного концепту. 

Повноти дослідженню додає з'ясування фразеосемантичної структури 

концепту „думка" - базових і нових смислопороджувальних когнітивних, 

семантичних, метафоричних і метонімічних моделей. Аналізуючи 

фразеологічні номінації досліджуваного концепту, Т. Д. Полиця досить 

повно описала образні та емоційно-оцінні нашарування, продуктивні 

метафори та метонімії, лексико-семантичні відношення між ними, з'ясувала 

їхні структурні особливості. 

Матеріал четвертого розділу досить глибоко висвітлює зонально-

градуальне моделювання паремійного поля досліджуваного концепту, 

визначає його паремієсемантичну структуру. Дисертантка послідовно 

дотримується принципу логічно-вмотивованого структурування концепту 

„думка", що сприяє виструнченості роботи, засвідчує її продуманість та 

завершеність. Авторка дисертації робить цілком аргументований висновок 

про нові смислопороджувальні когнітивні моделі „думка - суб'єкт думання", 

„думка - інтелектуальна властивість особистості", „думка - вмістилище", 

„думка - інструмент думання", „думка ~ дума - об'єкт, яким можна 

володіти", „думка - об'єкт мисленнєвого процесу", які можуть бути 

використані у формулюванні та фіксації нових значень лексеми думка у 

словниках. 

Висновки до окремих розділів та дисертації, загалом чіткі й конкретні, 

виважені та аргументовані, повністю випливають з аналізу фактичного 

матеріалу і зроблених теоретичних узагальнень. 

Окреме самостійне значення (виявлені в дисертації асоціативні реакції 

на лексичні, фразеологічні та паремійні стимули-репрезентанти концепту 

„думка" можуть стати предметом окремого дослідження) мають додатки: 

додаток А - „Асоціативний словник „думки"" (с. 247 - 250), у якому вміщено 
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реакції опитуваних на основні лексичні репрезентанти аналізованого 

концепту - лексеми гадка, гадати, мисль, мислити, дулш, думка, думати; 

додатки Б і В - відповідно „Асоціативні мікрополя фразеологічної 

репрезентації концепту „думка" (с. 251 - 252) та „Асоціативні мікрополя 

паремійної репрезентації концепту „думка" (с. 253 - 256), у яких 

репрезентовано реакції опитуваних на десять найпоширеніших 

фразеологізмів та десять паремій; додатки Г І Д - відповідно „Словник 

фразеологічних номінацій концепту „думка"" (с. 257 - 313) та „Словник 

паремійних номінацій концепту „думка"" (с. 314 - 334), у яких представлено 

всі аналізовані в роботі одиниці; додаток Е (с. 333 - 334), що містить анкети, 

за якими було здійснено асоціативний експеримент. 

Відзначаючи ґрунтовність аналізу, важливість отриманих результатів, 

узагальнень і висновків, хочемо висловити й окремі міркування та 

зауваження, що виникли під час прочитання тексту дисертації та 

автореферату: 

1. Спостерігаємо нечіткість окремих формулювань: тема має назву 

„Фразеологічна та паремійна об'єктивація концепту „думка" в українській 

мові", однак у роботі здійснено й аналіз лексичних одиниць (точніше про це 

вже сказано в меті роботи на с. 16 та в предметі дослідження на с. 17 

(„Предмет дослідження - лінгвокогнітивні механізми об'єктивації 

фразеологічних і паремійних одиниць у їх кореляції з лексичними одиницями 

номінативного поля концепту „думка" в сучасній українськомовній науковій 

та наївній картині світу"); на с. 78 бракує відомостей про наукову і наївну 

картини світу та способи їх об'єктивації: спочатку незрозуміло, що в 

підрозділі 2.3 „Концепт „думка" в науковій та наївній картинах світу", який 

складається із трьох підпунктів „Термінополе концепту „думка"", „Діалектна 

репрезентація концепту „думка"" та „Асоціативне поле концепту „думка"", 

об'єктивує наукову, а що наївну картину світу; не дуже вдалий заголовок 

додатку А - „Асоціативний словник „думки"". 
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2. Маємо певні застереження щодо джерел дослідження. Чомусь у 

списку використаних джерел уміщено багато найменувань російськомовних 

термінологічних словників (близько 2 0 - з економіки, соціології, політики, 

психології та педагогіки), незважаючи на те, що робота виконана зі 

спеціальності „українська мова". Але ж є українськомовні словники з різних 

галузей знань (наприклад, у підручнику „Українське термінознавство" 

Л.Марчук, О. Копусь та А. Попович (Кам'янець-Подільський, 2011) 

знаходимо інформацію про наявність 9 українськомовних термінологічних 

словників з економіки, 5 - з політики та політології, 2 - з психології, 1 з 

соціології тощо). На наш погляд, таке використання російськомовних джерел 

не є коректним. Оскільки дисертантка аналізує одиниці української мови, то 

використання російськомовних словників лише дає підстави прогнозувати 

можливу появу нових термінів в українській мові. Хоча, думаємо, не зовсім 

логічний підхід до добору термінологічних лексикографічних джерел не 

вплинув суттєво на висновки роботи, оскільки опис термінополя концепту 

„думка" займає всього 12 сторінок роботи (с. 78 - 90). 

Не зовсім виваженим є й використання тлумачних словників російської 

мови в аналізі лексичної об'єктивації історії семантичного розвитку імені 

українського концепту „думка". 

У роботі не використано „Словник української мови" у 20-ти томах, 

однотомний „Словник української мови" за ред. В. Жайворонка (К., 2012. -

1320 с.), однак у списку джерел знаходимо менш вагомий з наукового погляду 

„Новий тлумачний словник української мови" в чотирьох томах. 

3. Визначаючи когнітивні, семантичні, метафоричні, метонімічні 

моделі, що лежать в основі семантизації концепту, варто було б 

підкріплювати їх ілюстраціями, що полегшило б сприйняття і розуміння того, 

яка модель у якому контексті об'єктивується. 

4. У тексті роботи трапляються поодинокі фактичні й стилістичні 

огріхи: у книзі „Крилаті вислови в українській мові. Афоризми. Літературні 

цитати. Образні вислови" не зазначено авторів - А. Коваль та В. Коптілова; 
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не вказано назви додатків у змісті роботи; порушено алфавітний порядок у 

списку умовних скорочень використаних джерел (с. 7); зрідка спостерігаємо 

надмір пасивних конструкцій (с. 51, 64, 68, 71 та ін.). 

Висловлені нами зауваження й рекомендації до тексту дисертаційної 

роботи не знижують загальної високої оцінки дисертації, вони стосуються 

часткових, а не принципових положень і мають переважно рекомендаційний 

характер. 

Дисертаційна робота Т. Д. Полиці має важливе теоретичне значення, 

яке полягає у формулюванні положень про особливості структурно-змістової 

організації концепту як ментально-мовної одиниці, зокрема його польової 

структури, що є певним внеском у теорію поля; про градуально-зональне 

структурування семантики його репрезентантів на основі когнітивних, 

семантичних, метафоричних і метонімічних моделей, що є вагомим внеском 

у теорію номінації. 

Не менш важливими є й перспективи практичного застосування 

матеріалів кандидатської дисертації Т. Д. Полиці: основні теоретичні 

положення роботи знайдуть застосування у викладанні курсів лексикології, 

семасіології, фразеології та пареміології у вищих навчальних закладах, у 

спецкурсах із лінгвоконцептології, когнітивної лінгвістики, 

лінгвокультурології, у практиці укладання словників різного типу. 

Опубліковані з теми дисертації 9 статей (із них 6 в українських фахових 

виданнях, 2 - в українських періодичних виданнях, зареєстрованих в 

міжнародних інформаційних наукометричних базах даних), і автореферат 

досить повно та вичерпно висвітлюють суть самого дослідження, написаного 

з дотриманням установлених вимог. Дисертаційна робота пройшла добру 

апробацію на міжнародних та всеукраїнських наукових форумах. 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

Отже, рецензована дисертація „Фразеологічна та паремійна 

об'єктивація концепту „думка" в українській мові" є завершеним, 

ґрунтовним та різнобічним дослідженням цікавої та актуальної проблеми з 



отриманими новими, науково обґрунтованими результатами теоретичного та 

прикладного характеру, що сукупно є суттєвими для розвитку української 

лінгвоконцептології, відповідає всім вимогам „Порядку присудження 

наукових ступенів" від 24.07.2013, № 567 до праць, поданих до захисту на 

здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, а її авторка -

Тетяна Дмитрівна Полиця - заслуговує на присудження їй наукового ступеня 

кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 - українська мова. 
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