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oфiцiйнoГo oПoIlеI{Ta Пpo.цисеpTaцiro B. П. IШеpеN{еTи

<<Ilaцioн aЛЬIro.кyльryp н i сTеpеoTиП и MoBooбpaзy rкiнки в yкрaiЪсЬких

нарoДЦиx пiс*rяр> (КиiЪ, 20117 _2З1с.), пoдaнy Дo ЗaxисTy lia здобyття

IlayкoBoГo cTyrTеня кaIIДи/{aTa фiлoлoгiчниx Hayк зa спецiaльнiстrо 10.02.01 -

укpaiЪсьКa МoBa

Сьoгоднi yкpaТнськa лiнгвiстикa aктивiзyвalIaaЯ B гaлyзi

aIrTpoIТoЦеIITpичIIoТ пapaдигми чеprЗ toслiДx<ен}IЯ ЛIoДиIIи B МoBi i неpез МoBy.

Погляд }ia МOBy Я}t pеt{pезенTaTиBI{y фoр*y лrодськоТ свiдoмостi, зaсiб

IT1ЗнaI{ня Ta lI{TеЛекTyaПЬI{oгo кoнсTpyloBallIlя свiтy,

IIpoДукT TBOpЧoсTi мовноi oсoбистостi дaе мoжливiсTЬ кoi{сTpyкTиBI{o пiдiйти

,цo aнaлiзy нaцiонaлЬI{O.кyЛЬTypниx MoBIlI,ГХ стеpеотишiв. Bивчення

aкTyaлЬI{иХ МoBooбpaзiв чеpеЗ ПorTику Ta сI,IМBoлiкy нapotноi твоpuoстi -

oДиII iз нaдiйниx tпляxiв лiнгвoпсиxoлoгiчнoГo BсTaнoBлrI{I{я нapoдноТ

iдентинностi, Щo, безyмoвнo, Мaе кoЛoс.tJlЬне ЗHaЧеIIня сьогoднi. Tомy

зBеpIIrння Biктоpii ПетpiвI{и Дo лiнгвiстичниx зaсoбiв TBоpеIIHя нaцioнальнo-

кyЛЬТypIroгo сTеpеoTиГl\/ экiнки в yкpaiнсЬкиx lrapoдI{иХ пiсняx с aкTyaлЬI{r.

Baх<ливiсTЬ BияBЛеI{ня r\,IoBЕII[x фop* нa oЗI{aчrн}Iя xtiнки, Тх yпopя,цкyвaнI{я,

виpоблення кpитерiТв iХ клaсифiкуBaъъ{Я, yсTaI{oBЛеIlI{Я зaкономipностей

BикoрисTalнHЯ Toгo Чи T0гo сЛoвa, \4oBнoстилiстичI{oГo зaсoбy Для сTBopеHн,l

ToГo Чи ToГo oбpaзy I{r BикJIикaс сyмнiвiв.

Pецензовaнa шpaЦя мiстить комшлексний aнaлiз лiнгвoстилiстичних

зaсобiв pеaлiзaцiТ мовooбpазy x<iнки з пoзицii семaнтики, cTрyкTypи Ta

сисTеМIIoi оpгaнiзaцiТ чеpеЗ пpиЗМy нaцiонaлЬI{o-кyЛЬTypниХ стеpеотипiв.

Toшry аl<mушlьнicmь mел'u }Iе сIIpиЧLIHЯ€. сyмнiвiв'

Huукoва ltoв|tЗн{', оGrpунmoвaнicrtgь ll{Iукoвuх noЛocrceнь duсеpwaацii *на
"lхня docmoвipнicmь. Hовизнa нayКoBиХ ПoЛo)кrнЬ дoслiдx<ення
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B. ГI. lШepемети IloЛяГae B ToNIу, Щo це I]еpIше фyндaмеI{TaJIЬIIr, кoМIIJIексI{е

.цoслi.цx{ення HКC N,IoBooбpaЗy )кiнки в yкpaiнсЬкиХ IIapoдI{иx пiсняx.

Пеpевaгorо .цoслi.Щкrнн,l e зpiлий, BиBaжений пiдхiд дисеpTaнTки Дo

TеopеTичноi oснoви, oб1pyнтoвaнiсTЬ BЛaсI{иx TBеp.цrrtе}IЬ, oЗIIaЧенI{,{ aспектiв

дoслiдженнЯ З лoгiчним ypaХyBaнням ixньoi пеpспекTиBI{ocTi. HезaгrеpечIIoЮ

IIеpеBaГoто пpaцi с Те, щo BoI{a Мaс TpиBrкTopI{y cПpЯI\,IoBaI{iсть: y I\{иIIyЛr - Дo

ДxtеpеЛ етнoyнiкaльнoi JIексики, y суraснiсть безпoсеpеД}IЬo Дo

кoмyнiкaтиBIIo-ПpaгМaTиЧIIиX Ta еTIIoкyЛЬTypHиx плaнiв МoBl{oГo УзУсУ, У

мaйбyтне - З IIеpсПекTиBolo ll]иpoкoГo ЗaсToс}.BaннЯ pеЗyJIЬTaTiв дoолiркенн'I

в теоpiТ Ta ПpaкTицi не JIиIIIе лiнгвiстiв , & ft сoцiолoгiв, псиxoлoгiв, педaгoгiв,

iстopикiв, митцiв iт' МисTецTBoзнaвцiв, кynьTypoлoгiв Toщo. ПiДвoДячи y

Poздiлi 1 лiнгвiстичнi пiдвaлини ДЛЯ aнaлiзy HКC lкiнки, aBTopкa

BикopисToByr як Iсшaсичнi IIoГjUI.ци

o. Пoтебнi, П. ЖитецькoГo' I. Фpaнкa,

Е. Бенвенiстa, B. фo" Гyмбольдтa,

I. oгiснкa, Taк i с1..raснi тенденцii,

pеaлiзoвaнi y пpaцяx B.B. Жaйвopoнкa, B. Кoнобpoдськoi, C.Я. epмoлеI{кo'

Л.I' Maцькo, B. КононеIIкa Ta iншиx. Ha yBaГy ЗaсЛyгoBye pеTеJIЬ}Iе

oIТpaцIоBaннЯ сaМе yкpaiЪськиx Пpaць. Aнaлiз сTaI{oBЛrння yкpaТнськиx

етнолiнгвiстики тa лiнгвoкyЛЬTypoлoгiТ сTaIIоBиTЬ сyTTrBиiт l rpyнтoвний

фpaгмeнт пpaцi, Де oщpесЛrllo iстopirо poзBиTкy циХ гzLJIyзей знaнь, вa>кливi

IIaIIpяIvIи (вiд лексIlttll{их Дo TексToBиx вектоpiв) (с. 1712). ,{oстoвipнiсть,

нaдiйнiсть i кoриснiсть oбpaнoТ TroprTичнoi oснoBи' МеTaМoBa Дoслiдrкення,

якa }ъ4oЖJIиBЛIor дифеpенцLЙниfт шiдxiд Дo aнa,riзoвalloгo мaтеpiалУ, У цiлoмy

Не BикЛикaIoTЬ ЗaIIеpечеIIЬ.

Фунdа"ltоенmшцьнicmь i кoлоnлeкcнicmь npшцi I]oЛяГaе, нaсaМIlrpеД' y

глибoкoмy сTpyкTypнo-сrMaIITичI{oi\4y iт' фyнкцioн€шIЬI{oМy aнaлiзi

Е{кC x<iнки' з'ясyвaннi стaнy Лекcикo|paфiнноТ кoдифiкaцiТ нoмiнaцiй жiнки,

BияBЛеIiих y пiсенниХ Tекстax. Idе, з oДIloГo бoкy, с caМoсTiйним нaIIpяN4oIvI

pоботи, з iнrшoгo * вiдбивaс oсIloвнi pезyльTaTkI зДiйсненoГo .цoсJliдхtення,

aДx{е ДBoaсIIекTниЙ хщaкTеp Ilpoпоновaнoi пpaцi пepедбaнaе ДoсЯГI{еI{нЯ Ndети
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ЧеpеЗ рoзB,язaI{н,I ЗaBtaнЬ ДoсЛiД)I(rнI{я I{a ДBoХ piвняx: I{a TroprTичнoMy Ta

ITpИклaДIroMy, що йoго бaчимo B I]rpсIIекТивi як с'IоBI{ик.

Tекст дисеpтaцii зaсвiдuyе вмiння aBTopки кpиTичIio ПpoЧиTyBaTи

пiсеннi TексTи у .цoсиTЬ IIIиpoкoMy .цiaпaзонi pецепцii вiд сyTo

лiнгвiстичI{oГo Дo зaГaЛoh,I aHTpoIIoцrIITpиЧIIoГo. fioслiдниця дiбpaлa

oптимaльнi NIrToДи ,цосдiДlкення гiпoтетич}Io-ДrДyктивниiт (що ДaЛo

моxсливiсTь BияBити, окpiм ЛексиЧI{иx, i смислoвi стpyкт1.pнi елеМеI{Tи * Чи

iндикaтopи * IIеB}IиХ сTеpеoTипiв) oписoвий, якутflкoмбiнyвaJIaЗ дrфiнiцiйним

Ta кon4Пo}IеI{TIIи]\{, тa iнtшими. I.{е ДaЛo ЗМory дiйти До нayкoво обгpyнToBaниx

й пpaктиuнo пiдтBеp.цX{rIIиХ BиcIIoBкiв шpo ПpиpoДy cTrpеoTипy, йoго МoBIIy

pеIlрrЗrнтaцirо' pекoI{сTpyIoBaI{шl обpaзy хсiнки в нaцioнaлЬIlo-MoBнiй кapтинi

свiтy нapоднoТ пiсеннoТ твopuoстi.

Aвтоpкa беpе нa себе вiдповiдaльнiсть кoМПлекcнo,цослi,цити HКC lкiнки

нa бaзi 3500 o.ЦиницЬ, що цiлкoМ .цocTaTI{Ьo .цля глибoкoГo лiнгвiстичIloГo

aна.шiзy Ta об,ективниx виснoвкiв. Hе BикJIикaс сyмнiвiв i гpyнтовнa

Д)кеpелЬI{a бaзa - фaктинно бiльIше нiя< 100 збipникiв пiсень IIIиpoкoгo

дiaxpонногo i Tе\,IaTичIIo-жaнpoBoгo сПекTpy' ЗaГ€UIoм - 1011 пiсенних текстiв.

Idе дaс iй змоry зpoбити достовipнi yзaгaлЬIIеHня' BикЛa.цеI{i y висноBкaх.

fiослiдниця Пrрекol{лиBo ДoBеЛa, Щo нкC жiнки влaстивi тi сaмi

тенДенцii, щo Й iншим МoBниМ сTеpеoTиIIaМ y цiлoмy, a йoго poЗBиToк

ЗуМoBЛеF{ий екстpaлiнгвa"тьI{иМи тa iнтpaлiнгвальниМи чинHикaМи i зовнirцнi

фaктоpи poзBиTкy I\4oBи I{r дirоть IIrЗaJIеxtнo вiд внyтpiIпнix, ЗyМoвЛеI{иx

ПrBi{иI\{и сисTеМIIими вiднoшIен}IяMи.

Пpaцi rrpиTaМaнътa кol'цеnmуаJ,Ibtlсl цiлicнicmb, гapIrлoнiйнiсть l{ayкoBoгo

BикЛaДy, y цiлoмy пoзбaвлеI{oгo нe пiдтвrp.цхtеI{иx теopiero Чи IIpaкTикoIo

о.цнобiчниx ЧИ кaTеГopичниx висновкiв. Aвтopкa rlутЯвЛЯе неaбиякy

oбiзнaнiоTЬ y теopii лiнгвiстичIIиХ BЧеIIЬ y цiй гaлyзi, yмiння IrpaцIoBaTи З

HayкoBolo лiтеpaтyporo, aнaлiзyвaти ii, yЗaГzшiЬнIoBaTи' пiдвoдяuи нaдiйнy

TеopеTиЧIIy, IvtеToДoлoгivнy Ta NлеTo.цI{чtIy oсIIoBи Для всебiчI{oГo aнaлiзy I{КC
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дисеpтaцii зобов'язyс

B. П. Illеpеметy Дo кpиTичI{oгo oПpaцIoBaътHЯ iнфopмaцiТ. Taк, aBTopкa ПopяД З

BикЛaДol\d I{aЯBIIиx поглядiв, TBеp.цжеIIь, клaсифiкaцiй BисЛoBЛIoс влaснi

ДyМки щoto I1I4X, обцpyнтовyе вибip oди}IицЬ МrTaМoви й пoслiдoвнo (зa

ДеякиMи BиняTкaМи) дотpимyсTЬся ixнього y)киBaнHя.

oсобливo слiд вiдзнaнити зaГaJloМ лoziнну сdнicmь рoботи: кo}ItеIi

IraсTyIII{ий poздiл чи llapaГpaф оpгaнiчнo пoв, язaътpтiт З ПolIеpеднiм i .цoпoвнrое

його; BислoBлеIIa ДyМкa aбо тезa кoнкpеТиЗyrTЬся, ,цoПoBI{IoсTЬся нa бaгaтoмy

МoB}ioМy мaтеpiaлi (xоva Деякi ЗaсTеpежеlII{Я щoДo кopеляцiТ poздiлiв

BисЛoBиМo y ЗayBaхrенrrях).

Зaгaлoм кalrДиДaTсЬкa дисеpтaцiя B. П. LШеpемети ITpиBrpTaс ,цo себе

yвaГy сBoelo BисTpyIIЧенiотto, гpaмoтнiсTlo' TиTaнiчнoro скpyПynЬoзнiстro в

добоpi й aнaлiзi мовного мaтеpiшУ, ,ЦoЦiльнiстrо ЗzlJlyчrнoГo TroprTичI{oГo

пiдrpyнтя Ta ЛrкcикoГpaфiнниx Д}I(еpеЛ. I-{е с Ba)кJIиBиМ Дoк€lЗo]vl iхньоТ

достовipноотi тa о6чpyнтoвaнoстi.

Bисновки пpaцi uiткi, лaкoнiчнi тa цiлком вiдбивaloTЬ сyTЬ ДoсЛi.цхrення.

,{иоеpтaнткa IIрoBеЛa BелиЧrЗI{y pобoтy щo,цo збvтpaння мaтеpiaiгy, йогo

ДеTfuчЬ}IoГo оПисy. Cписок TеopеTиЧIIиХ .цжrpел нaлi.ryс 298 позицiй нayкoвоi,

a Taкoхt 100 джеpельнoi лiтеpaтypИ, Щo свiднить Пpo I{aJIrжнy пiдгoToBкy

ПoIIIyкyBaнa, йoго глибоке ПpoIrикHенII'I B TеfuIy poботи, якy IIprДсTaBлеI{o B

ДисеpTaЦii всебiчнo, гpyl{Toвнo i нayкoBo.

Тaкoж aBToркa oкpесЛилa ПеpcПrкTиBи BIIpoBaДжeI{IIя iТ теоpетиЧIIиХ

IIaПpaцЮBaнь B етнoлiнгвiстицi, лiнгвокyльтypoлoгii, лiнгвостилiстицi Ta

лексикoЛoгii. I це, безпеpечI{o, yBиpaз}I}oе цiннiстЬ ДисеpTaцiТ, якa r сyTTсBиМ

BнеcкoI\4 дo теopii й пpaктики сy{aсноi лiнгвicTики.

ЗAУBAжЕIIнЯ Дo tI{сЕPTAЦII

fiиоеpтaцiя B. П. TТIеpемети, як i коrкне IIoBaTopсЬкr сaмостiйне

.цослiДx<еI{ня' I{е шoзбaвлеIla ITеBниx сyмнiвI{иx МОМентiв, Деякi ПoЛoхtеIlнЯ

сIIричи}IяIoТь ЗaПrpечrllнЯ, To){t BиcЛoBиI\{o зayBa}кеIIн,I, рoЗдyми й пpoпозицii
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щo.Цo Деякш( BрzlзЛиBиx, I{a нaшIy .ЦfMкy' ДrЯкиХ TеoprTиЧIIиХ ЗacaД'

ДoсЛi.ц)ItеI{I{я' йoгo Пol{ЯTTсBo*теpмiнoЛoгiЧIroГo aПapaTУ, iнтеpпpетaцiТ Й

opгaнiзaцiТ ф aктинIloГo мaтеpialry.

Мarочи tJIя .цoсяГ}IеннЯ МеTи ITеpеBa}G{О нaдtйне МеTaI\{oBI{е oГirpTя

(cmepeomun, ншцioнаllьIto-IvЛьmуpнuй cmеpeomшn' лliкpocmеpеomun,

"uoвooбpшз llciнкl'' .Пeкcuкo.cеIуlшнmuчнe r'oЛе' Лeкcul<o.cе"|||шнmuчItа zpуnа'

ЛеI<сuкo-сmшlicmuчнi заcобu onoзшцii no3шmuвнllЙ,/неzаmuвнuЙ, noняmm€вa

лtodель тощo), ДиcеpTaI{Tкa Bсе.Taки Hе ylтикнyЛa теpмiнолoгi.rнoТ, a oтхtе, й

ГIoняTTеBoТ iнтеpфеpенцiТ пit чaс oIIисy й aнa;riзy НКC xtiнки.

е}lI{Я Е{кC т<iнки ПoЛяГar в аналiзi пJlану вupаJtсе|!ня - мoвноТ

обpaзy ;кiнки (це кoнкpетнi лексlМи' МoBнoстилiстичнi зaсoби

1. Дослiд)Kе}lI{Я

словoтвipнi, синтaксичнi тoщo), Ta iнmеpnpеmацii pезульmаmiв цЬогo

aнaлiзy B плaнi змiстy (oзнa.rення стеpеoтишiв, мiкpoстеpеотишiв, iхньоТ

сTpyкТypи Зaлrxtно вiД oсHoBII клaоифiкaцiТ _ вiк, poдиннi стoсyнки, сoцi€tIIЬI{a

poJIЬ, зoвнirцнiсть тoщо). B aнaлiзi IIЛaI{y BиpaжеI{I{я aBTopкa логiчнo

pоЗГЛядaс ЛCГI <<F{aзви осiб xсiнoчoi стaтi>> з пo.цiпом йoгo нa ЛСГ (2-i'

pоздiл). Taк сaмo лoгiчнo aнaлiзyе Jlекcикo-стилiстичнi зaсoби, вя<итi y пiсняx

tJIя ЗN{aJIIoBaHIIЯ >кiнки (3-й poздiл).

Зa лoгiкolо pезyЛЬTaTИ aнaлiзy MoBнoГo мaтеpiaлy B циХ дBox pоздiлax

{плану вupсl?!сеrtня) мasм 6 Дaти.riткy сTpyкTypy IжC хсiнки (nлану злliсmу).У

цЬolvly aспектi пpaцi B. П. ]TTеpеметa, ътa }IaшIy Д}мкy' 1{е .цoTpиМaJIaся

послiдoвностi B (yпaкyвaннi>> pеЗyЛЬTaтiв aнaлiЗy IIЛaнy Bиpa)кення нa piвнi

yЗaгaJiЬнrl{I{я пJIaI{y змiстy.

Тaк, y I]еpIIIoN,[y, TеoprTиЧI{o\4y poздiлi, нa oсIIoBi нaявниx y нayковiй

лiтеpaтypi дaних Ta Нa oснoвi BЛaсIIиx сIIoсTеpе)кrIIЬ IIaД МoBI{иN,I MaTеpiа"тoм

нapo,цI{иХ пiсень, Biктоpiя Петpiвнa IIoДa€ вЛасItу сTpyкTypy НКC жiнки:

1. Мaйбyтня lкiнкa _ дiвнинa;2"Зaмiх<ня rкiнкa; 3. Жiнкa.Пoкpиткa; 4. Жiнкa-

B.цoBa. Як бaчимo, ЦЯ сТp)iкTyрa бaзyетьaЯ kтa oзнaцi <<сyсшiльIra рoЛЬ x<iнки>>.
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oЗнaкoЮ

(IТoЗиTиBнr/IIеГaTиBIIе>.

Подaнa сTpyкTypa спpиймarTЬся Як МaTpиЦЯ nЛану змicmу стеpеотипy i

ouiкyеться, що Дшri цей стpyкTypoвallиil тtлaн змiстy бyд. детaлiзoвaний',

нaIIоBIIе}I иiа, cxapaкTrpизoB aниiт., пiдтвеpдlкений пJt ан on4 вup аЭЮ ення. T aк Цe i

BиГJIяtaс B aBTopефepaтi (с. 7): (Iipи oписi нкC iкIHкИ BpaxoBallo тaкi

xapal{TеpисTики: нОfuIlнацIя..; Зoвнlurнl хсlpаКmеpuсmuКu,.; хаpаКmеpuсmuКu, не

noв,яЗаIti iз зoвнit,tlнicmю..; mpаduцiйнi аmpu6уmu'.; хаpаКmеpuсmuКа

poduннo-сoцiальнuх cmОсункiв. oднaк ЗaЗIIaЧе}Ii як однopiвневi (в сдиномy

опискy) xapaкTеpисTики IIpr.цсTaBЛеIIo B дисepтaцiТ неoдноpiдно:

ХaрaкTерисTикa нoлtiнацiя цiлкoм Ilo.цaнa як ЛCП У 2-мУ poздiлi, pеIIITa

xapaКTеpисTик - як Лексикo.cTиЛiстичнi зaсoби y 3.мy pоздiлi iз зовсiм iнIшим

шiдходом _ подiлом нa зI{oBy х( Taки HкC.

2. Ha нaпry 
",Ц}мкy, 

пoщебyroть чiткiIпoгo poЗpiзнення По}IяTTя HКС

erciнкu тa HКС лloвooб1lазу ctciн кu.

З. У 2-мУ il' 3-шгy poздiлaх Bиllикar теpмiнoлoгiчнa супеpе.rнiсть:

BиникaIoть HКC <<нoмiнaцiя xсiнки - Тi позиTиBIIa oцiнкa>>, y 3-rury poздiлi

НКС x<iнкa.кpaсyня' HКС xopoш]a x<iнкa, xоч ix y TaкoМy фоpмyлioвaннi

IIеМar B сTрyкTypi нкC у 1-мy poздiлi. Cyпеpеuнiсть спoстеpiгarМo й у

викopистaннi теpмiнiв л,tiкpoсmеpеomun.. y 1-мy pоздiлi цr нaсaМПrpеД

noзumuвнuй i неzаrnuвнuй мiкpoсmеpеomuпu (тoбтo пoДiл Зa oцiннolо

ознaкоro), & B 3-му _ зoвнiшнicmь' ЗОвнiшнiй вuеляd (тoбтo BиoкpеМЛrl{н,l

пliкpoстеpеoтипiв зa змiстом) тощo. flля yпopЯ.цкyBallнЯ Цkl.x клaсифiкaцiй Ta

ixньoi теpмiнолoгiчнoi рrПpезrнтaцiТ BapTo бyло б пoДaти чiтке oбгpyнтyBal{I{я

ТaкoГo BиOкpеNIЛеI{IUI.

oтже, спостеpiгaсМo чaсткoвi naкyни B сTpyкrypнo-змiстoвiй кopеляцii

TroреTичIIoГo Ta IIpaкTичниx poздiлiв B кoнTексTi плaнy змiстy i плaнy

BиpaЖrння HКС.



4. Bвaхсaемо, требa бyлo 6 чiткiшrе сфоpмyлIoBaTи ДBa пyI{кTи y

нayковiй нoвизнi: a) подaнo BЛaсI{y iнтеpпpетaцirо сTpyкTypи HКC x<iнки в

5rкpaТнськiй мовi IIa МaTеpiaлi yкpaiнсЬких I{apo.цI{иx пiсень..; б) здiйсненo

КoIvIIIЛексний aнaлiз тa систеМaTизaцiю НКC x<iнки, зaфiксoвa}Iиx y TrксTaХ

yкpaiнськиX IIapoД}IиХ цiсень. Пeвнo, кoМПЛекcниfr' aттaлiз i системaтизaцiя

НКС i с чaстинolo TaкoГo aсПrкTy' Як Bлaснa iнтеpшpетaцiя сTpyкTypи HКС.

Як пoбaжaння Bисj]oBи]vIo ДyМкy Пpo Te, щo B pеTелЬIIoМy

ПaсIlopTизyвaннi кo)кнoГo МoB}IoГo фaктy, коiкноi ЛеКсеМи Мo)кнa бyло 6

BикopиcTaTk| ЗaДeкJlapoBaне cКopoЧеI{IIя слoвникiв - СГ тa СУM, a не iхнi

позицiТ y сГIискy BикOpисTaноТ лiтеpaTypи. Зaнaлiзoвaнi мoвнi oДиниЦi й

виявленi HкC безпеpе.rно, нaбyли б BияскpaBЛеннЯ в aлфaвiTIIoMy, a ще

лiпIше * iдеoгpaфiнномy Iloкaxtчикy в ,{одaTкaХ як iлroсщyBal{н'l oTpиNлaI{I.tХ

резyльTaTlB.

Пеpспeктvrву 6aниМo у BикOpистaннi pезyльтaтiв цiсТ пpaцi y зiотaвниx

.ЦослiДхсеI{нЯx як з HКС жiнки в iнtшиx BиДaХ нapoдноТ ьlовнoi твоp.тостi як

yкpaiнськоi, тaк i свiтовоi

Bоднoнaс BисЛoBленi зayвaхtlннЯ, ГIиTaI{нlI' poздyми й пpoпозицiТ, I{е

Moяtyть сyTTrBo BПЛиIIyTи I{a IIoзиTиBIIy oцiнкy пpaцi, ЯКa €. цiлicним тa

rpyI{TОBниМ IIayкoBиМ ДослiДlкеI{I{яIvI, щo свi.цчиTь IIрo знaчний BI{есoк y

вирirшення пpoблеми НКC.
п
l-{исеpTaцlЯ, oсIIoBн1 ПoJIoхtеIIнЯ якo1 ПoBlro Bl,цoиTo B aBTopефrpaT1' €

ЗaBrpшIrниМ, сaМoстiйним, aкTy€tIIЬHиМ, IIoBим дослiджеIIнЯМ, BикoHaниM I{a

oсновi сyTTеBoГо фaктинI{oгo мaтеpiaлy i знauнoi дlкеpельнoТ бaзpl. Зaвдaння

пpaцi yсшiiшно poзв'язaнi, щo вiдобpaхсrнo y BисI{oBкaX. Cписoк пyблiкaцiй

вiдповiдar BиMoГaM BAК УкpaiЪи i шеpекoнyr нaс y ToМy, щo B. П. LШеpеметa

Мar Дpyкoвaнi пpaцi у фaхoвиХ BиДaнняx. Змiст нayкoBих стaтей всебiчно

tIpеДсTaBЛЯс pеценЗoBaнy пpaЩo.

цiлiснiстЬ Тa ЗaBrprшенiсть. Bонa

вiдбувaлися B бaгaтьох мiстax

Пpaцi .BJIaсTиBa зvriстовa i стpyктypнa

пpoйIшлa aпpобaцilo нa конфеpенцiяx, що

УкpaТни Ta Зa кopдol{oМ. Мaтеpiaли



I

ДoсЛi.цжеI{}ш бyдyть кopисIIиМи B TеopеTиЧних i в IIpикЛa.цEIиx ГЕLлyзяx

етнолiнгвiстики, лiнгвокyЛЬTyponoгiТ, лiнгвoстилiстики, ЛеКсикoлогii Toщo.

Топлy BBa}кa€Мo, Щo .цисеpTaцiя <<HaцioнaЛЬIlo.кyЛЬTypнi стеpеoTиПи

мовoобpaзy rrсiнки в yкрaiнськиx lrapo.цIlиx пiсняp> вiдповiДaе BиМoгaм, якi

BисyBaIoTЬ Дo IIpaЦЬ TaкoГo TИT|У' tt aвтop B' П. lШеpеметa ЗaсJIyгoByс нa

ГtpисyДх(rнI{я \iI нayкoBoГo cTyПеня кaII.ци,цaTa фiлoлогiuниx IIayк Зa

спецia.пьнiстrо 10.02.01 _ yкpaiнсЬкa МoBa.

oфiцiйний опoнент

кaII.ци.цaT фiлoлогiнни'( нayк,

стapIший нayкoвий сшiвpoбiтник

вiддiлy лексикологii, лeксикoгpaфiТ Ta

сTpyкTypIlo-N{aTrМaTI4ч}Io1 л1нГB1сTики

Iнститyтy yкpaiЪськоТ мови нAн

o. N4. Tишrенкo
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