
висновок

про наукову новизну,

теоретичне та практичне значення результатiв

дисертацiI Петренко AHacTaciT СергiiЪни

на тему <<Пречелентнi феномени у заголовках сучасних

засобiв масовоТ комунiкацiТ: джерела, структура,

речепцiя>>, подану на злобуття наукового ступеня

доктора фiлософiТ

зi спецiальностi 035 Фiлологiя

!исертачiя пов'язана з актуальною проблематикою сучасноi

лiнгвоукраiнiстики розвитком ii iнтегративного напряму, що зокрема

виявляеться у взаемодii лiнгвокогнiтивного та лiнгвокультурологiчного

пiдходiв до вивчення одиниць мовомислення. Виокремлене в об'сктi

дослiдження, MoBi плас-медiа, явище прецедентностi спро€ктоване на

пiдтверлження наявностi спiлъного для ycix членiв нацiонально-

лiнгвокульryрноi спiльноти ядра знань i уявлень. Вербалiзатори

прецедентностi, засвiдченi в заголовках TeKcTiB засобiв масовоТ iнформачil,

вiдбивають зв'язок старого й нового знання, глибинних та HoBiTHix

стереотипiв, знакiв-кодiв, символiв нацiона_пьних i глобальних iсторико_

кУльТУрних, побутово-релiгiЙних, етнографiчних, соцiально-психологiчних

цiнностей бутгя

дктуальнiсть дослiдження зумовлена високою частотою побутування

рiзних видiв прецедентних феноменiв у сучаснiй живiй MoBi, що с ознакою iх

СУСпiльного значення для HociiB yKpaiHcbKoi мови; фрагментарнiстю

лiнгвiстичних дослiджень цього явища в украiнiстицi, що пiдтвердило

ПОТРебУ В поглибленому та систематичному вивченнi прецедентнI,гх

феноменiв медiйного дискурсу yKpaiHcbKoi мови, зокрема шляхом

виокремленнrI та диференцiацii ixHix сфер-лжерел, струIсryри та рецепuii у
Свiдомостi мовцiв. Праця вiдповiдае запитам сучасноi iнформацiйноi доби
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ЩОДО НеОбхiдностi cTBopeHHrI коргtусу прецедентних одиниць yKpaiHcbKoi

мови. Дослiдrкення прецедентностi в заголовках TekcTiB сучасних засобiв

масовоi комунiкацiт умохшивило виявлення ментефактiв' що входять до

КОГНiтивнОi бази сучасних мовцiв i визначzlють цiннiснi орiентири

yKpaiHcbKoi лiнгвокулътурноi спiльноти.

ffисертачiю виконано в межах комплексного 
"uy*ouoio дослiдження

вiддiлу стилiстики, культури мови та соцiолiнгвiстики KCyracHa

лiнгвостилiстика в iнтегративнiй науковiй парадигмi> (лержавний

РееСТРацiЙниЙ номер 0113U1489) та <Лiнгвософiя украiнських TeKcTiB XXI
ст.) (лержавний ресстрацiйний номер 0118U002069), Тему дослiдження

ЗаТВеРДИЛа ВЧеНа РаДа Iнституту украiнськоi мови НАН Украiни (протокол

}lb l4 вiд 28 листопада2016 року та протокол Jф l0 вiд 22 жовтня 20l9 року).

Наукову новизну дисертацiйноi прачi А.С. Петренко визначас

запропонована модель по€днання лiнгвокультурологiчного та

ЛiНгвОкОгнiтивного аналiзу заголовкiв TeKcTiB украiнськомовного дискурсу

засобiв MacoBoi комунiкацii 2014 - 2а|8 рр., що мiстягь прецедентнi

фенОмени. Зокрема в роботi вперше в лiнгвоукраiнiстичi зафiксовано явище

ПОЛiПРецедентностi та обЦрунтовано вiдповiдне iнтегративне поняття;

схарактеризовано лiнгвiстичнi вiдмiнностi мiж прецедентним феноменом i
прецедентFIою мовною одиницею; струкryровано нацiонально-

лiнгвокультурну базу прецедентних

дискурсу; виокремлено неопрецедентнi

феноменiв сучасного медiйного

феномени як ментефакти, що

фiксуютЬ новиЙ зрiЗ знанЬ яК результаТ осмислення с}п{асних реаrriй;

змодельовано асоцiативнi поля частотних прецедентних феноменiв,
виявлених у заголовках ЗМК.

СтруктУрування роботи, що скJIадаеться з перелiку умовних
позначень, вступу, трьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел та

додаткiв, виклад матерiалу й оформлення тексту вiдповiдають вимогам щодо

праць, поданиХ до захисТУ длЯ Здобуття наукового ступеня доктора фiлософiТ
зt спецiальностi 035 Фiлологiя. Теоретико-методологiчну базу речензованоi



роботи представлено виLIерпно. Пiдготовлена анотацiя вiдповiдас

з

BciM

вимогам.

У всmупi сформульовано об'екг, предмет, мету i завдання дослiдх<ення,

методи реа_гriзачii задекларованих завдань, висвiтлено наукову новизну,

вказано на теоретич}Iу i практичну uiHHicTb результатiв дисертацiйноi праui.

!исертачiя складаеться iз трьох розлiлiв. У перtuому роздiлi викJIадено

теоретико-методологiчнi засади вивчення прецедентних феноменiв в аспектi

когнiтивнот лiнгвiстики та розглянуто рiзнi пiдходи до вивчення цих

ментефактiв, запропоновано розмежування понять (прецедентний феномен>

i кпреuедентна мовна одиниця). Запропоновано до наукового обiгу та

обЦрунтовано явище полiпрецедентностi, яке, з одного боку, може бути

наслiдком функчiонування полiпрецедентних феноменiв або, з iншого боr.у,

може виникати пiд час творення полiпрецедентних TeKcTiB (заголовкiв).

У dруzолtу розлiлi пр€дставлено струкгурний аналiз сфер-лжерел

прецедентних феноменiв сучасного медiЙного дискурсу. Матерiал другого

роздiлу пiдтвердив, що тексти украiнських друкованих засобiв масовоi

комунiкацiТ с полiкультурними, оскiльки охоплюють yci можливi ситуашiТ

буття людини, якi потребують iнформаuiйного висвiтлення чи оцiнки

Авторка дослiдх<ення виокремила ciM стрижневих сфер-лжерел

прецедентностi медiЙного дискурсу, а саме: <Лiтераryра), кФраземнi

джерела), <Фольклор>, <Iсторико-культурна iнформачiя>, кСучаснiсть)),

<Аулiовiзуальне мистецтво), кСпецiальнi знання)). Кожна зi сфер-лlкерел

фунтовно описана й детально структурована, iз застосуван}ш методу

кiлъкiсних пiдрахункiв визначено роль кожного структурного компонента в

певнiй джерельнiй сферi. Аналiз прецодентних одиниць зi сфери-джерела

КСУчаСнiсть> мотивував виокремлення неопрецедентних феноменiв як

ментефактiu, Що фiксують новий зрiз знань про осмисленi реалii сьогодення.

прошарок одиниць з ознаками

збереження чи незбереження

Це рухомий

тенденцiю до

Використання

прецедентностi, що мають

цих ознак у KoMyHiKauiT.

прецедентних одиниць урiзних за сферою-лжерелом
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заголовках украiнських засобiв масовоi комунiкачii проiнтерпретовано як

вияв усебiчноi обiзнаностi з багатьма сферами людського життя як aBTopiB

публiкачiй, так i читачiв, а також як умiння оперувати набутими знаннями та

тлумачити ix.

У mреmьоJйу роздiлi пречедентний феномен розглянуто як ментефакт

нацiонально-прецедентного характеру, що с HocieM узагальнено-оцiнних

смислiв, якi виникають в межах KoHKpeTHoi лiнгвокульryри. Застосованi

методи вiльного та скерованого асоцiативних експеримеrrтiв уможJ]ивили

вербалiзацiю тих знакiв мовноi свiдомостi, що формують базовi образи й

уявлення мовцiв про довкiлля, засвiдчують глибину певних знань, пов'язаних

з нацiонаJlьно зумовленими образами, стереотипами, оцiнками тощо.

Результати експерименту засвiдчили достовiрнiсть iснування

полiпрецедентних мовних одиниць та полiпреuедентних заголовкiв, що

апелюють до декiлькох першоджерел, визначених як дисертанткою, так i

респондентами.

У BalcHoBKж пiдсумованорезультати теоретичного осмислення та

у сучасномуфеноменiвпрактичного дослiдження прецедентних

yKpaiHcbKoMoBHoMy мас-медiйному дискурсi, а

наступних дослiдrкень виокремленого об'скта

також вказано на перспективи

лiнгвоукраТнiстики в аспектах

вивчення динамiки когнiтивних i функчiйно-семантичних змiн зiбраних

прецедентних феноменiв мас-медiйного дискурсу Украiни, а також на

потребу в постiЙному монiторингу функцiон€lJIьного навантаження таких

одиниць як вербалiзаторiв нацiональноi мовноТ свiдомостi.

Сформований корпус прецедентних феноменiв у заголовках сучасних

мас-медiа, Його лиференцiацiя за джерелами походження, за структурними

оЗнаками сфер-лжерел, анzl,,liз особливостей функшiонування прецедентних

мовних одиниць, Iхнiх семантичних ознак, урахування рiзних трансформацiй

заголовкiв тощо переконують в об'сктивностi морrlльно-етичного, iсторико-

культурного, соцiаrrьно-економiчного й iнтелекгуzlльного лосвiду

украiнського народу, що його зберiгас когнiтивна база мовцiв, до якоi



прецедентними

комунiкацii.

аrrелюють автори сучасних публiцистичних TeKcTiB i яка забезпечуе тяглiсть

украiнського мовно-культурного простору. !ослiджениЙ матерiал

Зафiксував цiннiсну парадигму початку XXI ст., актуаrriзовану вживаними

одиницями у заголовках сучасних засобiв масовоI

Результати систематизування i струкryрування сфер-лжерел

прецедентних одиниць, представлених у заголовках засобiв

комунiкацiТ, унаочненi в переконливих дiаграмах. Iнформативну

маЮть dОOаmкu до дисертацii, якi узагальнюють умови й висновки

аСОцiативного експерименту, репрезентують MaTepiaTrbнe тло асоцiативних

моделей заголовкiв з прецедентними компонентами.

З. fiocToBipHicTb положень i висновкiв у дисерташiТ забезпечено

прецедентними компонентами, що ст€tли джерельною базою дослiдження,

Отриманого методом суцiльноI вибiрки iз сучасних украlнськомовних

перiодичних видань <Урядовий кур'ер)), кУкраiна молода)), <Сiльськi BicTi>

за2014 -20l8 рр.

Щостовiрнiсть виокремлення семантичних ознак прецедентних одиниць

За мОжливостi перевiрено в авторитетних лексикографiчних джерелах, а

також пiд час проведення Й аналiзу отриманих результатiв (5441 вiдповiдь

учасникiв опитування) асоuiтивного експерименту.

Високо оцiнюсмо кiлькiсть та якiсть зiбраного матерiалу, докладнiсть

його ана-гriзу з використанням релевантних методiв.

ОСОбливостi предмета дослiдження зумовили застосування комплексу

методiв аналiзу. Для досягнення поставленоТ мети в роботi посднано

Загальнi (метол iндукцii та дедукцii, аналiзу та синтезу, гiпотези та

спостереження) та спецiальнi методи наукового пiзнання. Серел

лiнгвiстичних методiв наукового пiзнання ва}кливе мiсце в дослiдженнi

належитъ описовому методу, який застосовано пiд час виокремлеFIня

MacoBoi

цiннiсть
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семантичних ознак прецедентних одиниць, а також у квалiфiкацiI асоцiацiй,

виявлених пiд час експерименту.

Метод контекстно-культурологiчного ана-гliзу використано з метою

змiстовоi iнтерпретацii прецедентних одиниць. Семантичний обсяг

прецедентних одиниць розкрито завдяки методу семного аналiзу.

Елементи методу кiлькiсного аналiзу дали змогу встановити якiсно-

кiлькiсну структуру сфер-джерел прецедентних феноменiв украiнського мас-

медiйного дискурсу та якiсно-кiлькiслry струкryру асоuiативних полiв.

Методи вiльного та скерованого асоцiативних експериментiв

використано для емпiричноi перевiрки отриманих результатiв. Гr4етод

моделювання допомiг визначити структуру сфер-джерел та рецепцiю мовцiв

щодо прецедентни)( одиниць медiйного дискурсу 2014 - 2018 рр.

Комплексний пiдхiд у застосуваннi зазначених методiв дав змогу.

детrlJlьно проаналiзувати й розкрити особливостi прецедентних феноменiв

через i,x вiдобраrкення в заголовках засобiв масовоi комунiкацii та в

рецептивному сприйняттi мовцями; зробити переконливi висновки про

функцiонування прецедентних феноменiв як ментефактiв нацiональноi

когнiтивноi бази; окреслити умови виникнення й експлiкацiТ прешелентних

одиниць в аналiзованому медiйному дискурсi та iхнс мiсце в мовнiй картинi

cBiTy сучасного украiнця.

Широка джерельна база забезпечила наJIежну емпiричну основу роботи

та об'ективнiсть висновкiв i узагальнень.

4. Теоретичне значення роботи полягае в розвитку конкретних

нагrрямiв когнiтивноi лiнгвiстики, зокрема, в обцрунтуваннi теорii

прецедентностi. Теоретичнi висновки сприrIють поглибленню знанъ про

прецедентнi феномени й прецедентнi MoBHi одиницi, про iх мiсце у

когнiтивнiй базi сучасних мовцiв, про систему когнiтосфер, репрезентованих

сферами-джерелами прецедентних феноменiв, а також вiдкривають HoBi

можJIивостi для вивченнJI динамiчноi природи та функцiональноi ролi цього

мент€lJIьного та мовного явища.



7

5. Практичну цiннiсть одержаних результатiв бачимо в тому, що

СфОрмульованi теоретичнi положення та iнтерпретований MaTepiaJI у сферi

ПРецеДентностi можуть бути використанi: а) для написання нових праць з

когнiтивноi лiнгвiстики, лiнгвостилiстики, дискурсологii; б) дrr"

пОглибленого опрацювання проблем прецедентностi; в) для всебiчного

вивчення особливостеЙ медiЙного дискурсу Украiни, .) Й" укJIадання

СлОвникiв прецедентних феноменiв украiнськомовного дискурсу рiзних

перiолiв; Г) для викладання kypciB сучасноi укратнськоi лiтературнот мови i

медiалiнгвiстики.

6. Повнота викладення матерiалiв у гryблiкацiях. Основний змiст

ДиСеРТацii викладено в дев'яти одноосiбних lrрацях у наукових фахових

Украtни, якl на дату Тхнього опублiкування BHeceHi ло Перелiку

видань Украiни, затвердженого в установленомуфахових

законодавством порядку. Двi cTaTTi з наукового напряму, за яким

пiдготовлено ква-гIiфiкацiйну працю здобувачки, надрукованi в науковому

перiодичному виданнi iншоi держави (Чехiя).

результати диоертацiт також пройшли належну апробашrю на

НаУкОВих конференцiях. Висновки пiсля розлiлiв i загальнi висновки в

дисертацii цiлiсно пiдсумовують результати спостережень авторки.

висновок

Yci HayKoBi результати, викJIаденi в дисертацiйнiй роботi та винесенi

на захист, авторка отримала самостiйно. Змiст дисертацii вiдповiдае

ЗаДекПарованiй MeTi, HayKoBi завдання, якi поставила здобувачка, виконано

повнiстю, мети дослiдження досягнYто. днотацiя, структура й обсяг роботи
вiдповiдаютЬ встановЛениМ u"ro.u*. У публlкацiях злобувачки

вiдображено ocHoBHi положеннr1 дисертацii.

Викладене дае змогу зробити висновок про те, що дослiдження

А. с. Петренко <прецедентнi феномени У заголовках сучасних засобiв

виданнях

наукових

масовоТ KoMyHiKauii: джерела, структура, рецепцiя) с завершеною працею, у
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якiй отримано HoBi науково обцрунтованi результати, що сукупно

розв'язують конкретне наукове завдання, яке мас значення для розвитку

с}п{асного мовознавства. !исерташiя здобувачки HoBiTHc комплексне

дослiдження прецедентних феноменiв, якi е частиною когнiтивноi базп

украiнцiв, що акумулю€ морально-етиtlнi, iсторико-кульryрнi та iншi цiнностi

сучасного суспiльства, А. С. Петренко, досягнувши мети дослiдження iз

застосуванням релевантних методiв i прийомiв, створила оригiнzlльну

наукову працю, яка мас перспективу подztльшого поглиблення й розвитку,

,ЩисертацЙ Петренко AHacTacii Сергiiвни вiдповiдае вимогам п. l0

кПорялку проведення експерименту з присудження ступеня доктора

фiлософii>, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

роботи А, С. Петренко обговорено i схвалено

культури N4ови та соцiолiнгвiстики Iнституту

2l сiчня 202l року.

провiдний науковий сгriвробiтник вiддiлу стилiстики,

В/q е,А, Карпiловська

Б-,J\"* С.П. Бибик

старший науковий спiвробiтник вiддiлу лексикологii,
л ексикогр афii та стру кryр но -м атем атичн oi лiнгвiфки,
Iнстиryт украiнськоi мови НАН УкраIни // . -o.М. Тищенко

l/ l
V

6 березня 2019 р. J\b |6'l, та може бути представлена спецiалiзованiй вченiй

ралi лля присудження наукового ступеня доктора фiлософii зi спецiальностi

035 Фiлологiя.

Результати дисертацt йноi

на засiданнi вiддiлу стилiстики,

украiнсъкоi мови НАН Украiни

Голова засiдання:
доктор фiлологiчних наук, професор,
завiдувач вiддiлу лексикологii, лексикографii
та структурно-математичноi лiнгвiстики,
Iнститут украiнськоi мови НАН УкраIни

рецензенти:
доктор фiлологiчних наук, професор,

кульryри мови та соцiолiнгвiстики,
Iнстиryт украiнськоi мови НАН Украiни

кандидат фiлологi Llних наук,


