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Представлена на реценз1ю робота присвячена всеб1чному вивченню
семантичного зм1сту, формальноТ побудови та особливостей функцюнування
соматичних фразеолопчних одиниць (СФО) шмецько'У мови. Звернення авторки
до uiei складно!' проблеми е не тшьки актуальним i своечасним, але й
гносеолопчно необхщним.
Одним з ключових напрям1в сучасно'У л!нгв!стики е антропоцентрична
парадигма, яка передбачае дослщження мовних i мовленневих явищ з позицш
людини-мовця як провщноУ сили несюнченного мовотворчого процесу та
вербального кодування шформаци (пращ Н. Андрейчук, А. ВежбицькоУ,
В. М!зецькоУ, I. Морозово'У, О. Огуй, О. Сел1ваново1 та ш.). Як вщомо, щ
аспекти ч1тко виявляються у фразеологп мови, де на вербальному piBHi
втшюеться неповторний менталитет етносу, у спресованш i влучн1й мовшй
форм!

в1дображаються

р!зномаштш

аспекти

icTopii

народу,

полИичноУ,

економ1чно1, культурно!’ та 1нших сфер життя. Варто зазначити, що особливе
Micpe в систем! будь-яко’! мови належить фразеолопУ.

ДисертащяЮ. В. Бьтоус - зрше

лшдос

co6i оригшальний задум, багатоплановий пщхщ до проблеми розгляду та УУ
вдале рш ення.
Актуальн!сть роботи мотивуеться лшгво-гносеолопчними потребами
сучасноУ лшгв!стики розкрити лшгвальний

потенщал мовних одиниць у

побудов! концептуально!' та мовно'У картин св!ту певного етносу, а також
тдсилюеться

загальнозначугцою

провщною

роллю

СФО

у

вщтворенн!

нацюнальноУ нлмецькоУ щентичност! та увиразнюеться системно-структурною
1

спрямованютю

проведено!' науковоУ розвщки.

Розглядаючи

об’ективащю

соматичних фразеолопзм!в у шмецькш MOBi, авторка робить новий крок у
дослщженш функцюнування СФО як зафарбовування культурно-маркованих,
сталих фрагменте колективноУ свщомостУ у шмецькш MOBi та переходу
шформащУ в аналогову кодову систему людини.
Ю. В. Бшоус ставить co6i досить амбщшну мету визначити структурносемантичш

параметри

СФО

у

шмецькш

MOBi з

урахуванням

Ухнього

функцюнального потенщалу та нацюнальноУ специфши. Така багатовим1рна
задача у робот! досягаеться завдяки великому обсягу фактичного матер1алу
(дослщницький корпус СФО - 2157 одиниць, 4275 сторшки), що уможливлюе
науково-в1ропдш висновки.
Об’ектом дослщження е лексикограф1чно зареестроваш ФО шмецько'У
мови з соматичним

компонентом. Предмет дослщження -

структурно-

синтаксичш особливост1 СФО у сучаснш шмецькш мов1.
Теоретичне

значения

i наукова

новизна

проведено!' роботи

не

викликають сумшвУв. Так, вперше здшснено холютичний розгляд вербальних
особливостей шмецьких СФО i визначено Ухню функцюнальну роль у загальнш
шмецькш когн1тивн1й картиш св1ту; виокремлено 16 базових соматизм1в
шмецько'У мови, що е невщ'емними для шмецького ментал1тету та найбшьш
частотними

у

генеращУ ФО;

розроблено

тематичну

класифжащю

дослщжуваних соматизм1в, що базуеться на особливостях тривим1рност1
сприйняття людиною оточуючого свиту; виявлено та обгрунтовано головш
семантичн1

особливост1

та

структурно-синтаксичн1

характеристики

дослщжуваних СФО, вщтворено Ухн! основш морфолого-синтаксичш модель
Концептуально робота спираеться на принципи антропоцентризму.
Оск1льки людина фжсуе уявлення про себе та оточуючий св1т, власн1 емоцй' та
ставлення до природи та навколишнього середовища у р1зних системах мови,
зокрема у

фразеолопчнш,

то

СФО

с природним

засобом

вербал1защ'У

результате сприйняття людиною об’сктивноУ реальност1 кр1зь призму власного
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ф1зичного тша, що виступае м!рилом достов1рностц критер1ем оцшки та
засобом надбання й акумуляцй' знань про свп навколо.
Дисертацшна робота Ю. В. Бшоус -

чпко структуроване, лопчно

побудоване наукове дослщження, що дозволило авторщ глибоко розкрити тему
та вир1шити поставлен! у дослщженш завдання. Дисертащя складаеться 3i
вступу, трьох роздш в, висновшв до кожного з них, загальних висновюв, списку
використаних джерел (382 позищ'У, з них 64 шоземними мовами), списку
лексикограф1чних джерел (32 позицп), а також списку джерел шюстративного
матер1алу (12 позицш) та додатку. Загальний обсяг роботи становить 238
стор1нок (обсяг основного тексту - 189 сторшок).
У

першому

фразеолопчних
мовознавствР’
«фразема»

роздш
одиниць

подаеться

у л1нгв1стиц1.

„Теоретичн!
з

засади

соматичним

тлумачення
Осюльки

дослщжень

компонентом

понять

н1мецьких

у

сучасному

«фразеолопзм»,

фразеолопя

як

роздш

<<1д1ома»,

мовознавства

знаходиться на перетиш р1зногалузевих розвщок, у цьому роздш

Юл1я

Володимир1вна звертаеться до розгляду ФО з позицш граматики, лексикологи;
конкретизуе термши «фразеолопзм» та «соматизм» та завдяки власним
спостереженням диференщюе корпус шмецьких СФО як фраземи, квазыдюми
та щюми.
На баз1 зд1йсненого анал1зу спещальноУ л1тератури щодо природи
соматизм1в та ФО з соматичним компонентом i власних спостережень
Ю. В. Бшоус робить висновок, що основними диференцшними ознаками
фразеолопзм1в

та

критер1ями

Ух розмежування

вщ

1нших

одиниць

е

нар1знооформлений план вираження та щюматичнють, цш1сн1сть плану зм1сту а
шд фразеолог1змом дисертантка розум1е сполучення двох i б1льше сл1в, що мае
синтаксичну та семантичну ц1л1сн1сть, вщтворюеться у мов1 в готовому вигляд1
та мае повн1стю або частково переосмислене значения. Вартим уваги е, на наш
погляд, висунуп у робоп трактування терм1на «соматизм», «соматичний»,
оскшьки цей терм1н дос1 не отримав у л1нгв1стищ ч1ткого тлумачення, що
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призводить до рпного розумшня того, яю лексеми на позначення частин тша
необхщно зараховувати до соматично'У лексики.
Ю. В. Бшоус

узагальнюючи

результата

дослщжень

шмецьких

та

вИчизняних науковщв, а також на основ! власних спостережень шд терм!ном
«соматизм» розум1е «ядровий компонент, що позначае частину тша або
внутршнш орган людини, що входить до складу ФО» (с. 64). При такому
пщходц

вщповщно

«соматичний

фразеолопзм

-

це

стшкий

нар1зно

оформлений вираз з повним або частково переосмисленим значениям його
складових, який мютить у своему склад! ядровий семантичний компонент соматизм, що позначае частину тша або орган людини» (с. 49). Дисертантка,
грунтуючись на типових ознаках нацюнального характеру, встановила тюний
зв'язок шмецьких СФО 1з нащональним ментал Петом народу.
Другий роздш
одиниць

„Матер1ал

з соматичним

i методи дослщження

компонентом

у

шмецькш

фразеолопчних

мов1” присвячено

методолопчнлй 6a3i дослщження i окресленню основних етап1в роботи (с. 6885). Щлком слушним i мотивованим вважаемо обраний авторкою базовим
принцип антропоцентизму, оскшьки «доцшьшсть антропоцентричного п1дходу
до

вивчення СФО

вбачаемо у тому,

що

фразеолопю

н!мецькоУ мови

характеризують в!дображенням об’ективного св!ту кр1зь призму власного тша i
св1домост!

людини»

(с. 70).

квантитативно-квалНативного

У

другому

методу

роздш
в1дбору

також

за

фактичного

допомогою
корпусу

дослщження зроблено висновок, що «СФО, пов’язаш з побудовою людського
тша, е своерщним вщображенням будови всесвНу у ментальност1 та MOBi
людини» (с. 98). Зазначимо ретельнють виб1рки фактичного матер1алу, що
здшснена на класичних засадах математичноУ лшгвютики (Табл. 2.1, с. 88).
Безумовно,

такий

пщхщ

до

анал1зу забезпечуе

в1рогщнють

отриманих

результат1в та Ухню валщшсть.
У третьому роздш1 „Семантична i синтаксична структура соматичних
фразеолопзм1в у шмецькш мовР’ зд1йснено всеб1чний анал1з синтаксичноУ
структури та семантичного змюту СФО, систематизовано корпус СФО у три
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семантико-тематичш групи (с. 102). Зазначимо, що певним науковим здобутком
проведено'! розвщки вважаемо подану «тематичну класиф1кац1ю шмецьких
СФО, де

зазначен1

базов1 групи

розпадаються

на семантико-тематичш

шдгрупи» (с. 102) та власне розроблену параметризащю тематично! групи
«людина» на матер1ал1 дослщжених соматизм1в (Рис 3.1, с. 102).
Грунтуючись

на

класиф1кац1!

С.

Бланка

та

на

основ!

власних

спостережень за комушкативними особливостями СФО, дослщниця визначае
основн1 тематичн1 п1дгрупи у rpyni «Людина» (с. 103), розширюе кожну
тематичну шдгрупу поданими прикладами з фактолопчного матер1алу (с. 103110) та виводить досл1дження

на вищий р1вень анал1зу. Досл1джуючи

емшричний матер1ал, авторка робить висновок, що найбшын частотними
(24,7% з усього корпусу фактичного матер1алу) е соматизми, яю корелюються з
психоемощйною сферою, що вказуе на нерозривний зв’язок тшесного й
духовного у свщомослт людини (с. 103), а також встановлюе, що у семантищ
СФО переважають негативш емоцй' (с. 150), як! оргашзовують та мотивують
людину та часто слугують засобом и адаптацп в неп1знаному середовинп.
Безперечна ц1нн!сть дисертац1йного дослщження полягае й у тому, що його
авторка простежуе еволюцшш тенденц!! у вживанш соматичних фразеолог1зм1в
у художн1й л1тератур! на баз! прозових TBopiB XXIII-XXI ст. та визначае Ух
частотшсть у д!ахрон!У (Табл.3.1, с. 151).
Варто також вщзначити важлив!сть проведеного психол!нгв!стичного
експерименту серед 100 респондент!в РБмеччини (м. Тpip) щодо вживания
фразеолопзм!в з соматичним компонентом для визначення тенденщй у
преференщях нос!ями мови. В npoueci проведения даного експерименту було
встановлено, деяю розб!жност! м!ж об’ективац!ею дослщжуваних соматизм!в у
художн!х творах i в психол!нгв!стичному експеримент!. В!дтак, «на перше
м!сце за результатами експерименту виходить соматизм «Kopf>>, що свщчить
про його неабияку важлив!сть для штелектуально! молод! Н!меччини» (с. 159).
Завдяки

застосованому

в

робот!

хол!стичному

п!дходу,

а також

достатньому обсягу фактичного матер!алу i його лш гастично грамотн!й
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штерпретащУ авторщ вдаеться зробити серйозш, оригшальш та науково HOBi
загальш

висновки

структурно-семантичних

особливостей

соматичних

фразеолопзм1в у шмецькш мовт
За результатами проведеного дослщження авторш вдаеться показати
корелящю м1ж зм1стовною шформащею, що закладена в СФО та Ухньою
морфолого-синтаксичною

структурою.

Системний холютичний

пщхщ до

анал1зу СФО в шмецькш MOBi представив розгляд предмету дослщження у
трихотом1У його семантики, структури та функцюнування (с. 202). Так, у робот1
через анал1з частотност1 функцюнування соматизм1в у художнш лИератур1 у
д!ахрошУ протягом XVIII - XXI ст. Ю. В. Бшоус встановила Taxi найчастотшнп
ядров!

компоненти

Дисертантка

цшком

як

«Auge»,

правом1рно

«Hand»,

«Kopf»,

стверджуе,

що

«з

«Herz»

(с. 202-203).

позицн

формально!

оргашзащ! СФО, представлених в шмецькш мовц встановлено, що СФО 3i
структурою словосполучення майже втрич1 кшьюсно переважають СФО 3i
структурою

речения.

репрезентативно!

Домшування

структурно!

групи

словосполучень
пояснюемо

як

Ухньою

найбшьш

зм1стовною

та

функцюнальною близьюстю i3 словом» (с. 203).
Зроблеш

висновки

теоретико-методолопчним

i положения робота
р1внем

виконаного

пщтверджуються
дослщження,

високим

забезпеченим

квал1ф1кованим використанням сучасних метсццв анал1зу, достатшм обсягом
виб1рки,

У!

осмисленням

квантитативно-квалУтативного
результате

1нших

дослщжень

обгрунтування
близькоУ

та

творчим

проблематики.

У

дисертацшнш розвщщ Ю. В. Бшоус здшснено всеб!чний розгляд предмета
дослщження, а сама робота мае чшку i лопчну структуру та переконливо
прошюстрована прикладами (Роздш 3). Усе це уможливлюе використання
наукових здобутюв авторки шд час складання навчальних пос!бниюв з xypciB
загально! та шмецькоУ лексиколопУ, стшнстики, загального i поргвняльного
мовознавства, а також у спецкурсах та семшарах i3 проблем когштивноУ
лш гастики, лшгвокультуролопУ, наукових розвщках студешУв та acnipaHTiB,
що пщкреслюе практичну значущнпгь представлено! дисертащУ. Зроблеш в
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процеО робота висновки е важливим шдгрунтам для подальших наукових
пошукгв, зокрема у з1ставному анал!з1 функцюнування СФО у публщистичних
та художшх текстах. Отже, можна говорити про перспектившсть зробленого
дослщження.
Сказане дозволяе квал1ф1кувати дисертацш Ю. В. Бшоус як серйозне
багатопланове дослщження, яке вщповщае сучасному р1вню наукових знань та
iHTepeciB гермашсНв. Жодного сумшву не викликае обгрунтовашсть наукових

положень, висновюв i рекомендацш, наведених у цш дисертащУ.
Разом з там, визнаючи науков1 здобутки дисертацшноУ npaui Юли
Володимир}вни Б1лоус та перспективн1сть и

ochobhoi

1де1, вважаемо за можливе

висловити neBHi зауваження та побажання, зокрема:
1. У npopeci розгляду семантичного наповнення н1мецьких СФО бажано
було б звернути увагу на явище фразеолопчноУ синошмп, тобто вживания
фразеолопчних одиниць з лексично р1зними ядровими соматизмами для
передач! однакових понять. Наприклад: Es liegt (klar) vor den Augen = es liegt auf
der (flachen ) Hand -

обидв1 щюми

вживаються у ceHci «зрозум1ло»,

«очевидно».
2. Дисертантка наголошуе на комушкативно-семантичнш специф1ц! суто
н1мецьких СФО (с. 49, 140, 143). Хотшося б почути в!дпов1дь на таке
запитання:

«Чи

завжди

нацюнальний

ментал!тет

мае

значения

для

концептуального трактування конкретного СФО?»
3. Дослщжуючи функцюнування шмецьких СФО у художн1х текстах,
доречним було б також детальшше розглянути не тшьки Ухню семантику i
синтаксис, але й природу мовленневоУ комун1кащУ взагал1.
4. Попри валщшсть i грунтовн1сть дослщження, спостер1гаемо певне
тяжшня авторки до глобальних узагальнень, деяке перевантаження прикладами
фактичного матер1алу (особливо йдеться про Розд1л 3) та окрем1 стил!стичн! i
друкарсью orpixn.
Зроблен1 вище зауваження провокують дискусш , але не торкаються
загальноУ концепцй' дослщження i не впливають на загальне позитивне
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враження вщ роботи, що за своею проблематикою, науковою i практичною
новизною та композицшною структурою вщповщае традицшним стандартам
кандидатських дисертацш.
Публжацп авторки е цшком достатшми i, разом з авторефератом,
адекватно вщбивають положения i висновки, яких дшшла Ю. В. Бшоус у
своему

дисертацшному

дослщженш

«СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧН1

ОСОБЛИВОСТ1 СОМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГ13М1В У НШ ЕЦЬКШ
МОВ1».
Рецензована робота лшгвютичне

дослщження

вищевикладеного,

вважаю,

науково обгрунтоване, детально
актуально'1
що

«СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧН1

проблематики.

дисертацшне

сплановане

Виходячи

дослщження

ОСОБЛИВОСТ1

на

з
тему

СОМАТИЧНИХ

ФРАЗЕОЛОГ13М1В У НШ ЕЦЬКШ МОВ1» в!дпов1дае yciM чинним вимогам
Департаменту атестащУ кадр1в MiHicTepCTBa освВи i науки Укра'ши, зокрема,
«Порядку присудження наукових ступен1в та присвоения вченого звания
старшого

наукового

сшвроб1тника», затвердженого

постановою

Кабшету

MiHicTpiB Украши вщ 24.07.2013 року № 567, а його авторка БШОУС Юл1я

Володимир1вна заслуговуе на присудження наукового ступеня кандидата
фшолопчних наук за спещальнютю 10.02.04 - германсью мови.

Оф1щйний опонент
кандидат ф1лолопчних наук,
доцент кафедри 1ноземних мов
для гумаштарних факультет1в
Льв1вського нац1онального ун1верситету
1мен1 Твана Франка

Плдпис к.

ф
глол.н., доц.

Вчений секретар
Льв1вського нац1оналын
iMeHi 1вана Франка
кандидат ф1лолопчних
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