
ВІДГУК
офіційного опонента, кандидата філологічних наук, доцента Єщенко Т.А. 

про дисертацію Брікнер Тетяни Володимирівни 
«МОВНИЙ ОБРАЗ ПРИРОДИ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА»

(Львів, 2020. - 276 с.; основний зміст - 196 с.; автореф. - 20 с.), 
поданої до спеціалізованої вченої ради К 35.051.23 у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка для захисту на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.01 - українська мова

Тенденцією лінгвістичної науки останніхедсятиріч є фокусування уваги на 
анропоцентричних аспектах дослідження мови. Підґрунтям для утвердження 
людиноцентричного принципу у лінгвістиці є широке розумінні категорії 
«суб’єктивного» загалом, що передбачає вивчення водночас і «мови у людині», і 
«людини у мові». Адже за кожним художнім текстом упізнається 
індивідуальність автора. Іван Франко -  геніальна постать української нації, 
невтомний Каменяр, титан праці, «вогонь в одежі Слова», який надав нашій 
національній культурі світового виміру. Тому обрана тема для наукового 
студіювання -  «Мовний образ природи в художній прозі Івана Франка» - є вкрай 
значущою й актуальною. Найперше, для утвердження персонологійного 
напрямку сучасного українського мовознавства. На останнє вказує і зміст 
дисертації, автореферату і публікацій Тетяни Володимирівни Брікнер. Метою 
дослідження є «здійснення семантичного аналізу мовного образу природи та 
дослідити атрибутивні характеристики природних об’єктів в художній прозі 
Івана Франка» (с. З автореф.; с. 19 дис.). Кваліфікована тема вичерпно 
деталізована у шести завданнях, що спільно з метою визначають структуру 
дисертації. Реалізація заявлених завдань відбита в узагальнених шести 
висновках, що у своїй змістовій частині корелюють між собою. Не викликає 
сумніву наукова новизна дисертації, яка в повному обсязі простежується за 
текстом всієї дисертації. Тетяна Володимирівна вперше в українському 
мовознавстві окреслює поняття семантичний простір мовного образу як основу 
характеристики категорії мовної особистості (сс. 24 -  36 дис.); розкриває 
художньо-семантичне наповнення мовних образів землі, лісу, гір, води, неба та 
сонця в художній прозі І. Франка (сс. 59 -  122 дис.); аналізує атрибутивні 
характеристики природи в аспекті індивідуально-авторської картини світу 
письменника (сс. 79 -  83; 137 -  148; сс. 158 -  166; сс. 180 -  188 дис.). 
Дисертанткою удосконалено наявні у науці теоретичні засади дослідження 
мовного образу (виділено основні ознаки категорії) та його лінгворепрезентації 
в індивідуальній авторській картині світу Івана Франка (сс. 191 -  197 дис.).

Важливе функціональне значення у кваліфікаційній науковій праці 
належить додаткам (сс. 232 -  276 дис.), у яких дисертанткою подано глосарій 
основних термінів (додаток Б), використаних у дисертації; згруповано 
мікроконтексти із художньої прози Івана Франка, що утілюють мовний образ 
землі, лісу, гір, води, неба, сонця (додаток В); розміщено покажчик семантичних 
компонентів мовних образів природи (додаток Г), репрезентовано атрибутивні 
характеристики природних об’єктів в художній прозі Івана Фра:н«а'(д0даток^^д™у“ ^
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Теоретико-методологічні засади дослідження мовного образу природи в 
художній творчості схарактеризовано у розділі 1 (сс. 24 -  55 дис.), де ґрунтовно 
розглянуто мовний образ як лінгвістичне поняття та його функціонування в 
художніх творах, описано природу у житті та творчості Івана Франка, визначено 
методологічні засади аналізу мовного образу.

Проблему вербалізації земного простору у художній прозі Івана Франка 
порушено у розділі 2 (сс. 59 -  122 дис.). Дисертантка поакцентовує увагу на 
художньо-семантичному наповненні образу землі та земних об’єктів.

На загальному фактологічному матеріалі у розділі 3 (сс. 122 -  148 дис.) Т. 
В. Брікнер розглядає проблему лінгворепрезентації образу води у художній 
творчості Івана Франка, де надає вказаній категорії семантичну характеристику, 
з’ясовує етнокультурну специфіку зображення води, атрибутивні особливості 
водних об’єктів, а в розділі 4 (сс. 151 -  188) -  у такому ж руслі висвітлює мовні 
образи небесного простору (неба і сонця).

Дисертація виконана кваліфіковано, її структурні компоненти послідовно й 
повно розкривають основні складники досліджуваної теми. Т. В. Брікнер 
поставила за мету здійснити семантичний аналіз мовного образу природи та 
дослідити атрибутивні характеристики природних об’єктів в художній прозі 
Івана Франка. І, як свідчить зміст дисертаційної праці й автореферату, Тетяна 
Володимирівна успішно її досягла. Авторка цілком володіє методологічним 
апаратом аналізу мовних образів природи в художній прозі Івана Франка.

БІаявні публікації (8) повністю висвітлюють основний зміст дисертації. 
Достатньою є також апробація студіювання на низці міжнародних та 
всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях. Тетяна 
Володимирівна опублікувала 5 статей у фахових виданнях, затверджених ДАК 
МОН України, та 1 статтю в закордонному виданні та ін. З-поміж публікацій -  5 
статей опубліковано у збірниках, що індексуються у міжнародних 
наукометричних базах ( Google Scholar, Index Copernicus, Global
Serials Directory, OCLC WorldCat, Open Academic Journals Index (OAJI), Research 
Bible, ERIHPLUS, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE). До
апробації належать 2 статті у збірниках наукових праць.

Схвальної оцінки заслуговує опис національно-культурного компонента 
мовного образу землі, води, сонця.

Акцентуючи належний рівень виконання дисертації, послідовність 
семантичного аналізу мовного образу природи та дослідження атрибутивних 
характеристик природних об’єктів, потрібно звернути увагу на окремі 
дискусійні питання, що потребують публічного коментування.

1. Потребує пояснення різнорідність підходу до аналізу обраних об’єктів й 
відповідна структура підрозділів. Адже у дисертації аналізуються в 
етнокультурному аспекті мовний образ землі (підрозділ 2.1.2, сс. 71 -  79 дис.), 
мовний образ води (підрозділ 3.2, сс. 133 -  137 дис.), натомість відсутні такі 
характеристики для мовних образів земних об’єктів (ліс, гори) (сс. 83 -  119 
дис.). Опис мовного образу небесного простору містить етнокультурну 
репрезентацію сонця (підрозділ 4.2.2 сс. 174 -  180), тоді як вказаний аналіз 
відсутній щодо лексеми «небо» (сс. 151 -  166 дис.).



2. Не зовсім мотивованим видається лінгворепрезентація образу природи у 
запропонованій дисертанткою послідовності: 1) семантична характеристика 
мовного образу природи; 2) етнокультурна специфіка зображення природи; 3) 
атрибутивні особливості природних об'єктів (розділи 2 - 4  дис, сс 59 -  188). 
Мовний образ (МО) є складником індивідуально-авторської картини світу. 
Семантична структура МО визначається, найперше, семами, опис яких є 
важливим для визначення унікальності вербалізації образу природи певного 
автора. До прикладу, семи «замкнутий простір», «об'єкт гордості», «невідомий 
простір», «домівка» і под. щодо аналізу землі виокремлюються і на рівні аналізу 
лексеми «земля», і на рівні аналізу етнонаціональної специфіки зображення 
землі, і на рівні атрибутивних особливостей землі як природного об'єкта (пор.: 
сема «замкнутий простір» сс. 112 і 117 дис.). Водночас етнокультурна 
специфіка зображення простежується і в номінативних, і в атрибутивних 
означеннях.

3. Варто називати розділи і підрозділи називними реченнями (пор.: 
підрозділ 1.3.2. «Методи, використані в роботі», с. 14 у змісті, с. 50 у розділі 
дис.). Назви розділів 2, 3, 4 (сс. 14 -  15 у змісті дис.) не містять смислової 
повноти і не відповідають заявленій темі. Т. В. Брікнер подає вказані структурні 
складники дисертації узагальнено, без чіткого зазначення об’єкта студіювання 
(художня проза Івана Франка), пор.: «Вербалізація земного простору» (с. 59 
дис.), «Лінгворепрезентація образу води» (с. 122 дис.), «Мовні образи 
небесного простору» (с. 151).

Допущені окремі технічні (сс. 55, 108 дис.); лексичні (сс. 16, 17, 26, 32, 36, 
39, 41, 49, 58) помилки.

Послідовне прочитання дисертаційної роботи Брікнер Тетяни 
Володимирівни «Мовний образ природи в художній прозі Івана Франка», її
автореферату, публікацій уможливлює констатування факту: дослідження 
відповідає всім вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. 
(зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 656 
від 19.08.2015 р. та 1159 від 13.12.2015 р.), а її авторка -  Брікнер Тетяна 
Володимирівна -  заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова.

Кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувачка кафедри українознавства 
Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького

Т.А. Єщенко


