
РЕЦЕНЗIЯ 
на дисертацiю Бондар Катерини Сергii'вни 

«Соцiофонетичнi особливостi дiалектного- мовлення шотландцiВ' 
(iнструментально-фонетичне дослiдження)», 

поданоi' на здобуття наукового ступеня доктора фiлософii' зi спецiальностi 

10.02.04 - германськi мови 

Дисертацiйне дослiдження, що рецензусrься, е шструментально

фонетичним дослiдженням, яке присвячене вивченню регiонально-маркованих 

особливостей мовлення шотландцiв, носii'в дiалекту скоте. У роботi вперше 

здiйснено системне, теоретично обrрунтоване дослiдження просодичних 

параметрiв i диференцiйних ознак мовлення шотландцiв, представникiв чотирьох 

регiонiв Шотландi'i - пiвнiчного, пiвденного, центрального 

з'ясовано специфiчнi характеристики регiонального дiалекту скоте. 

остр1вного; 

Вибiр теми е актуальним не тiльки тому, що визначасrься загальною 

спрямованiстю сучасних соцiолiнгвiстичних студiй на дослiдження регiонально 

маркованого мовлення, ай тому, що в дисертацi'i вперше у вiтчизнянiй лiнгвiстицi 

В ЯКОСТl предмета анал1зу обрано регюналъну 
. . 

вар~ативюст-ь просодi'i 

шотландського д1алекту скоте, виявлено йога специфiчнi ознаки та 

експериментальним шляхом доведено, що певний набiр частотних, темпоральних 

та динамiчних параметрiв маркують мовлення скоте в залежностi вiд гендерно'i, 

вiково'i та регiонально'i належностi мовцiв. 

Завдання даного дисертацiйного дослщження спрямовано на 

визначення факторiв, що формують мовленнЕ:ву ситуацiю в Шотландii'; 

висвiтлення icтopi'i формування дiалекту скоте на пiдставi лiнгвiстичних даних; 

з'ясування ареалу поширення дiалекту скоте на територii' Шотландii'; виявлення 

факторiв, як1 впливають на мовлення шотландцiв в ситуацi'i двомовностi та 

диглосi'i; формулювання методичних засад комплексного iнструментально

фонетичного дослiдження просодичних характеристик регiонального мовлення 

шотландцiв ; вюrвлення просодичних ознак мовленнево'i поведrнки носпв 



щалекту скоте, як1 мешкають в пiвнiчному, центральному, швденному та 

острiвному perioнax Шотландi1; охарактеризування своерiдностi шотландського 

дiалекту скоте у дослiджуваних регiонах. 

Композицiйна побудова роботи вiдповiдае щлям та поетапному 

вирiшенню завдань дисертацiйного дослiлження. Кожен iз роздiлiв роботи 

представляе собою змiстовний огляд трудiв попередникiв, а також новi авторськi 

пiдходи до висвiтлення icтopii" формування дiалекту скоте та з 'ясування ареалiв 

поширення дiалекту, визначення факторiв регiональноi" та просодичноi" 

варiативностi з урахуванням вiкових та гендерних особливостей мовлення 

шотландцiв. Такий новий принциповий шдхщ до проблеми дослiдження 

заслуговуе на позитивну оцiнку. 

Приймаючи до уваги все зазначене вище, можна констатувати, що науковi 

спостереження та висновки дисертантки виходять за межi практичноi" фонетики 

англiйськоi" мови, тому що роблять вагомий внесок у розвиток тeopii" соцiально 

обумовленоi" варiативностi регiонального мовлення в соцiофонетичному аспектi. 

Однак, вiдмiчаючи в цiлому дуже високий теоретичний рiвень та 

практичну цiннiсть роботи, що рецензусrъся, хотiлосъ би задати дискусiйне 

питания та вiдмiтити деякi недолiки, якi потребують подальшого обговорення, та 

усунення яких безперечно покращить це дисертацiйне дослiдження. 

Матерiалом цiei" дисертацii" послугували фрагменти квазiспонтанного 

мовлення носii"в дiалекту скоте з чотирьох регiонiв Шотландii" (центрального, 

пiвнiчного, пiвденного та острiвного ). Кожен з iнформантiв розповiдае про свою 

сiм'ю, дiтей, професiю, згадуе свое дитинство, тобто характер спшкування 

невимушений i неофiцiйний, при цьому важливу роль вiдiграе неформальна 

атмосфера, що сприяе створенню загального позитивного емоцiйного стану 

спiврозмовника, але при описi та iнтерпретацii" результатiв зовсiм не згадусrься 

емоцiйно-експресивна забарвленiсть мовлення iнформантiв, тобто цей показник 

до уваги не брався, але невимушене спiлкування неможливе без проявiв емоцiй, 



яю, в свою чергу, певним чином безперечно впливають на просодичю 

характеристики момення. 

У текстi роботи спостерiгасrься деяка розбiжнiсть у використаннi термiнiв 

«мовний» та «мовленневий» (наприклад, « мовна» або «мовленнева ситуацiя» ). У 

пунктi 3 .1. I мова йде про те, що «iснуе залежнiсть синтагматичного членування 

фраз вiд регiональноУ належностi iнформантiв», але не зовсiм пояснюсrься, у 

чому це вiдображасrься, можливо також доречним було 6 наведения деяких 

прикладiв. 

Bci вищезгаданi зауваження нiяким чином не заперечують наукову цiннiсть 

рецензованоi" роботи, а тiльки створюють привiд для науковоУ дискусiУ. Вiдтак, iз 

певнiстю можна стверджувати, що· дисертацiя «Соцiофонетичнi особливостi 

дiалектного мовлення шотландцiв (iнструментально-фонетичне дослiдження)» за 

актуальнiстю, сучасним методичним рiвнем виконання, новизною i практичним 

значениям отриманих ,результатiв, обrрунтованiстю наукових положень, 

висновкiв i рекомендацiй, i"x достовiрнiстю i повнотою викладу в опублiкованих 

працях вiдповiдае профiлю спецiалiзованоУ вченоi" ради, напрямку наукового 

досшдження освiтньо-науковоi" програми ОНУ iменi I.I. Мечникова зi 

спецiальностi 035 Фiлологiя, вимогам пп. 9, 1 О, 11, «Порядку проведения 

експерименту з присудження ступеня доктора фiлософii"», затвердженого 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi"ни № 167 вiд 6 березня 2013 року, а iТ 

авторка, Бондар Катерина Ceprii"внa, заслуговуе на присудження "iй наукового 

ступеня доктора фiлософii" зi спецiальностi 10.02.04 - германськi мови. 
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