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Становлення окремих фрагментів словотвірних підсистем українського
прикметника було й залишається однією з актуальних проблем історичної
дериватології, адже вивчення цього питання дає змогу зробити низку важливих проєкцій на історію формування всієї дериваційної системи української
мови. Функціонування складних прикметників на різних етапах розвитку
української мови до сьогодні ще не було предметом спеціального дослідження й монографічного опису, тому праця Р.Коци цікава та своєчасна.
Застосований у рецензованій монографії системний підхід до вивчення
мовних явищ, який послідовно враховує причиново-наслідкові закономірності співіснування та тенденції їхнього розвитку, обґрунтовані фактичним
матеріалом, дав змогу дослідити шляхи формування словотвірної підсистеми складних прикметників, простежити зміни, яких зазнали лексико-словотвірні типи щодо активації чи згасання їхньої продуктивності, встановити
критерії залучення твірних основ та афіксальних засобів до словотвірних
процесів, осмислити зовнішні й внутрішні причини мовних трансформацій.
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ків. Об’ємний діапазон досліджуваних одиниць у поєднанні з науковою методологією та методами лінгвістичного аналізу забезпечили достовірність,
плідність і новизну одержаних результатів.
Варто акцентувати й на повноті, аргументованості, перконливості та чіткій структурованості висновків. Заслуговує схвалення також солідний список використаної літератури й ілюстративних джерел. Істотним складником
апарату монографії є наявний у ній словопокажчик. Було б доцільним у наступних перевиданнях монографії (а вона, безсумнівно, на це заслуговує)
додати до іменного ще й тематичний покажчик.
Репрезентоване в монографії дослідження еволюції лексико-словотвірних типів складних прикметників в українській мові згідно з визначальним у
новітній історичній дериватології системним підходом до вивчення мовних
явищ дало змогу сформувати авторську концепцію становлення підсистеми
аналізованих одиниць в українській мові.
Принципових зауважень щодо тексту монографії ми не маємо. Не применшуючи теоретичного значення праці та її ґрунтовності, зазначимо, що
все ж таки є сумніви щодо написання терміна «складносуфіксальний». Попри те що в лінгвістичній літературі існують певні розбіжності (суфіксально-складний, складно-суфіксальний, складносуфіксальний), на нашу думку,
доцільнішою постає назва складно-суфіксальний, оскільки цей спосіб творення дериватів розглядається насамперед у межах композитотворення, а
написання через дефіс зумовлене тим, що в основі терміна лежить сурядне
словосполучення («складний» і «суфіксальний»).
Рецензована праця Р. Коци є завершеним самостійним науковим дослідженням, результати якого мають і теоретичне, і практичне значення. Вона
збагачує вітчизняну лінгвістичну науку та стане корисною широкому колу
мовознавців. Її з цікавістю читатимуть науковці, викладачі, здобувачі вищої
освіти, а також усі, хто цікавиться історичною дериватологією української
мови.
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