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oфiцiйнoГo oПoнrнTa Пpo .циcеpTaцlЮ

Aльoни MикoлaТвни Maнько IIa TеMy <<Tвop.liоть Iвaнa Hизoвoгo в iдеЙнo-

xy.цoхс{ЬoМy кoI{Tекстi Дoби> (Зaпopiж>кя,2О21'. 21з с.), пoдaнy .цo ЗaxиcTy I{a

здoбyття сTyПеня.цoкTopa фiлoсoфii в гaлyзi знaнЬ 03 Гyмaнiтapнi нayки зi

спецiaльнoстi 035 Фiлoлoгiя

Aкryaльнiсть ТеМи ДисepTaцiйнoi poбoти

.{oслiдxtення TBopЧoсTi письменникa Iвaнa Низoвoгo B yкpaТнськoМy

пiтеpaтypoЗIlaвсTBi дoнинi ПpoBoДиЛoся сПopa.циЧнo. HayкoвoТ стy.ЦiТ, ЯКa 6

yЗaГaЛьнIoBiшIa йoгo твopнiсть y кoнтекстi йoго дo6и, нa хtaПь, .цoTеПеp не

iснyвaлo.

У дисеpтaцiТ poЗГЛяI{yTo )I<иTTя i твopuiсть цЬoГo ПисЬМеI{Hикa'

пpoaнaлiЗoBaнo aBTopсЬкi iнтенцiТ, oзнauенo мiсце МиTцЯ B кoЕITексTy€LЛЬнoMy

пpoстopi сyспiльнo-пoлiтичнoi Ta мистецькoТ дiйснoстi, Пpo.цеMoHсTpoBaIIo

oсoбливoстi iДioстильoвoi Мaнеpи aBTopa, якa opгaнiннo Пoс.цнyс pklcИ

iмпpесioнiзмy тa eкЗисTеHцiaлiзмy. У цьoмy IIoBизI{a .цaнoТ poбoти, a з oГЛя.цy нa

вiдсyтнiсть B yкpaiЪськoмy лiтеpaтypoзнaвствi

мистецькoТ сПa.цщи}Iи Iвaнa Hизoвoгo, йoгo МеМyapнo-ПyOЛlЦисTичнo1

спaДщини - iТ aкTy€lЛЬнiсть. oб'екToМ .цoслi.цlкення ДисеpтaнTкa oбиpaе пoетичнi

Ta пpoзoвi TBopи, .MеМyapи, пyблiцисTикy МиcTця' oпyблiкoвaнi Зa )киTTя

писЬМенникa У збipкaх твopiв, У лiтеpaтypнo-МисTецЬких €шЬМaнaХaХ i

пеpioдицi; pyкoПиснi твopи, якi ПoсN,Iеpтнo Bидaнo B чoTиpЬoх ToМax

п'яTитoМникa йoгo вибpaних твopiв. Toмy Пoдaнa .цo ЗaхисTy .цисеpтaЦiйнa

poбoтa Aльoни Maнькo с aкTy€LЛЬнoIo' aвибip TеМи - лoгiчнo BMoTиBoBaниM.

Cryпiнь oбгpyнтoвaнoстi нayкoBих пoлo,кeнЬ' Bиснoвкiв i pекoмeнДaцiй,

сфop мyл Ьo BaII их y .цисeрTa ц ii, ik .цoстoвip нiсть

Cтpyктypa pеценЗoBalloГo .цoслi.цlкеHня .цrкЛapyr cBolo oПтиМaЛЬнiсть y

paкypсi Дoслi.цх<ення ПoсTaвлeнoТ пpoблеми. ,.{исepтaцiя склaДaеTЪaЯ З TpЬoХ

спiвмipниx Зa oбсягoм i глибинoтo aнaлiзy poздiлiв. У встyпi BиЗнaченo МеTy
n

кoМПЛекснoГo'цoсЛ1Д}кення



ДocлiДкеннЯ' Bисвiтленo ПиTaIIнЯ Пpo МеToди pеaлiзaцiТ пoстaBJIениx зaB.цaнЬ.

oбrpyнтoBal{o aктyaльнiсть poбoти, fi нayкoBy IIoBиЗнy, Bк€tзaнo ПpaкTичIry

цiннiсть pезyЛЬTaTiв дисеpтaцiТ.

Мaтеpiaлoм ДIтЯ диcеpтaцii сTaB yBесЬ МaсиB твop.rot сПaДщини

ПисЬМенникa, йoгo МеМyapнa Ta епiстoляpнa спa.цщинa. Зaлyvення yсЬoГo

ДoсTyПIIoГo нa сьoгo.цнi Хy.цoxtнЬo-лiтеpaтypнoГo мaтеpiaлy, лiтеpaтypнo-

пyблiцистичнoi спa,цщини' МeМyapисTики Ta епiстoляpii .цoзвoлЯr ДoсTaТнЬo

пoBнo й бaгaтoгpaннo висвiтлитИ ЯК лiтеpaтypнo-MистецЬкy еПoxy' ,цoбy йoгo

TBopЧoгo гopiння, тaк i сyспiльнo-пoлiтичний кoнтекст йoгo )киTTя i твopuoстi.

,{oслiдницЬкa сщaтегiя дисеpтaцiТ {pyнTyrTЬся нa ш]иpoкoМy кoлi

нayкoBиx Д)кеpeЛ. Зoкpeмa йдеться Пpo стyдii Г. AндpeевoТ, Л. БезyглoТ,

B. Бrлянiнa, П. Бiлoyсa, A. fioмiнiкaн, C. {oporпенкa,. o. ,{yбpoвськoТ,

M. ЗyбpицькoТ, Io. Кapпенкa' Г. КoлшaнсЬкoГo' М. КouеpГaLIa, Г. Кyкa,

B. Кyхapенкo, o. Левицькoi, B. Mapкa' Д. Нaливaйкa, Ta iн. Bивчення У

ДисеpTaЦiТ кoнтекcTIIoгo зoбpalкеннЯ TBopчoстi I. Hизoвoгo нa тлi еПoxи' aнaлiз

oкpеМих aспектiв йoгo TBopЧoсTi цpyнтyrоTЬся нa нayкoBo-кpиTиЧI{иХ ПpaцяХ

I. Бiлoryб&, o.Бoндapенкo, Г. BинoгpaдськoТ, A. ЗбopoBсЬкoГo' Л. Кaлинoвськoi,

Io. КиселЬoBa' H. Кoшель, М. Maлaxyти, o. Hеrкивoгo, Л. HизoвoТ,

I. Hiкoлaснкo' M. НoчoвнoГo, T. Пiн.ryк, B. Пpoсiнa, Л. Pебpoвoi, A. Poмaнlнкa'

P. Cмiлки, Л. CщеЛьникa, H. Tapaн, B. lШoвкo[IиTнoгo, М. Ш{епенкa тa iн., y

якиx poЗкpиTo ПoсTaTЬ I. HизoвoГo B кoнTекстy€шЬнoМy пpoстopi Дoби.

II]е oдним свiд.rенням дoбpoтнocтi poбoти r BеЛикий пеpелiк пyблiкaцiй

зaкop.цoнниx aBTopiв _ нaсaМпepе.ц aнглiйськolo МoBolo.

BalкливиM .цля oбrpyнтoвaнoстi нayкoBих IloЛo)кrнь .цoслi,цx<ення с Tе, щo

.цисеpTaI{Tкa, oПpaцЬoByloчи yBесЬ цей МaсиB .цoслiДницькoi лiтеpaтypи й

aнaлiзyroчи TBopи ПисьМrнникa' BиcIIoByr свoi кoнцеПTy€LЛЬнi нayкoвi зaснoвки i

BисIIoBки' нaгoJloшyloЧи' нaпpикJla.ц' щo <<нaле>кнiсть писЬМенникa .цo

свiтoгляднo-фiлoсoфськoi кoнцепцiТ rшiстдесяTI{ицTBa Bк€lзyс B)ке o.цнa З

гoЛoBIIих pис цЬoгo кyЛЬTypнoГo фенoменц ЯКa чiткo ПpoсTе)кyетЬся в yсiй



нaцioн€tЛЬнoТ .цyxoBl{oсTi Ta кyЛЬTypи як нaйбiльlш yзaГ€LjIЬIIениx ПoIIяTЬ' щo

безпoсеpr.цHЬo пoв,язaнi з BиЗнaчeнняМ нaцioнaльнoi iденти.rнoстi Ta

сaмoiДентичнoстi кoжнoТ oкpеМo взятoi oсoбистoстЬ (с. 54). Мo>кнa ПoГo.цИТИCЯ

й iз пoзицiеro aвTopки щo.цo мolкливoстi oкpесЛиTи спiльнy пoзицilo ДЛЯ

tпiст.цесяTI{ицTBa: <Для пoезiТ шiст.цесятникiв xapaкTеpниМи 6ули еднiсть

iнтелектy€L[ЬнoГo Ta емoцiйнoгo, Пpи цЬoМy пoетичнi TBopи вiдpiзнялися

спpaB)кнЬoЮ лipиннiстro, l4 вiдмiнy вiд фaльшивиx пaфoсниx aгiтoк Ta

пaнегipикiв paдянськiй влaдi, щo aкTиBI{o Пpo.цyКУBaЛИcЯ в piтищi сoцpеaлiзМy)'

a ((TBopчa Мaнеpa шiстдесятникiв BИЯr.ЛЯЛacЯ B зaглибленoстi B yкpaiЪську

ДyХoBнy кyЛЬTypy Ta ПеpеoсМисЛеннi кpaщиx здoбyткiв свiтoвoТ лiтеpaтypи'

пильнiй yвaзi .цo ЛIoДськoi oсoбистoстi тa ii iндивiдyaльнoстi, сaмoyсвiдoмленнi,

сaмoвиpiзненнi Ta сaМoДoсTaT}Iocтi, пеpсoнaлiзмi>> (с. 55).

Пеprший poздiл .цoслiДx<ення - <<Tвop.riсть I. HизoBoГo в бioгpaфi.rнoмy тa

тeopеTичI{иМ пpooЛеМaМ cTpyкTypllo-сеМaнTичнoгo нaПoBнеIIня ПoняTTЯ

кoнTексTy' зaнypенoстi TBopЧoсTi письмrнникa y сoцiaльнo-пoлiтиuнi,

кyльтypнi, тa МисTrцькi кoнTексTи дoби. Tyт же ДисrpTaнTкa poзBa}I(aс нaД

кaтегopiями (кoHTексTy)) y Пapa.циrМi лiтеpaтypнoТ TBopчoсTi тa з'ясoвyс

oсoбливoстi твоpvoстi I. Hизoвoгo B кoнTексTi сoцiaльнo-пoлiтичнoгo .Гa

lсТopикo-кyЛьTypнoГo фенoменiв дoби, poЗГЛя.цaс мiсце ПиcЬMrIIHикa B

кoнТексT1 pеГloн€шЬнoГo кyЛЬTypoTBopеннЯ.

У .цpyГoMy pоздiлi (<Пoетиuнa твop.riсть I. Hизoвoгo: iдейнo-змiстoвi

aкцrнти, пpoблемнo-TеМaтиvнi нaпpЯNIИ' oбpaзнi дoмiнaнтИ Ta МoBнoсTильoвi

oсoбливoстi>) пpoaнaлiЗoBallo лiтеpaтypнo-хyдoя<нiй oбpaз УкpaiЪи як

.цoмiнaнтний склaдник oбpaзнoТ системи HизoвoГo; кaTегopiТ iстopиннoТ пaм'ятi

y йoгo лipиuниx TBopax' нaцioнaльнoi симвoлiки, xy/цoжньo-сTиЛЬoвi тa iдейнo-

змiстoвi oсoбливoстi лipикИ ДЛЯ дiтей.



пpoзи, iТ lкaнpoвo-сTиЛЬoвi oсoбливoстей Ta МrМyapних TBopiв i пyблiцистики,

aвтoб ioгpaфiuнoгo,цискypсy.

Зaгaлoм Мoжнa ЗaУBa)КуITИ' щo .цисеpTaIITкa Пpиxo,циTЬ Дo Цiлкoм

oбrpyнтoBalloГo BиснoBкy, Щo ((yсЯ бaгaтoжaнpoBa твop.riсть aBTopa тa йoгo

|poМaДсЬкa .цiяльнiсть вiдкpивaloть Пеpе.ц pеципiснтoм oбpaз yкpaТнськoГo

етнoфopa>> Ta <<вiчнoгo опoзицiol{еpa пoлiтичнoгo свaвiлля. Bоднovaс ПoеT

BисTyпar Пpoти яcкpaBo Bиpa)кrнoТ зoвнirпньoТ aтpибутики ПoкaзoBoГo

пaтpioтизМy - шapoBapщvftIИ, ЯКa e paДше зaсoбoм мaнiпyляTиBнoГo BПлиBy I{a

свi.цoмiстЬ I\лaс' зaсoбoм пpoфесiйнoГo зpoсTaHHя Й нe мaс нiчoгo спiльнoгo зi

спpaвx<нiпл пaщioтизМoМ)> (c. 229).

floкaзoвiсть ITpе.цcTaBЛrHих У poбoтi ПoЛo)ке}IЬ o.цнa iз BaxtЛиBИХ

ПpикМrт знa.ryщoстi Пpr.цсTaвЛенoГo нayкoBoгo дoслiдlкення. Зoкpемa

ДисеpTaнTкa, yзaГ€шЬнЮIoчи cвiЙ aнaлiз ТBopЧoсTi письменникa, пpиxoДиTЬ Дo

BисI{oBкy, Щo тoй (Пopyшye вaт<ливi ПИTa:н:яЯ нaцioнaльнoi пaм'ятi .Гa

нaцioнaльнoТ свiДoмoстi yкpaiЪськoГo нapoДy. Кaтегopii iстopи.rнoТ пaм'ятi тa

iстopи.lнoгo безпaм'яTсTBa B пoезii i пpoзi МиTця пеpедaнi Зa .цoПoМoГoЮ

чисЛенних iстopичниx pемiнiсценцiй тa aлroзiй, Щo cПoнyкaЮTь .цo глибoких

poзмipкoByBaнь пpo вarкливiсть нaцioнaльнoТ пaм'ятi Зa.цЛя бyдiвництвa

щaслиBoгo мaйбyтньoГoD. Письменник (нaМaгarTЬcя Пеpе.цaTи кoI{TpaсT

сyспiльнo-iстopинних pеaлiй сBoГo ЧacУ з yкpaТнсЬкolo iстopiсrо МинyЛиx

стoлiть. У тaкий спoсiб зa ДoпoмoГolo iстopиuниx aлroзiй митець вiддзеpкaлroс

пpoблеми тoгoчaснoТ йoмy yкpaТнськoТ дiйснoстi. Хy.Цoжнс iнкpyстyBal{ня

iстopиvниx пoдiй с Ba}кЛиBиМ iдейнo-змiстoвим скЛa.цниКoМ y пoетицi

I. Hизoвoгo>> (с. 2з0).

У дисepтaцii ПprдсTaBЛенo нayкoBo oбrpyнтoвaнi ПoЛo)кення' якi

oПиpa}oTЬся нa BсеoхoПнoМy iI бaгaтoплalloBoмy aнaлiзi як теoprTичI{oгo

мaтеpiaлy' тaк i вивченнi хyдoxснix текстiв, лiтеpaтypнo-кpиTичнoi тa мемyapнoТ

сПaДщини, епiстoляpii МисTця.



Мolкнa TBеp.циTи' щo ДисеpTaI{Tкa ДoсЯГЛa ЗaДекJlapoвaнoТ МеTи. Bиснoвки

y .цисеpTaцii чiткi й oбцpyнтoвaнi й вiдoбpaкaloTЬ pеЗyЛЬTaти дoслiДHицЬкoГo

Пoшyкy aBTopки.

Hayкoвa IIoBизнa oДеpжaних pеЗyЛьтaтiв,

iх теopетичнa i пpaктичHa зHaчУщiсть

Haйбiльшl iстoтнi нayкoвi pеЗyЛЬтaTи, yмiщенi в poботi, мoя<нa oзнaЧиTи

TaкиМи пoЛo)кеннЯМи:

У дисеpтaцiТ A. Мaнькo пpoaнaлiЗoBal{o мiтсдисциплiнapне пoняTTЯ

(кoIITексT), яке ПpoBеДенr B oпеpтi нa сисTeМaTизaцirо Ta yЗaГaJIЬненн'I

TroprTиЧниx пiдxoдiв дo йoгo BизнaченъIЯ У фiлoлoгiuниx нayкoвиx стyлiяx;

oкpесленo специфiкy ПoняттЯ кoнTексTy B Ме)кax лiтеpaтypoЗIlaBcTBa'

oбrpyнтoBallo зaсТoсyBaнFIя цих yЗaГЕLЛЬнrнЬ Пpи виBчrннi твopvoТ спaдщини

I. Hизoвoгo;

_ poЗГЛянyTo )киTTсПис ПиcьМеHнИKa' ЗaДeкЛapoвal{o ocнoвнi фaктopи, якi

детеpмiнУBaЛИ йoгo )киTTсBy' TвopЧy i гpoмaдянсЬкy пoзицirо; твopvий i
лiтеpaтypнo-кpиTичIlиiт дopoбoк МисTця BПисaнo B кoI{TексT сoцiaльнo-

пoлiтичнoгo, iстopикo.кyЛЬTypнoГo фенoменiв йoго дoби;
_ Пpoaнaпiзoвaнo oбpaзнi й стильoвi дoмiнaнти, пpoбЛr\4нo-теМaTичне Ta

iДейнo-змiстoве сПpЯMyBaння лipики I. Hизoвoгo B кoIITrксTi yкpaТнсЬкoГo

сЬoГoДенн,I;

xyдox<нiй вимipи лipики для дiтeiт';

_ ПpoaнaПiзoвaнo жaнpoBo-стильoвi oсoбливoстi хy.Цoжньoi тa MеМyapHo-

пyблiцистичнoi ПpoЗи I. Hизoвoгo, poЗкpитo ikнro iдейнo-теМaTичнy тa oбpaзнo-

симвoлi.rнy фyнкцioнaльнiсть Ta MисTецЬкy Пapa.цигМy; пpoстyлiйoвaнo

пpoблемaтикy тa iнтеpтекстy€L[Ьнy нaпoвненiсть.

_ ДoслiД)кeнo i визнaченo мiсцe I. HизoвoГo в кoI{Tекстi pегioнaльнoГo Ta

всеyкpaiЪськoГo кyЛЬTypнo-MисTецЬкoГo ПpoсTopy.



У диоеpтaцii poзвиIIyTo iдеi теopiТ лiтеpaтypи, yкpaiнiстики, yкpaiнськoi

лiтеpaтypи. !иcepТallTкa oкpесЛиЛa ПoняTTя ((кoнTrксTy) i ПpoДеMoIIсTpyBzLJIa' як

нa oснoвi циx ПoЛoхtенЬ Мo)кнa ПpеДсTaBиTи ПoсTaTЬ МисTцЯ у кoнтекстi

сyспiльниx, пoлiти.rниx, нaцioнaлЬниХ' кyЛЬTypIIиx пpoблем, BиoкprМиTи

дoмiнaнти йoгo iдейнo-есTеTичI{oгo, aксioлoгiЧнoГo, фiлoсoфсЬкoГo бaчення

свiтy. I-{iлкoм вi.цпoвi.цним ЗaПpoПoнoBaнoМy .цoслiДlкеннro с викopистaнi У

poбoтi кyЛЬTypI{o-iстopиuний, бioгpaфiuний, психoлoгiчнi пiдxoди, МеToД

iнтеpтексTyЕLJIЬнoГо aнaлiзy y Пor.цнaннi з ниЗкoЮ iнцrиx тpaдицiйниХ нayкoBих

ПapaДиГМ. oпеpтя нa iдеi кaтегopiТ кoнTекcTy Дaлo ЗМoГy poЗГopнyти твopviсть

tIисЬМеIIHикa B iстopиuнoмy, сoцioкyлЬTypнoМy, бioгpaфiннoмy,

ПсиxoЛoГi.rнoмy, лiтеpaтypl{oMy кoIITексTax pеaлiзaцiТ йoгo твopiв.

ПpиклaдниЙ xapaкTep o.цеp)кaниx pезyЛЬTaTiв тa oснoBIIих iдей нayкoBoГo

ДoслiДlкеrтня бaчиTься y ToМy, щo МaTеpiasти poбoти знaйдуть ЗaсТoсyBaIIнЯ y

виклaдaннi кypсiв iстopii yкpaТнськоТ лiтepaтypи, pегioнaльнoГo

лiтеpaтypoзнaBсTвa y ЗaклaДax вищoi oсвiти, нa ypoкaХ пoЗaкЛaснoгo чиTaIIIIЯ B

Зaг€шЬнooсвiтнiй шкoлi.

Biдпoвiднiсть ДисеpTaцiТ встaнoBЛеHиM Bи MoгaM

У дисеpтaцiТ Aльoни Maнькo ДoTpиМaно yсix Bи]vIoГ дo лoгiкo-стpyктypнoТ

схеМи нayкoвoТ poбoти. oщимaнi нayкoвi pезyльTaTИ цiлкoм вiдпoвiдarоть

зaДекЛapoвaнiй метi Ta ЗaB.цaнняМ дoслiд>кення. Пopyrшень aкaДемiчнoi

дoбpo.rеснoстi не BияBЛенo. PeзyЛЪTaTиI l{ayкoBoгo Пoшyкy шиpoкo aпpoбoвaнo

нa мiжнapo.цних i всеyкpaiЪcЬкиx нayкoBиx фopyмax. Aвтopськi нaпpaцIоBaIIня

BикЛaДенo y 8 oднooсiбниx пyблiкaцiяx (iз ниx _ 7 cтaтeй y пpoвi.цниx фaхoвиx
Bи.цaннЯХ УкpaТни, 1 _ y ЗaкopдoннoМy пеpioдиuнoМy нayкoвoМу BИДaННi тa у 48

ДoДaTкoBиx пyблiкaцiяx). ЗaсвiдuylМo' щo пyблiкaцii висвiтлIoIoTЬ мaтеpiaл yсix

poздiлiв дoслiд>кення. Кiлькiсть i oбсяг пyблiкaцiй вiдпoвiДaтoть yсiм чиHI{иМ

BиMoгaМ Дo oПpиЛЮДнеHня мaтеpiaлiв дисеpтaцiй нa здoбyття сTyПеня ДoкTopa

фiлoсoфii.

{искyсiйнi пoлoжсeння тa ЗayBa}I(енЦя дo змiстy ДисеpTaцiйнoТ poбoти



Як i кoжнa HayкoBa poбoтa, дисеpтaцiя Aльoни Maнькo с дoбporo

пiДстaвoro ДЛя дискyсiй i oбмiнoм .цyМoк. Hе ПpиМеншyЮЧи нayкoBoГo

здoбyткy .цисrpTaцiТ, слiд зpoбити кiлькa зayBa}кrнь дo poбoти:

1. Як бalитьcя, у poздiлi 1.1. <<Пpoблемa кoHTrксTy B теopетиuнiй

pефлексii>>, Дещo Зaнa.цTo poЗГopl{yTo poЗГлЯДarTьсЯ пpoблемa кoнTексTy y

piзниx дiлянкax нayКoвoГo знaHHя; Дy}ке бaгaтo yBaги пpидiленo циTyBaI{нЮ

(зoкpемa i4 слoвникiв) piзниx знaченЬ кoнTексTy вiд ПсихoЛoГiчнoгo .цo

лiнгвiстичнoгo, a B}I(е пoтiм oкprсЛенo йoгo лiтepaтypoзнaвчi вимipи. Moжливo,

щo сaМr тyт слiд бyлo б oкpемиМи пpиклaДaNIИ з )китTя Ta тBopчoi спaдщини

IIисЬMеIIникa Пoк€tзaTИ, ЯК цi iдеi кoHTrксTy Мo)tнa бyле нa.цaлi ЗaсTocyBaTИ Ha

пpaктицi пpи .цoслi.цlкеннi бioгpaфiТ' TBopЧиx .цoмiнaнт У xyлolкнiй Тa

пyблiцистичнiй спa.цщинi Iвaнa Hизoвoгo.

2. Iнкoли ДисеpTal{ткa вiдхoДИ.ГЬ вiД aкaДемiчнoгo cTиЛIo' й зaнaдтo бaгaтo

yBaГи пpидiляе пyблiцистицi, нaBo.цячи циTaTи, якi ДУx<е oПoсеpеДкoвaнo

вiднoсяться Дo нayкoBoГo Дискypсy: <<ПoчесttиЙ ПpеЗи.ценT Лyгaнськoгo

нaцioнaлЬнoГo yнiвеpситетy iмeнt Tapaca lШевченкa' ДеПyTaт B. Кypилo знaв i

oсoбистo спiлкyвaвся з I. Hизoвим бaгaтo poкiв, щo ДaЛo пiдстaви йoмy

oХapaкTrpИЗУBaTИ МиTЦЯ Як нoнкoнфopмiстa, дiйснo TBopчy oсoбистiсTЬ)) чи

<<lкypнaлiст, пoлiтичнутЙ, дiяu, ПorT тa дoбpий Дpyг I. Hизoвoгo B. Пpoсiн H€}зиBaB

ПoеTa crpцеМ, ДyшеЮ' ЛЮДинoЮ, Якy нr N,{o}кнa бyлo не лroбити. Усе це, нa йoгo

.цyМкy' втiленo й бyквaлЬнo ((BисяIor B йoгo TBopaЮ)) (с. 53). Зaйвими У Цьoмy

кoнтексTi викopисTaIIня нayкoBoгo TrЗaypyсy бaчaтьcя poзлoгi aтpибyцii:

кHayкoвa спiвpoбiтниця Iнститyтy нapoдoзнaBсTBa F{AH УкpaiЪи> чи (ГoЛoвa

ГpoМaДсЬкoТ opгaнiзaцii CтaхaнoвcЬкoГo мiськoгo oб'сднaння Bсеyкpaiнськoгo

ToBapисTвa <<Пpoсвiтa>> iменi Tapaca ТTTевченкa> (с. 58), <нayкoBецЬ o. Гaлин>>,

<<фiлoлoгиня o. ГapauкoBcЬкa), <<дoслi.цниця o. Cкибa> (с. 6\, 77), (Дpyг

I. Hизoвoгo, вi.цмiнник нapoднoi oсвiти A. Haзapенкo), (кpaсЗнaBrЦЬ

Л. БpaциЛo)>, ((пе.цaгoг H. Cтецrенкo> (с. 6|,6з), ((кoJIицIнiй гoлoвa Лyгaнськoгo

oблaснoгo oб'eднaння BсеyкpaТнсЬкoГo ToBapисTBa <Пpoсвiтa> iменi

T. LШевченкa B. Cемистягa), (кoJIиIпнiй pеДaкTop ГaЗеTи ..Пpaпop Пеpемoги,,>>,
7



(ПorT I. Caвич>> (c.77,78), <<кoлeгaЙ пoДpyгa МиTця H. КoцrелЬ)' (yкpaТнський

iстopик i гpoмaдський дiяu B. Cемистягa> (с. 89, 90). Iнкoли iа лpи aнaлiзi

xy.Цolкнix твopiв ,цисеpTaIrTкa IIе yникar пyблiцисTичIIиx штaмпiв: <<спiвaння

дифipaмбiв aктивнoМy yчaсникoвi стaлiнськиX pеПpесib (с. 65). Taкi Пеpеxo.ци

.цo пyблiцистичнoстi )кoдниМ чинoМ не .цo,цaloTЬ чoгocЬ .цo нayкoBoГo

.цoслiДx<ення, сTBopIoючи ЛиIпе ,цo,цaTкoBий <iнфopмaцiйний rшyм>> y нayкoBoМy

текстi.

з. Пoтpебyвaлo б, Як 6aчитъcя' yToЧнrння TBеp/цженHя ToГo, щo

<<визнaчaльнi pИcИ TBopчoсTi пpедстaвникiв пoкoлiння tпiстдесятникiв

фopмyroть cTpи)кенЬ iндивiдyaльнoТ твopuoТ Мaнеpи ПиcьМеI{Hикa) Iвaнa

Hизoвoгo, oскiлькИ ДИaepTaнTкa нaBo.циTЬ i свiДчення caМoгo ПисЬMеIIникa Пpo

Tе' щo вiн <<oспiвyвaв paДBЛaДy, бo тaк бyлo пpийнятo, бo iнaкЦIе MеI{е й не

ДpyкyBaЛи б. Aле сисTеМy нr лroбив - i вoнa це вiднyвaлa, xoчa б ЯК Я

ПpиxoByBaB сBoe сTaBЛеннЯ Дo неi...>> (с.55, 5|.ЙдетЬcЯ, oTх{е, Пpo тe, lиЙ
спpaвдi Iвaнa Низoвoгo Мo)кнa BBокaTи rшiстдесяTникoМ.

4. Певнi TBеp.ц}(ення B ДисеpTaцii не зaB)к.ци пiдкpiпленi пpиклaдaми, il
ToМy ЗДaIoTься ПpoсTиМи нrapryMеIIToBaниМи кoнсTaTaцiями. Haпpиклaд:

<Бyдy.rи виxi.ццем iз сiльськoi мiсцини' не ПoГЛиIIyToi пaщеro цивiлiзaцii тa

ypбaнiзaцii, митецЬ yПpo.цoB)к )киTTЯ яскpaBo зoбpalкyBaB ПpиpoДy B кpaщиХ

iмпpесioнiстичниx тpaдицiях не тiльки y свoiй пoезii, a iт У xyлoя<нiй пpoзi тa

МeMyapaю> (c. 79), Tyт, влaсне, xoтiлocя б пoбaчити якiсь poЗгopнyтi iлroстpaцii

iз текcтiв aBTopa йoгo iмпpесioнiстичниx ексПеpиivlентiв <y йoгo вiзyaльнiй тa

aкyсTичнiй пpoмoвистoстi зopoBиx Ta сЛyХoBиx oбpaзiв>>, aнaлiз i iнтеpпpетaцiтo

циx виявiв.

5. MoжлиBo' щo в poбoтi BapTo бyлo тoчнitпе oкprсЛиTи тi пpoзoвi твopи

(6oдaЙ .цeскpиПтивнo), якi дисеpтaнтцi нr BДЕшoся зaЛУЧИTИ .цo сBoГo

дoслiдlкення. I{е 6 пoкaзсUlo, 3 o.цнoгo бoкy, нaскiльки пoBIIo B poбoтi

BиКopисTaIIo TBopчy хy.цox(нIo сПa.цЩИHУ, a, з iнtшoгo' oкpесЛиЛo б нaстyпнy

пеpспекTkIBУ ДЛЯ дoслiдlкенЬ TBopчoгo дopoбкy пиcЬMеIIникa.



Зaгaльний виснoвoк

Cтвеpдх<yro' щo нayкoBa poбoтa Aльoни Мaнькo с opиIiнaльним Ta

сaмoстiйним ДoслiДженнЯМ. У нiй Пpе.цсTaBJIенo нayкoBo oбгpyнтoвaнi

ПoЛoхtення' Boнa мiстить }IoBизнy виснoвкiв i пpaкTиЧIry цiннiсть. Hayкoвий

piвень ДисrpTaцiйнoгo .цoслi.цже}II{Я Bисoкиiт', зaявЛенa TеМa poЗкpиTa пoвнiстto.

Bвaхсato, щo ДaъIa дисеpтaцiя с безсyмнiBI{иМ нayкoBиМ BнескoМ B iстopiro

yкpaiнськoi лiтеpetrypИ; Boнa poЗшиpюr, yЗaгaJIЬнIоr й пoглибЛIoс ЗнaI{ня Пpo

твopнiсть ПисЬMrI{никa Iвaнa Hизoвoгo, oсoбливoсTей йoгo i.цioстилro тa мiсця

ПисЬМенникa B yкpaiнськoМy ПисЬменствi ХХ ст. ,{исеpтaцiя Aльoни Мaнько нa

TrMy <Tвopяiсть Iвaнa Hизoвoгo B iдейнo-xy.цo)кнЬoМy кoI{TекcTi дoбш>

вiДпoвiДaе yсiм BиМoгaМ ПП. 9-18 <Пopядкy Пpoвr.цення експеpиМенTy З

пpисy,ц)кеннЯ сTyПенЯ ДoкTopa фiлoсoфii>>, зaтвеp.цх{енoГo Пoстaнoвoro Кaбiнетy

Мiнiсщiв УкpaТни J\b 167 вiд 6 беpезня 2019 P., a i aBTopкa зaсЛyГoвy€

Пpисy.ц)кення сTyПеня .цoкTopa фiлoсoфii в гaлyзi ЗнaнЬ 03 Гyмaнiтapнi нayки зi

спецiaльнoстi 035 Фiлoлoгiя.

oфiцiйний oпoнент

.цoкTop фiлoлoгi.rниx Hayк, пpoфесop,
пpoфесop кaфедpи yкpaiнськoi лiтеpaтyppl Ta теopii лiтеpaтypи

.{poгoбицЬкoгo .цеp)кaBIIoгo Пе.цaГoгiчнoгo yнiвеpситетy
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