BI,ЦгУк
oфiцiйнoгo oПoнеHTa' ДoкTopa фiлoлoгiчниx нayк, пpoфeсopa,
зaвiдyвava кaф едpи iстopiТ yкpaiЪськoТ лiтеparypи Ta кoМпapaтивiстики
Кaм,янець-ПодiльсЬкoгo нaцioнaлЬHoгo yнiвepситеry iмeнi Iвaнa oгieнкa
Papицькoгo Oлегa Aнaтoлiйoвичa
нa .цисеpTaцiro Maнькo Aльoни MикoлaiЪни
<<Tвop.riсть Iвa нa Hизoвoгo в iдейнo-хy.цoil(н Ьolvty кoнтексTi
дoбш>
(Зaпopiхсжя,2О21. - 27З c.),
ПoДalry нa здoбyття нayкoBoГo сTyПrнЯ.цoкTopa
фiлoсoфiТ
зa спeцia;lьнiстro 035 Фiлoлoгiя

1. Aкryaльнiсть тeМи ДoслiДясеIlня.
Tвopuiсть pегiонaльниx yкpaiнськиx

скJIa,цник вiтчизrrянoгo лiтеparypнoГo
зaкoнoмipнoстей нapoП{yBal{HЯ КyЛьТypи

B oкpеМo BЗяTиx

pегioнax.

CпpиймarTЬсЯ BoIIa Як ЯBище МисTrцЬкoi сaмoiдентифiкaцiТ, NIисTrцЬкoГp
MapкyBaнIlя ПеBIIot теpитоptt, Bo.цнoЧaс

r

peзyЛЬTaToМ гeнеpyBa}IIIя TBopЧиХ

ЗyсилЬ plзниx ЛlTеpalvpниx IToкoлiнь певнoг0 еTllopегioнy. Пpоцес BиBчSIIня

лiтеparypи piднoгo кpaЮ сПpшlr ПpoЗиpaннЮ oкpеМиХ шapiв нaцioнaльнoi
кyЛЬTypи, глибlпoмy oсягнeннIo ПoсryП€rjlьнoстi

i

внyтpiшlньoТ пpиpoди

ii

poзBиTКy, BияBJIeIIню .ц)кеpеЛ, Щo BизнaчaIoTь сПrцифi,.y Taкoгo письМa. i,
oезyМoBнo,

BПЛиBaIoTь

лaндrшaфry. Pегioн€L[Ьнa

Ha тBOpення oкpемiшнЬoгo

xУДoжня твop.riсть

-

кyЛьTypницЬкoгf)

нaДзBичaйнo BaxtЛиBий чинник

OсМисЛeння Й кyЛЬTиByBaнI{я МисTeцькoгo .цoсвi.цy eтнi.rниx pегioнiв зaдля
ф

opмyвaння цiлi снo стi вiтчизнянoi лiтеpaтypи як eДинoго КyлЬTypoПpo сTopy.

У плoщинi мiяtlсyльrypнoТ кoмyнiкaцiТ aкTyaJIЬIIиM i нayкoво
BМoTиBoBaI{иМ r лiтеparypoзнaвчий aнa.пiз TBopЧoстi Iвaнa Hизoвoгo,
Т€шIaнoBиToгo

((oyHTlBIIoГo

пoеTa-Jllpикa))'

ПисЬМенникa-пyблiцистa,

)кypнаUIlсTa'
хtypн€UllсTa'
пеpекJla.цaЧa, МиTця
МиTIIя aкTиBIIol
aкTиBIIol |poМa.цЯнськot
пoзицrr, щo
|poМa.цЯнськoi пoзицii,
сфopмyвaвся i TBopиB y дpyгiй пoлoвинi xx _ Ha Пoч. ХХI ст. I{iлiсний

твopuий пopTpет пиcЬМенникa

У

кoнтrкстi непpoстoi rпoхи ПpoПoнyr

ДoсЛiДFIиця

Aльoнa Мaнькo

У

.цисеpTaцiйнiй

poбoтi

Низoвoгo в iдейнo-4yДo)кнЬoМy кoIITекстi
Дoби>.

Aкryaльнiсть пpaцi

нe

Bикликaе з€lПеpечeнн,l'

<<Tвop.riсть Iвaнa

У

poбoтi

BПepшr

здiйсненo кoMПлексне дoслiджeння piзно}кaнpoBotо
дopoбкy ПисЬМенникa, нa
}raJIеxGoMy нayкoBoМy piвнi пpoaнaлiзoBal{o
лipиrсy МиTця, йoгo пpoЗoBy,
пyблiцисTичI{y i xyдoхtнЬo-ДoКyМеI{T€шIЬI{y
твopuiсть.

нaбyтoк I. Hизoвoгo

y

Aвтopкa

зaГ€шьнoнaцioнa.пьнiй

poЗгJlЯ.цar

плoщинi, Boд}roчaс yBиp€B}IIо€

eтнopегioнaльнi oзнaки йoгo твop.тoстi. Кpiзь пpизМy
)I(иTTrBoг0 шЛяХy
писЬМe'никa oкрeсЛIoсTься йoгo TBopчa i гpoмaдянсЬкa
BизнaчarтЬся екЗисTеIlцiйнo-стoiЧнa

пoзицiя,

мiсiя У вiдстoroвaннi

нaцioнaлЬниХ

свoбoд, непpoсTa бopoтьбa зa yтBеpДкеннЯ i зaхист.цеpжaBницЬкиx
симвoлiв,
I(yЛЬTypи' MoBи. Ha пеpекoнaнн'l A. Мaнькo' }IеcxиTI{a
пaтpioтИЧt1a пoзицi.я
I. Низoвoгo фopмyе йoгo iндивiдyaлъниЙaBTopcЬкиit
cтилъ, BизI{aчaе oбpaзнi i

стильoвi Дoмiнaнти твop.rостi, iТ пpoблeмнo-темaтичнi
Ta iдейнo.змiстoвi
Bиpaзники.

Aкryа,льнИ|{И,

нa

нaЦIy ДyМщy,

€

сПoсTеpе)кrння aBTopки нaД
ПсЕХoеМoцiйними cкJIaДникaMи piзнox<aнpoBoг.
доpoбкy I. Hизoвoго

Митeць' якиiт нa paннiх еTaПax TBopчocTi виявляe вiднoснy
лoяльнiсTЬ .цо
тoтaлiтapнoi систеМи, y зpiлий пеpioд еволтoцioнye Як TBopчa
oсoбистiсть iз
Bиp€BIIoЮ екзисTеIIцiйнorо, al{TpoпoцеIrTpиЧнoю сПpяМoBaнiсттo"
фiлoоoфсЬкиМ чyTTяМ свiry. Biдiгpaвши знaЧнy poЛь y poзбyдoвi кyльryрноMисTецЬкoГo )I(иTTЯ Лyгaнщини, ПисьМенник yTBеpДxiyс
цiннiснi мopaльнi й
дyxовнi opiснтиpи, зaснoBaнi нa пoЦIyкaХ етнoкoдiв з МeTolo нaцioнaлЬнoгo

вiдpoдlкення Лyгal{сЬкoгo pегioнy. A. Мaнькo
lн.циBl.цy€шЬниx

BизIIaчaе

aксioоферу

пoшryкiв МиTця як сBorpiдтгy мoдеЛЬ сПpoTиBy pyсифiкaцiТ,

денaцioнaлiзaцii' .цyХoBнoN,ty i peлiгiйнol\,Iy МaнКypTсTBy. Псиxoемoцiйний тип
MисЛення I. HлзoвoГO' Зa сПoсTеpе)кенн,lМи дoслiдницi, зaсвiднyе
йoго BисoКy
вiДпoвi цaльнiсть зa мaЙ6уTI{с кp aЮ' .цoJIIо УкpaiЪи.

,.(исеpтaцiйнa poбoтa A. Мaнькo

с

aкTy€шЬнoю

у плaнi

}IесxиTI{oТ пaтpiотичноТ пoзицiТ
|pоМaДян кpaк), сфopмoвaнoТ

Bих6BaTII.я

нa poзyмiннi

Bисoкoi мiсiТ yкpaiЪськoгo сЛoBa' зaсBoеIlнi кyльrypницькoТ
спaдщиHи,
oсMисЛеннi тpaгiннoстi нaцioнaльнoТ iстopii.
.{oслiдницi

aнaлiзy

B.цЕtПoся pеaлiзyвaти зa,IBJIеI{y

oщpесЛениX ЗaB,цaнЬ

i дoвести

У

y xoдi

ПpoBе.ценoг'

poбoтi МеTy, BикoI{aTи

opигiнaльнiсть

Й

I{иЗКУ

xyДo)кIlЮ сaмoбyтнiсть

TBopЧoсTi I. Hизoвoгo.

2.Cryпiнь

oбrpyнтoвaнoстi

IIayкoBиx ПoЛoж(rнЬ' виснoвкiв i

pекoмеIrдaцiй, сфopмyлЬoBallиx y дисеpтaцii.

Cфopмyльoвaнi

У

ДисеpTaцiЙнifт

poбoтi нayкoвi

aрГyМеI{Toвaнi ДoсTaTI{Ьo пoBIIo' нa н€шe)кIIoMy

ПoЛo)кеннЯ

llayкoBoМy piвнi. Мaтеpiaли

poздiлiв BикЛaДeнi вiдпoвiДHo .цo з€uIBJIеHoТ мети i зaвдaнь,
вiдпoвi'ца-ЮтЬ
сyтнoстi oб'екгa й пpeдметa дoслiдкення. A. Мaнькo З€шpoПoнyBaJla
BJIaсне
бaчення Й нayкoBo oбцpyнтoBaне IIoTpaкTyBaI{ня oбpaнoТ TеMи.
ТЬopviсть

I.

Hизoвoгo зiнтеpпpетoBalla B iстopи.rнoмy, бioгpaфi.lнorvry' лiтеparypнOМy"

сoцioкyлЬTypl{oМy, pецеПTиBIroМy кoIITексTax.
,{исеpтaцiйнa poбoтa е ПepшиМ
.цoслi.цxtенtlяM'

щo

ЗaкЛaДa€

пiдвaлини

ДЛЯ нayкoBoгo oсЯГI{eннЯ дopoбкy

ITисЬMеIlникa. Hayкoвi пoшyки.цисеpTaI{Tки пoглиблrolоTь
HaЯBнi вiдoмoстi з

riтеparypнoгo КрaсЗнaBсTBa З€rзнaЧенoгo
регioнy, cПpи,ITиМyTь ЗaсBo€IlнIo
oсoбливoстей ocIIoBIlиx кoнцепцiй poЗBиTкy pегioнaльнoi лiтеparypи,
Tвop.riсть I.Hизoвoгo oxapaкTеpиЗoBalra

як цiлiснa

бaгaтoфyнкцioнaльнa

сисTеМa' a iТ aнaлiз здiйснений Зa,цoПoМoг0Ю вiДпoвiднoго МеToДoлoгlЧнoгo

iнстpyмeнтapiro: КyЛЬTypнo-iстopиu}Ioгo'

бioryaфi.rнoГo'

псиxoлoгiчнoгCI.

peцеПTиB}Io-есTеTItчнoГO, гepМе}IеBTичнoгO' сTpyкTypнo-семioTиЧI{oГo,
сисTеМнoгo' фopмaльнoгo Ta iнтеpтексТyaЛЬнoгo. OбpaниЙ

.цисеpTaIITкoIo

кo\4ПЛекс метoдiв дoслiдяrення r BипpaBДaним i BМoтиBoBaниМ.

Кoмпoзицiйнa цiлiснiсть дoслiдxrеннЯ A. Мaнькo BияBJUIеT ЬcЯ uiткoмy
У
сTpyкrypyвaннi poбoти. {исеpтaцiя склa.цarTЬсЯ зi всryпy, TpЬox poздiлiв iз
пiдpoздiлaМи' BисI{oвкiв Ta сПискy BикopисTaI{иХ ДжеpeЛ.

У

Bcmуni oбцpyнтoByсTьcЯ aкry€шьнiсть тeми дoслiдlкенн,l' сTyпiнь

Тi

y вiтvизнянoМy i зapyбiжнoМy лiтеparypoз}IaBсTBi, вкaзyетЬся нa
зв'язoк poбoти з нayкoBиМи ПpoгТ)aМaМи' TеМaМи, пЛaнaМи. Bизнaчaroться
oПpaЦIoBarР.HЯ

MеTa

i

зaвдaння дoслiджeння, poЗкpиBarTЬся йoгo нayкoBa I{oBизIla,
TеopеTичнa i пpaкти.rнa цiннiсть. Пoдaroться вiдoмoстi пpo MеTo.ци
дoслiдlкeннЯ' aпpoбaцiro i стpyкrypy .цисepTaцiйнoТ poбoти.

У

ic

mopuкo-

ПеpшoМy poздiлi <<Tвopнicmь I. Huзoвozo
куЛ

ьmуpнoJ|tу npoц

еc i

в

бiozpафiчнorv'у mа

> BDI(ЛиBе ЗHaЧенн,l Мaе TеopеTичнa ПlДoснoBa

poбoти. Aвтopкa ХapaкTеpиЗyr Пpoблешгy кoIITексTy y лiтеparypoЗнaBсTBi
сyl!{lxtних нayкax' ПpoПoнy€

i

в

BJIaснy дефiнiцiro цЬoГo пoн,ITTя. Зa слУtпними

сПoсTepе)кеннЯМи A. Мaнькo (TBopчa спa.цщинa I. HизoBoГo с aкyМyЛянToМ Ta
peTpaнсЛяTopoМ КyЛЬTyрI{o-iстopи.rнoгo TЛa, a ToМy пoтpебyе BсеocfiкI{oгf)

кoHTекcryallЬнoгo aнaлiзy> (с.

4). Tвopнiсть

I.

Hизoвoгo aнaлiзyеться

B

кoнTeксTi iстopикo-iдеoлoгi.lниx, сyспiльнo-пoлiти.rних, лiтеparypниx
пpoцeоiв сеpеДини Хx _ ПoчaTКy ХХI ст. Bизнaчaсться мiсце писЬМенникa B
кoHTексTi peгioнaлЬнoгo КyЛьTypoTBopеннЯ.

,{pyгий poздiл <rroemuчна mвopuicmь I, Huзoвolo: idейнo-змicmoвi
сlкценmlц npoблeмнo-meмаmuчнi наnpя.^l|,t' oбpазнi doлliнанmu mа
J||oвнocmuльoвi oсoблuвocmi>> ЦpисBячений xapaкTrpисTицi клroнoвиx oбpaзiв-

симвoлiв, oбpaзiв-ПolulтЬ y TBopчoстi письменникa. A. Мaнькo дoмiнaнт}IиМ y
лipицi ПoеTa BиЗI{aчaс лiтеparypнo-xyДoжнiй обpaз УкpaiЪи, якиЙ нaбyвaе

симвoлiчнoгo зB)rчaння

i

нaйpiзнoмaнiтнirшиx вapiaцiй Ta iнтеpпpетaцiй

,{oслiдниця пpocTежyr тiснo ПoB'ЯЗaнi iз цим oбpaзoм МoTиBи iстopиvноi

пaм'ятi Ta безпaм'ятстBa' ДfxoBнoго яничapсTBa. Увary aкценToBaнo

нa

нaцioнaлЬниХ сиМвoЛax (Геpб, Пpaпop, Гiмн, N{oBa' iстopiя), ПoTpaкToBaнo

lxнr сиMBoлiчне Знaчrння. фaгедiйнoГо зB)пraння y пoезiТ

I. Hизoвoгo нaбyвaс

oбpaз !онбaсy, якиЙ в iнтеpпpетaцii A. Мaнькo oзвr{еHий як

i

як зacToрoгa МешкaI{цяМ
нaцioнaльнi aтpибyцii' кo.ци ЗaДЛЯ
зеМЛя)

спpиймaeTЬся

тepитopiaльнoi цiлiснoстi УкpaiЪи.

<<нaцIa'

не сBoЯ

щpа.Io' ЗaкJIик зaxищaTи

ГoстpoaкryaJlЬHolо

y poбoтi

пpoблемa (МoB}Ioг0 pейдеpстBa>)' яКy дoслiдниця i.центифiкyе

iз

пoсTa€

зaгpoзorо

pyйнaцii нaцioнaльнoТ сaмoсyтнoстi. Як нaцioн€шIЬнo зopieнтoвaнa' нЕUIежниМ

y

poбoтi пpoaнaлiзoBaнa лipикa для дiтeй, oxapaкTеpизoBalri xyдoжньoстильoвi тa iдейнo-змiстoвi oсoбливостi тaкиx твopiв.
чинoМ

У

тpетьoмy poздiлi кСnецuфiка mа idейнo-хуdouсня
цiннicmь npoЗu
I' Huзoвoеo> .цoслi.цниця aкцеI{Tyс yBary нa oснoBниХ пpoблeмax,
BиЗнaч€LПЬниМи

ДЛЯ yсiсТ TBopчoсTi письмeнникa.

TеМaTиЧнoгo дiaпaзoнy йoгo пpoзи'

пaтpioтиvний

i

lнTеpПреry€TЬся

зa

якi

ПеprшopяДHИMИ

екзистенцiйний кoМпoHеI{Tи. Пpoзoтвopнiсть ПиcЬМенникa

y

мaлоi Пpoзи' сepеД

lce'

ДЛЯ

сПocTеpе)кенняМи A. Maнькo, с

дисrqypоi xyДo)кнЬoГo' МеМyapнoгo

i

пyблiцисTичI{oГo

TексTy" Haйпpoдyкгивнiшlr' сТBеp.цжyr .цoсЛi,цниця, aBTop
ПpaцIoBaв

oпoвiдaнн,I'

с

ii

y

хraнрi

oснoвниx piзнoвидiв визн aчae Й aнaлiзyе мiкpoнoвeли,

aквapелi. Пpoзoвий TексT I. HизовoГo' зa iТ опoстеpеженняМи,

I]epеBaжI{o оинтетиvний,

y

нЬoМy BзarМoнaкЛaДaloTься

i

синкpеTиз)ДoTЬся

xyдоя<нi, МеМyapнi i пyблiцистичнi cкJIa.цники.

Bucнoвкu .цo дисеpтaцiТ

r лoгiчнo

yМoТиBoB aНИNIуI, .цoсTaтнЬO

фyI{ToBниМи, BoI{и скOнцеIITpoBaнo вiдтвopюrоть сyтнiсть .цисepтaцiйнoТ
рoбо TИ.
3. HayкoBa IIoB[lЗнa oДepх(aниx pезyльтaтiв.

Hayкoвa нoBизнa

o.цеp)кaниx

peзyльтaтiв ДисеpTaцiйнoi poбoти

неЗaПеpечнa. Bпеpше твopviсTь ЛyгaнсЬкoгo ПисЬМенникa I. Hизoвoгo
нaбyвaе

цiлiснoго' сисTеМнoгo

ПpoчkITaLIHЯ: пpoaнaлiЗoBallo piзнoх<aнpoвi

пoетичнi i

пpoзoвi TrксTи ПиcЬМeн}Iикa. Boднoчaс .цocлiдницi Bд€шoсЯ pекoнсTpylo вaти Й
сисTеМaTиЗyBaTи TBopчy бioгpaфirо ПисЬМенникa i нa
цЬoМy тлi висвiTлиTи

Пpoцeси йoго TBopЧoГo сTaнoBJIення' lBoЛroцiro вiд aвтopa сoцpе€tJliстичнoго
ОпpяMyBaHня .цo МиТця iз фiлoсoфськolo oснoBolo МиcЛe}IHя. П€шIкoIТ)
пoбopникa tдeiт yкpaiЪськoi деplкaвнoстi. Як зayвalкye A. Мaнькo,
зa жиTTЯ IIе B.цaЛoся пrpеTIIyTи кop.цoн pегioн€шЬнoг0

<<aвтopовi

КyЛьTypнoГo ПрoсToрy>

(c.27), o.цнaк йoгo дopoбoк нaдзвинaйIlo Bax(ливиit poзpiзi лiтеparypцoг,o
у
крaеЗI{aBсTBa. A. Maнькo B.ц€lJIoся г-.oглибити TеopeTичIIy бuзy BиBчення

лiтеparypи piднoгo кpalo' зaПpoпo}IyBaTи Bлaснl

мo.целi

крaсзI{aBчoГo сПpяIvryBal{ня. Здiйснений лiтеparypoзнaвuий

aнaЛlзy TBoplB
aнaлiз

.IIoЗBoЛяr

ПpoЧиTyBaTи

y цiй пpaцi не

Лише

ПисЬмeн}IvIКa, a й зaгaльнoyкpaiнський.

як I{oBий, свix<ий пoГJIя.ц

peгioнaльний кoнTeксT твop.toстi

{исеpтaцiя A. Мaнькo спpиймaеться
нa пpoблемy лiтеparypнoг.
щparЗIIaBсTBa' висвiтлroе

осoбливoстi poзBиTкy лiтеparypи
дoнбaськогo pегioнy,
пpoкoМенToBaнoIo' iз вiдпов iднlами yзaГ€шЬненняМи
4.

r

нaJIе)кнo

й виснoвкaМи.

Пoвrroтa BlrкЛaДy oсIIoBIII{x peзyльтaтiв
дисеpтaцiТ

oпyблiкoBa IIиx пyблiкa цiяx, зapaхoBall их
Зa TеDtoю дисеpтa цii..
Клroчoвi пoлo)кенIU' Й pезyлЬTaTи
.цисеpTaцiйнoТ poбoти

B

.цoсTaтньo
пoBI{o висвiтленi й aпpoбoвaнi y п'ятдесяTи
rrIесTи пyблiкaцiяx piзнoго piвня.
oднa iз них вийrшлa ДрyкoM y пеpioдичнoМy нayкoBoМ

у

BХo.цяTЬ дo oргaнiзaцiТ

ЗoкpеМa

в

BИДa'Hi кpaiн, якi

екoнoмiчнofо спiвpoбiтницTtsa i eвpoпейськoго
Corозy,
Пoльщi. Зa мaтepiaлaиIИ ДИcepтaцii здiйснeнo
сiм пyблiкaцiй y

BИДaъIHЯ,', BклIoчениХ

Дo пеpелirсy нayкoBиx фaxoвиx Bи.цaнь Укpaihи iз
ПpисBo€ннЯМ кaTегopii <<Б>>, oднa iз ниx Bикoнaнa
y спiвaвтopствi iз нayковим

кеpiвникoм. A. Мaнькo здiйснилa copoк шriоть
пyблiкaцii,, У якиХ Дo,цaTкoBo
вiдoбpaженi pезyлЬTaTи дoслiдx<еннЯ' o.цнa iз них
Bикoнaнa y спiвaвтopствi iз
нayкoBиМ кеpiвникoм. Hayкoвi пpaцi, якi
Дo.цaткoBo вiдoбpalкaIoTь нayкoвi
резyЛЬTaTи дисepтaцii IIoBIloЮ мiporo висвiтлroroть aсПекTи твopнoТ
i
|poМa"цсЬкoi дiяльнoотi I. HизoвoГо' сПpияIoTЬ ПoпyЛяpизaцii йoгo
твopчoотi.
5. Пpaктич нr знaчrння oДep)r€

Poбoтa Mar

н

их pезyЛьтaтiв.

ПpaкTичне спpЯМyBal{ня. oснoвнi Пoлo}кeнЕя
дисеpтaцiТ A. Мaнькo Мo)кyTЬ бути викopистaнi y Пo.ц€tJlЬш]oМy
вивченнi
н€шIе}кне

твopuoстi I. Hизовoгo' ПиcЬMellникiв-землякiв, пpе,цстaBникiв
йoгo пoкoлiння.
Pезyльтaти дoслiдхtення cЛyГyBaтиМyтЬ
виклaдaннi

У

rсypсiв

iстopiТ
yкpaiЪськoТ лiтеpaTуpkl, лiтеparyp}Ioгo кparЗIraBсTBa'
вибipкoвPtx .цисциплiн

iстopикo-лiтеparypнoГo ЦикЛУ, ПpИ yклa.цaнI{i нaвчaлЬнo-МeTo.циЧниx
пoсiбникiв, пiдгoтoвцi дисеpтaцiй, стaтей, стyДеIrTськиХ квaлiфiкaцiйниx

poбiт. .Цoслiдження сyTTеBo poзширЮe сфеpy ПpaкTичHoГo
BикopисT aHHЯ
peгioнaльнoТ лiтеpurypkI, зoкprМa B плaнi yпpoBa.цхtеrтня
iJ в нaвчaльний
Пpoцес.

6. ЗayвaлсенIlя Ta

дискyсiйнi пoлorкeння

Дo Дисеpтaцii..

Biддaroчи нaJlextl{e нayкoвiй пpaцi A. Мaнькo,
вкa)кеМo
aсIIeкTи, щo BиМaгaIoTЬ' нa нaш пoгляД'
пильнirпoi yвaги:

нa

пeвнi

1. Нa нaпIy Дyivfкy, ЗapaxyBallня пoсTaтi I.
Hизoвoгo дo пoкoлiння
yкpaiЪсьrсиx rпiстДесятникiв е не зoвсiм
кoprктIIиM Ta yl!{oТиBoBaIIиI\4.
oскiльки МиTeцЬ дaлeбi не BПисyrTЬcя B есTеTиЧIli
MисTецЬкoг' пoкoлiння. СyмнiвниМ

TBopили

У

rшiстдесятi poки

yкpaiЪськиx шriстдеоятникiв.

r

кoopди ъIaTLI цЬoг.)

TBep.цжrння пpo Te,

щo тi митцi" якi

ХХ ст., МoжyTь бути зapaxoвaнi .цo

У

твopчoстi I. Hизoвoгo .цopеЧнo вiднaхoдити

iдеТ, сyгoлoснi шriсTДесятницTBy, BиЗнaчaти
пpоблeмнi тoчки дoTикy

твopнoстi

-

кoг0рTи

y ixнiй

ЛишIe тaкий пiдхiд .цo.цaсТЬ нayкoвoТ Baги ПpoBeДенoluly

ДoслiдхtеHнIo.

2. [иcepTal{Tкa aкrlенTyr нa пaтpioтичнiй пpoблeмaтицi y
твop.roстi
I. Hизoвoгo, ПpoTе ПoЗa
yBaгoю з€UIишIaIoTЬся eкЗисTeнцiйнi
еЛеМrI{Tи

йoгo

змiстoвi

лipики.

{opеvнo бyлo б yвarr<нiше ПOсTaBиTись

.шo

BизI{aчaJIЬI{иХ oзнaк
фiлoсoфiТ екзистенцiaлiзмy y TBopчoстi письменникa.

3. Не нa^To

B.ц€шIo,

нa нaшry ДyМкy, yBo.циTи y кoнтексT .цисеpтaцii

TBopчlсTЬ aМepикaнсЬкoг0 писЬМенникa-фaнтaстa P.
Бpeдбepi. Poбoтa ЗнaЧнo
BиГp€LПa б, якби .цисеpTaIITкa yBеЛa
У кol{Teксry€шIънуlЙ aнaлiз твopuiоть
ПиcьМенникiв дoнбaсЬкoг0 pегioнy, с}Чaсникiв I. НизoBoгo.

4. У пapaгpaфi 3.3 вapтo бyлo би пoвнiцlе oХapaктеpизyBaTи стильoвi
oЗнaки МеМyapниx твopiв I. Hизoвoгo, BизIIaчиTи iндивiдyaльниtl
сTи.IIЬ
нефiкцiйFloгo ПpoЗоПисЬМa aBTopa.

Пiсля aнaлiзy TексТy .цисrpTaцii oфiцiйниM

oПoнеI{ToМ вi.цзнaчaеться

ДoTpIIMaIIня здoбyвaнкoro BIl1иoг aкaДемiчнoi дoбpoчеснoсTi

в

пoвнoмy

oбоязi.
7. Зaгaльнa oцiнкa ДисrpTaцii..

,.[исepтaцiйнa poбoтa <<Tвop.riсть Iвaнa Hизoвoгo

в

iдeйнo-xyДo)кHьoМy

кoIITексTi дoби> вiдпoвiдar пopя.цкy пpoвеДеншl eксПеpиМeнry
з ПpисyДxtення

сryпен'l ДoкTopa фiлoсoфiТ, зaтвеpД)кeнoгo Пoстaнoвoro Кaбiнеry Miнiстpiв

УкpaiЪи J\Ъ |67 вiд 6 беpeзня 2О|9 p. (зi змiнaми) Ta нaк€rзy Miнiстеpствa

oсвiти

i

нayки Укpaiни J\Ъ 40 вiд t2 сiчня 2017 p. (зi змiнaми), a ii. aBTop _

Maнькo Aльoнa MикoлaiBIIa

ЗaсJТУГoBУr нa пpисyД)кeння сTyПеня .цoкTopa

фiлoсoфii зi спецiaльнoстi 035 Фiлoлoгiя.

oфiцiйний опoнент _
Дoктop фiлoлoгiuниx нayк,

пpoфeсop, зaвiдyвa.r кaфедpи
iстopiТ yкpaiЪськoi лiтеparypи
Ta кoМПapaтивiстики
Кaм' янець-ПoдiльcЬкoГo
нaцioнaлЬнoГO yнiвepситеry
iменi Iвaнa oгiснкa

,,,

l.

-..

oлег Papицький

