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Той, хто досліджує теорію та історію української драми, може з певністю 

стверджувати, що в її системі ідейно-естетичних категорій (конфлікт, 

драматична дія, характер, драматизм, сценічність тощо) особливо вирізняється 

категорія образотворення дійових осіб. Мова йде про специфіку 

функціонування персонажа (головного, а чи другорядного) у внутрішній і 

зовнішній структурах драматичного твору, про його співвіднесеність із 

реальним світом та світом художньої дійсності, розбудовуваної письменником і 

наділеної власною логікою в розгортанні драматургічного матеріалу п’єси. У 

таких взаємозалежностях так чи інакше проступає проблема фікційної 

свідомості персонажа: з одного боку, вона своєрідно синтезує поліаспектні 

процеси освоєння і творення (моделювання) естетичних засновків дійсності, 

слугує дійовим засобом суб’єктивного сприйняття дійової особи, а з іншого -  

оприявнює правдоподібне (навіть за умовності драматургічного письма) явище, 

втілює у собі ідейно-естетичні погляди автора і подає відповідну композиційну 

структуру художньої дійсності.

То ж якщо виходити з цієї позиції важливість задекларованої Вікторією 

Петрівною Атаманчук наукової проблеми викликає не просто
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моделювання фікційної свідомості персонажа вона достатньо ґрунтовно і 

переконливо проаналізувала великий пласт української драматургії, починаючи 

з 20-х і закінчуючи 50-ми роками XX століття. Причому значний корпус 

різножанрових драматичних творів авторка дисертації формує з драм як 

материкових, так і діаспорних письменників, свідомо групуючи їх за тими чи 

тими виявами моделювання фікційної свідомості у відповідних хронологічних 

вимірах. У такий спосіб вона закономірно простежує еволюцію творення



персонажа не лише різними авторами, але и спонукану різними суспільно- 

історичними та естетичними чинниками. Завдяки такій продуманій загальній 

концепції наукового дослідження Вікторія Петрівна Атаманчук вибудовує 

цілісну і комплексну дисертаційну працю, що не лише органічно вписується до 

координат сучасного українського літературознавства, а й несе в собі 

продуктивні теоретичні та історико-літературні положення і висновки. Врешті, 

актуальність її студії й зумовлена тим, що в сьогоднішній літературознавчій 

науці досі не було окремішнього дослідження, в якому б докладно і системно- 

аналітично розглядалися художні форми вираження (чи радше моделювання) 

фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20-50-х років XX 

століття.

Відтак дисертаційна робота докторантки посутньо заповнює цю 

прогалину, спонукаючи дослідників вітчизняної драми до нових теоретичних і 

практичних вивчень та узагальнень інших її вузлових ідейно-естетичних 

категорій. Власне, у цьому -  такому новаторстві і розв’язанні поставленої 

проблеми -  й полягає незаперечна цінність дисертації Вікторії Петрівни 

Атаманчук. При цьому треба відзначити не тільки чітко виражену нею 

концепцію дослідження, а й вдало сформульовані його мету і завдання, цілком 

адекватно визначено теоретико-методологічну та історико-літературну базу для 

з’ясування порушуваних у ньому питань. І весь цей масив дисертантка 

органічно злютовує з літературознавчою та художньою основою в науковому 

осмисленні-аналізі особливостей моделювання фікційної свідомості персонажа, 

що випливає з вивчення драматичних творів українських авторів 20-50-х років 

XX століття.

Знову ж таки можна запримітити неабияку вправність чи, точніше 

кажучи, літературознавчу майстерність дослідниці у структуруванні такого 

поданого багатющого матеріалу (наукового і драматургічного), її вміння 

аналітично будувати ті чи ті положення, висновки, прозірливо заглиблюватися 

в цілий ряд ідейно-естетичних явищ національної драми означеного періоду, 

вказуючи на засадничі тенденції її розвитку. Задля панорамного бачення тих чи



тих з’яв, зв’язаних з функціонуванням персонажа у п’єсах українських 

письменників, докторантка вдається до незаперечних аргументів з історії 

української драматургії, до порівняльно-типологічних характеристик фікційної 

свідомості дійових осіб у п’єсах як національної, так і зарубіжної літератур. 

При цьому важливо, що вона обґрунтовано використовує у своєму аналізі 

творчості українських драматургів як традиційні, так і новаторські методи 

дослідження (приміром, когнітивний, структурно-семіотичний та інші). Така, 

мовити б, мобільність у застосуванні поліаспектних методологічних підходів 

сприяла дослідниці у зусібічному з’ясуванні важливої теоретичної та історико- 

літературної проблеми.

Назагал треба відзначити фахову вправність Вікторії Петрівни Атаманчук 

у структуруванні своєї дисертаційної роботи: наповненість і збалансованість 

усіх п’яти розділів, чіткість й обумовленість завдань у вступі і їх конкретність 

підсумкової аналітики у висновках. З одного боку, докторантка дотримується 

канонізованих форм у подачі наукового матеріалу (обов’язковий теоретико- 

методологічний перший розділ і наступні всуціль практичні розділи), а з 

іншого, зважаючи, вочевидь, на заявлені спеціальності дисертації, свідомо 

розширює рамки власне теоретичної її заданості. Тому перший розділ 

«Теоретико-методологічні передумови моделювання фікційної свідомості 

персонажа в драматургії» сприймається вже не лише як такий, що проектується 

на наступні розділи, а як цілком самодостатній і вивершений. Зі своїми 

акцентами, зі своїми розмислами, зі своїми продуктивними положеннями і 

висновками, врешті, зі своєю аналітикою.

Тут і виявлення концептуальних основ моделювання фікційної 

свідомості персонажа в драматичному мистецтві, і з’ясування її 

основоположних аспектів функціонування у драмі й окреслення параметрів 

моделювання фікційної свідомості персонажа в п’єсі, і вивчення цієї проблеми 

в українському та зарубіжному літературознавстві, зосібна у працях сучасних 

вітчизняних дослідників драми як роду літератури і виду мистецтва.



Така самоцінність розділу дала можливість Вікторії Петрівні Атаманчук 

ґрунтовно дослідити поняття фікційної свідомості персонажа як невід’ємного 

складника поетики драми, як ідейно-естетичне явище, що органічно 

позначається на рівні внутрішньої і зовнішньої структури драми. Саме в цьому 

розділі вона чітко визначила закономірності функціонування, прикметні 

характеристики і вузлові компоненти фікційної свідомості персонажа (дійової 

особи) у п’єсі і зусебічно довела (через чітко окреслену концепцію) 

необхідність авторського моделювання фікційної свідомості персонажа як 

багатовимірного феномену драми, спроможного так чи інакше спонукати 

письменника до певних естетичних засад у поліаспектному здійсненні свого 

художнього твору (образотворення, сюжетобудування, компонування, 

характеротворення тощо).

Зрозуміло, що від такої теоретико-методологічної заданості першого 

розділу крізь призму теоретично обґрунтованої проблеми дисертантка 

природно переходить до аналізу цілого ряду п’єс (їх більше півсотні) 

українських драматургів (їх понад два десятки). Власне, на такому багатющому 

художньому матеріалі вона, йдучи за хронологічним принципом, вибудовує 

подальшу структуру своєї наукової праці. Тож наступні розділи, несучи в собі 

чітко означену концепцію, досить розлого розкривають задекларовану у назві 

дисертації проблему. Відтак кожен з них окремішньо має свою мету і завдання, 

а в сукупності витворюють завершене органічне і цілісне дослідження: 

«Темпоральні характеристики моделювання фікційної свідомості персонажа в 

українській драматургії першої половини 20-х років XX ст..» (2 розділ), 

«Інтенціональні координати моделювання фікційної свідомості персонажа в 

українській драматургії другої половини 20-х років XX ст.» (З розділ), 

«Моделювання фікційної свідомості персонажа шляхом творення 

альтернативних версій реальності в українській драматургії 30-х років XX ст.» 

(4 розділ), «Виміри художньої віртуалізації у моделюванні фікційної свідомості 

персонажа в українській драматургії 40-50-х років XX ст.» (5 розділ).



Такий порядок розташування розділів практичного осмислення та аналізу 

драматичних творів вітчизняних авторів Вікторія Петрівна Атаманчук 

запропонувала аж ніяк не довільно. І спонукав її до цього, вочевидь, не лише 

хронологічний принцип їх подачі, а передовсім ті чи ті вияви (більшою або 

меншою мірою) у певних часових координатах моделей фікційної свідомості 

персонажа, що, за її словами, несе собі здатність «до динамічного 

усвідомлення та реагування, яке відбувається внаслідок осягнення визначених 

реалій фікційної дійсності».

Відтак через темпоральні характеристики моделювання фікційної 

свідомості персонажа вона доволі ґрунтовно аналізує такі ідейно-естетичні 

категорії драми, як драматична дія (драматичні поеми Юрія Липи), конфлікт 

(п’єси Єлисея Карпенка), жанр і сюжет (твори Мирослава Ірчана, Якова 

Мамонтова, Дмитра Николишина, Дмитра Гунькевича), а через інтенціональні 

координати моделювання фікційної свідомості персонажа -  неоромантичну 

драматургію Людмили Старицької-Черняхівської та Михайля Семенка, 

неореалістичний історизм у драматичних творах Костя Буревія та Гната 

Хоткевича, ілюзію як неореалістичну ментальну конструкцію у п’єсах Миколи 

Куліша, Володимира Винниченка та Івана Дніпровського. Водночас у 

наступних розділах дисертантка крізь призму метафізичних та філософських 

символів докладно з ’ясовує особливості моделей фікційної свідомості 

персонажа у драматургії Івана Кочерги та Миколи Куліша, через міфологізовані 

моделі -  драми О. Олеся, через аналіз категорій «свого-чужого» -  різножанрові 

п’єси Григора Лужницького, Семена Ковбеля, Миколи Чирського, Дмитра 

Гунькевича та Леоніда Мосендза, а через вияви полістилістики -  драматичні 

твори Людмили Коваленко, поліваріантності імовірностей -  драми Юрія 

Косача, прийомів одивлення -  п’єси Ігоря Костецького, метафізичних форм -  

драматургію Івана Огієнка, аксіологічних домінант -  п’єсу Юрія Яновського.

Як переконуємося, Вікторія Петрівна Атаманчук у такій 

різноспрямованості свого дослідницького інструментарію не просто зуміла 

кваліфіковано проаналізувати різнопланову українську драматургію 20-50-х



років XX століття з точки зору моделювання у ній фікційної свідомості 

персонажа (здебільшого -  головної дійової особи), а й посутньо збагатила уяву 

про особливості поетики такої драми та її складники, фахово визначила 

своєрідність драматургічного мислення кожного із залучених до вивчення 

українських драматургів. Доречно зауважити, що в її науковій проекції чимало 

з них (приміром, Д. Николишин, Д. Гунькевич, М. Чирський та І. Огієнко) 

загалом стають об’єктом дослідження чи не вперше, а творчість багатьох інших 

по-новому осмислюється дисертанткою. Власне, і в постановці проблеми, і в 

наскрізній концепції, і в систематиці завдань та методів дослідження, і в 

загальній структурі роботи, і в збалансованості її розділів та підрозділів у 

поданні наукового та художнього матеріалу, врешті-решт, і в аналітиці 

основних положень та висновків, здійснених на основі аналізу 

літературознавчого і художнього масиву, -  об’єктивно закладена актуальність і 

новизна дисертаційної праці Вікторії Петрівни Атаманчук.

То ж абсолютно прийнятними сприймаються її доводи про те, що 

«фікційна свідомість персонажа транспортує художній смисл у різні площини 

художньої дійсності, водночас виконуючи функцію внутрішнього простору, у 

якому заломлюються усі проекції фікційного світу, що дозволяє розглядати 

моделювання фікційної свідомості персонажа як багатовимірний процес, який 

передбачає осягнення одних художніх феноменів через інші шляхом утворення 

комплексів багаторівневих художньо-смислових кореляцій, що можуть 

вивчатися у різноманітних екстраполяціях». Як і логічними та мотивованими, 

власне, такими, що випливають із проведеного дисертанткою глибинного 

аналізу наукового і драматургічного матеріалу, постають висновки. Надто ж ті, 

що стосуються власного відкриття нею цілого шерегу наукових явищ, уперше 

вивчених у сучасній українській літературознавчій сфері. Хай там як, а 

дослідниця справді вперше запропонувала концептуальну модель 

конструювання фікційної свідомості персонажа в національній драматургії без 

будь-якого поділу на творчість материкових та діаспорних авторів 20-50-х років 

XX століття.



Відтак вона добротно і кваліфіковано, з позицій нинішніх теоретико- 

методологічних підходів, здійснила системний розгляд напрацювань з теорії та 

історії української і зарубіжної драми, зокрема когнітивного 

літературознавства; чітко визначила параметри фікційної свідомості персонажа 

в драмі як роді літератури і виді мистецтва, що зумовлюють своєрідність 

моделювання такої свідомості; точно окреслила художні видозміни категорії 

свідомості у драматичних творах, що здатні вловлювати зміни чи еволюцію 

фікційної свідомості персонажа на всіх рівнях структури художнього тексту 

п’єс; тонко простежила співвідношення між художнім (драматургійним) 

простором та фікційною свідомістю персонажа і вказала на художні форми та 

засоби моделювання фікційної свідомості героя, що їх так чи інакше 

використовували у своїй творчості українські письменники-драматурги; 

зусібічно обґрунтувала здатність персонажа драми через його фікційну 

свідомість моделювати внутрішні та зовнішні процеси і явища, їх взаємозв’язки 

та взаємовпливи у ній; доволі переконливо аргументувала у такому 

специфічному аналізі драматичних творів українських авторів наявність 

складових компонентів, що, з одного боку, формують простір фікційної 

свідомості дійової особи, а з іншого -  виявляють внутрішні спроможності 

персонажа (здебільшого психічно-виражального та емоційно-рецепційного 

спрямування), його здатність до реалізації цих виявів у художньо 

сконструйованому ідейно-естетичному світі за допомогою таких чинників, як 

драматична дія, конфлікт, сюжет, драматизм, характер, жанр, композиція тощо.

Загалом у дисертаційному дослідженні Вікторії Петрівни Атаманчук 

таких чи інших положень, висновків, новацій спостерігається чимало: всі вони 

аргументовані і доведені висококваліфікованим аналізом, умінням авторки 

вибирати для нього той чи той підхід, толерувати численні висліди українських 

та зарубіжних учених, зберігаючи при цьому свою позицію у потрактуванні 

фактів та явищ (теоретичних й історико-літературних) української національної 

драматургії. Тож з цілковитою упевненістю можна стверджувати: докторська

7



праця дослідниці -  помітно вагомий внесок до сучасної української 

літературознавчої науки.

Однак, попри в цілому високі якості-характеристики цієї студії, є в ній 

окремі місця, що потребують з боку дисертантки додаткових роз’яснень, 

поглиблених і розширених тлумачень тощо.

1. Так, у тексті дисертації чомусь відсутні обґрунтовані вказівки на 

своєрідність моделювання фікційної свідомості персонажа української 

модерної драми 20-30-х років XX століття. Адже модерністський герой 

в контексті модальної структури його фікційного світу оприявнюється 

і через неоромантичний, символістський, експресіоністський та інші 

типи художнього мислення.

2. Погоджуючись із думкою дослідниці, що теорія фікційних світів 

дозволяє окреслити ключові характеристики драматургічного 

персонажа в контексті кластерів його художнього світу 

(першоважливість підсвіту знань у структурі приватного світу героя, 

його адаптивність до домінантних модальностей (епістемних) 

драматургічного ідейно-естетичного світу тощо), все ж варто було б у 

тексті дисертації відобразити й інші, не менш важливі вияви такого 

світу -  наявність високого рівня авторефлексії персонажа (приміром, у 

драмах В. Винниченкка, М. Куліша), дистанціювання героя від 

соціуму та лінійний рух персонажа (стадії залучення, диференціації та 

дистанціювання) констеляціями актантів (скажімо, у п’єсах Ю. Косача,

І. Костецького).

3. Проаналізовані окремі драматичні твори також давали підстави для 

розгляду моделювання інтеракційної спрямованості фікційного світу 

персонажа, її рівнів та ключових характеристик.

4. І вже як побажання: при моделюванні фікційного світу персонажа 

доцільно було б чіткіше визначати дистанктивні ознаки об’єднань 

дійових осіб, до яких залучається цей персонаж.



5. Зустрічаються в рецензованій роботі й стилістичні огріхи: «по 

відношенню» (с. 48) -  замість «стосовно» чи «щодо»;

«притримуватися» (с. 131) -  замість «дотримуватися»; «значимість» 

(с. 180) -  замість «значущість»; «непримирима» (с. 271) -  замість 

«непримиренна» тощо.

Висловлені міркування є не стільки зауваженнями, як радше

суб’єктивними розмислами про надзвичайно важливу проблему в сучасних 

дослідженнях теорії та історії української національної драматургії. Врешті, 

вони аж ніяк не заперечують або применшують загального високого рівня 

виконаної дисертаційної праці, основні положення і висновки якої лягли в 

основу близько пів сотні публікацій дослідниці, 9 з яких -  у закордонних 

міжнародних наукометричних виданнях, у виступи на багатьох Міжнародних та 

Всеукраїнських наукових конференціях, а також у зміст автореферату, що 

відповідає дисертації. Також варто відзначити обширний список використаних 

джерел, що нараховує близько 700 позицій, чимало з них -  іноземними мовами. 

Тож на підставі пункту 15 «Порядку присудження наукових ступенів» 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2018 р., 

№576) ДАК України вважаю, що дисертація Вікторії Петрівни Атаманчук 

«Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20-50-

х років XX ст.» є новим, актуальним, самостійним і завершеним

літературознавчим дослідженням, що відповідає вимогам ДАК України до 

такого типу робіт, а його авторка заслуговує присудження наукового ступеня

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

С. І. Хороб



ВІДГУК

офіційного опонента доктора філологічних наук, 

професора Бондаревої Олени Євгенівни про дисертацію

Атаманчук Вікторії Петрівни «Моделювання фікційної свідомості персонажа

подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальностей 10.01.01 -  українська література та 10.01.06 -  теорія

Закономірно, що українська драматургія XX століття зараз підпадає 

новому категоріальному переосмисленню у літературознавстві. Адже 

літературознавча методологія, адаптувавши напрацювання філософії, 

соціології, історіографії та ще багатьох сфер сучасної гуманітаристики, 

зазнала кардинальних трансформацій, завдяки яким відкриваються 

принципово нові можливості сприйняття та інтерпретації цілих текстових 

шарів. У цьому ключі дисертація Вікторії Петрівни Атаманчук є новаторською 

оригінальною працею, в якій здійснено методологічно виважене 

«перепрочитання» великого масиву українських драматургічних текстів 1920- 

1950-х років через розкриття такої багатоаспектної базової аналітичної 

категорії як фікційна свідомість драматургічного персонажа, яку дисертантка 

вважає «релевантним засобом і методом вивчення та (або) реконструювання 

когнітивних механізмів функціонування дійової особи». Ключовим 

параметром розкриття цієї категорії у роботі виступає концентрація 

вираження внутрішніх процесів, які виявляються через дію та прирівняні до 

дії висловлювання драматичних персонажів.

Логічно обґрунтовується вписаність загальної методології наукового 

пошуку у парадигму когнітивістики, бо головна увага зосереджується саме на 

вивченні механізмів художнього моделювання фікційної свідомості 

персонажа в драматичних творах кількох художніх епох, що в українському 

контексті припали всього на кілька десятиліть XX сторіччя, та кількох

в українській драматургії 20-50-х років XX ст.»,

літератури

, в іДДія діловодства та архіву” ”
* <*<вськоіо національного унівевситет»
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стильових систем, якими репрезентується драматургія досліджуваного 

періоду. Я  би точно не радила вмотивовувати актуальність роботи 

«відсутністю в українському літературознавстві праць, присвячених 

системному розгляду художніх форм вираження фікційної свідомості 

персонажа в драматургії 20-50-х років XX ст.»: зазвичай актуальними є праці, 

які доводять нагальну необхідність вивчення тих чи інших явищ, моделюють 

нові академічні обрії для подальших досліджень, тим паче ця заувага 

актуальна для робіт докторського рівня. Втім, тут питання суто технічне -  до 

формулювання, але аж ніяк не до самої актуальності дисертації

В.П.Атаманчук. Свіжі методологічні підходи, широкий контекст західної 

гуманітарної думки, науково виважені версії інтерпретації великого обсягу 

української драматургічної спадщини роблять студію «Моделювання 

фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20-50-х років XX 

ст.» беззаперечно актуальною.

Грамотно оформлені всі інші нормативні параметри «Вступу»: 

окреслено внесок вчених, на чиїх працях обґрунтовується методологія 

літературознавчого пошуку, сформульовано мету, якій органічно 

відповідають завдання дослідження, описано його об’єкт, предмет і матеріал 

(загалом понад 50 художніх текстів, хоча критерії їх відбору не прописані), 

чітко окреслені методи, адекватно оцінена наукова новизна. Важливо, що і 

концепція, і її наукове втілення є персональними здобутками дисертантки, що 

доведено також рівнем її монографій, потужною апробацією, кількістю та 

якістю наукових публікацій.

У першому розділі «Теоретико-методологічні передумови моделювання 

фікційної свідомості персонажа в драматургії» розглянуто загальні 

особливості категорії свідомості як такої і фікційної свідомості персонажа у 

наукових пошуках різних векторів: філософських, культурологічних,

психологічних, літературознавчих, драмознавчих тощо. Належну увагу 

приділено засадничим принципам моделювання фікційної свідомості 

персонажа в драматургічних творах.



Цей розділ викликав наступні позиції для дискусії. По-перше, Ви 

розмежовуєте чи ототожнюєте категорії «драматичний твір» і 

«драматургічний твір» і якими параметрами керуєтеся при цьому? І друге 

запитання стосується підрозділу 1.1, в якому, мабуть, логічніше було 

розглядати не свідомість як таку, а особливості саме художньої свідомості та 

передумови її фікціональності. Тоді очевидною була би чітка відповідь на 

запитання, чи можливі у художній площині як такій образи і персонажі, що 

перебувають поза межами фікційної свідомості. Адже навіть у тих жанрах, які 

ми традиційно відносимо до «документальних» (щоденники, спогади, 

нотатки, мемуари, листи тощо) автор пропускає через себе інтерпретацію 

будь-яких реалій і являє нам не сухе об’єктивоване документування, а лишень 

зліпки власного суб’єктивного сприйняття подій, людей, ментальних 

особливостей та загалом усього, про що він пише. Тож попрошу шановну 

Вікторію Петрівну дати відповідь на це запитання і навести Вашу 

аргументацію.

Другий розділ «Темпоральні характеристики моделювання фікційної 

свідомості персонажа в українській драматургії першої половини 20-х років 

XX ст.» присвячено особливостям вивчення фікційної свідомості персонажа 

як його здатності виявляти своєрідну реакцію на історичні та історико- 

культурні процеси у форматах динамічного усвідомлення та реагування, 

пов’язаних насамперед із категорією часу.

Тут зоною дискусії може бути сама категорія темпоральності: на С.46 

дисертації проаналізовані міркування Дж.Серля щодо темпоральності 

свідомості як невідповідності між феноменальним та реальним часом. Якими 

ж є базові літературознавчі категорії цього розділу і чи підпадають вони під 

загальну «парасольку» темпоральності? З одного боку, йдеться про 

домінування фікційної свідомості над зовнішніми перипетіями, акцентацію 

ментальних образів і конструкцій, своєрідну герметизацію драматичної дії у 

свідомості героїв — і тут бачимо повне корелювання із темпоральністю. З 

іншого боку, дисертантка міркує про такі загальні категорії драмознавства і
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ширше -  літературознавства, як конфлікт, жанр і стиль. Саме їх 

«допасовування» до темпоральності вбачається сумнівним, адже, наприклад, 

драматичний конфлікт, інтерпретований як модель протистояння 

(протиборства) дійових осіб, є органічним, тобто, атемпоральним для 

драматургії, так само як розглянуті авторкою жанрові утворення чи стильові 

варіації. Якщо ж взяти до уваги базові концепти темпоральності (тривалість 

людської свідомості, неоднорідність часу / однорідність простору, 

психологічний детермінізм, свобода, творча еволюція, ідентичність, 

об’єктивація суб’єктивного за своєю природою часового досвіду та інші), то 

жодна з них не працює у другому розділі, так само як не актуалізована 

специфіка темпоральної організації художнього тексту, яка має виявляти 

кореляції між календарним часом твору, часом події та перцептивним часом, 

вираженим із перспективи наратора і персонажа). На чому взагалі мають 

базуватися дослідження темпоральності художніх текстів? Напевне, на 

особливостях плину часу у творі (одномірність/багатомірність, 

зворотність/незворотність, лінійність/дискретність), на взаємодії часових 

площин, на співвідношенні авторського/персонажного часу, на зв’язках між 

художнім часом і художнім простором... А також на системі темпоральних 

маркерів у структурі художнього тексту (якраз в аналіз з позицій 

темпоральності просяться тексти на кшталт «Майстрів часу» І.Кочерги!). 

Прошу Вікторію Петрівну прояснити, чим вона керується, вживаючи 

дефініцію «темпоральність» та застосовуючи її до драматургічного процесу 

першої половини 20-х років XX століття.

У третьому розділі «Інтенціональні координати моделювання фікційної 

свідомості персонажа в українській драматургії другої половини 20-х років 

XX ст.» крізь призму інтенціональності розглянуто особливості параметрів 

фікційної свідомості у неоромантизмі, неореалізмі, різних версіях 

драматургічного модернізму -  експресіоністичних, імпресіоністичних, 

символічних, панфутуристичних, неокласицистичних тощо.
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В аналізі драматургічних творів як першої, так і другої половини 1920-х 

років (при всій повазі до майстерності інтерпретацій окремих драматургічних 

текстів, продемонстрованої другим і третім розділами) конче бракує того 

суспільно-історичного контексту, який формував тодішню унікальність 

української літератури -  не вистачає міркувань про метафору «червоного 

ренесансу», зміну літературних еліт, болісне самовизначення української 

культури між світовим (європейським) та російським (радянським) векторами, 

усвідомлення масштабів тиску на українську літературу та зачистки 

українського культурного поля. Звісно, розкладати естетичну матерію на 

категорії художньої форми можна і без цього, а втім...

Цікавим ракурсом теоретичних міркувань видається підхід, 

запропонований у четвертому розділі «Моделювання фікційної свідомості 

персонажа шляхом творення альтернативних версій реальності в українській 

драматургії 30-х років XX ст.». Тут йдеться про механізми моделювання 

фікційної свідомості персонажа у різноманітних варіантах альтернативної 

реальності -  таких як ідеалізована художня модель реальності, гротескна 

погіршена версія реальності, емфатичні зліпки реальності, наділені маркерами 

ідентичностей. Зрозуміло, що вся атмосфера в Україні 1930-х років не 

залишала для непролетарської літератури жодних шляхів, окрім витворення 

«паралельних» реальностей -  про це у роботі теж практично не йдеться (за 

винятком окремих згадувань «загостреної боротьби всередині і за межами 

України», С.187, «трагізму ситуації в Україні», поділеній між іншими 

державами, С.191, того, як «драматург зіставляє різні цілі і методи боротьби 

за владу в Україні», С.209), хоча моделі таких «паралельних» художніх світів 

рельєфно представлені у розділі.

Зрештою, у п’ятому розділі «Виміри художньої віртуалізації у 

моделюванні фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 40-50- 

х років XX ст.» Вікторія Петрівна Атаманчук використовує відносно нову 

теоретичну категорію віртуалізації, ведучи розмову переважно про 

емігрантську драматургію, за винятком одного тексту Ю.Яновського. Тут

5



стрижневими категоріями її аналітики постають структура драматичного 

конфлікту, наявність у «тілі» драми численних абстрактних конструкцій, 

специфіка розгортання драматичної дії, оновлення художніх форм драми, 

зближення світської і релігійної драматургічних традицій, парадоксальність. 

Саме тут напрошуються міркування про «материковий» та «діаспоровий» 

вектори розвитку української драматургії 1940-1950-х років, які, погодьтеся, 

радикально різнилися. Проте і тут культурно-історичний контекст не виявляє 

присутності, аналіз п’єс існує наче сам по собі. Зрозумійте мене правильно, я 

проти перетворення літературознавчих праць на історичні чи соціологічні, 

проте, коли йдеться про виживання національної культури у вкрай 

несприятливих тоталітарних умовах, наші наукові студії не мають створювати 

ілюзій, що відбувався органічний, нічим не упосліджений саморозвиток змісту 

і форм української драматургії, в якій просто варто виявити ті чи інші 

властивості.

Попри мої критичні та дискусійні міркування, засвідчую, що дисертація 

Вікторії Петрівни Атаманчук «Моделювання фікційної свідомості персонажа 

в українській драматургії 20-50-х років XX ст.» -  це завершена самостійна 

новаторська праця, в якій запропоновано авторську модель конструювання 

фікційної свідомості персонажа драматургічного твору, встановлено 

параметри фікційної свідомості драматургічного персонажа, здобуто нові 

результати літературознавчого аналізу.

Текст дисертації, автореферат, апробація результатів та публікації 

відповідають нормативним вимогам. Дисертацію виконано в межах науково- 

дослідницької програми «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер 11БФ044-01, 

науковий керівник -  доктор філологічних наук, професор Г. Ф. Семенюк). 

Результати дослідження у фахових та міжнародних публікаціях викладені 

максимально повно. Зміст автореферату і основних положень дисертації 

повністю ідентичні.



Отже, дисертація «Моделювання фікційної свідомості персонажа в 

українській драматургії 20-50-х років XX ст.» виконана на достатньому 

науковому рівні та відповідає вимогам до докторських дисертацій 

(монографій), сформульованим у «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. (зі 

змінами). Це дає підстави присудити Вікторії Петрівни Атаманчук науковий 

ступінь доктора філологічних наук за спеціальностей 10.01.01 -  українська 

література, 10.01.06 -  теорія літератури.

Київського університе

Доктор філологічних І

Кафедри української л

імені Бориса Грінченк О.Є.Бондарева

17.08.2020 р.
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ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора філологічних наук, професора

Філатової Оксани Степанівни на дисертацію Атаманчук Вікторії Петрівни 
«Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській 

драматургії 20-50-х років XX ст.», подану на здобуття наукового ступеня 
доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 -  українська

Терміносполука «когнітивні дослідження літератури» (cognitive literary 

studies) і схожі з нею «когнітивна поетика», «когнітивна стилістика», 

«когнітивна жанрологія», «когнітивна наратологія» за останні кілька 

десятиліть набувають у західному літературознавстві дедалі більшої 

популярності. Створюється враження, що в цій галузі гуманітарного знання 

справді відбувся «когнітивний поворот» (хоча й років на 30-40 пізніше, ніж в 

інших гуманітарних дисциплінах) і сформувалися принципово нові підходи 

до вивчення художнього тексту, новий науковий напрям. Всі зовнішні ознаки 

стрімкого розвитку та поступової інституалізації когнітивного 

літературознавства, основаного на уявленні про літературу як ментальну 

діяльність, представлену в парадигмі сучасних природничих наук про 

людину, безперечно, окреслюються в українському літературознавстві.

Найвагоміші розвідки авторитетних вітчизняних дослідників 

(«Експресіоністична естетика й мистецька свідомість в Україні 10-20-х pp. 

XX ст.» В. Барчан, «Когнітивна жанрологія та поетика» Т. Бовсунівської, 

«Жанрова система творчості Лесі Українки (когнітивний аспект)» Ю. Левчук, 

«Психопоетика українського модерну: проблема реконструкції особистості 

письменника» С. Михиди, «Український роман 20-30-х pp. XX століття: 

типологія авторської свідомості» О.Філатової та ін.) сфокусовані на вивчення 

різних проекцій когнітивних параметрів у художніх творах, як-то: літератури 

потоку свідомості, свідомості автора й читача, свідомості персонажа тощо. І 

варто зазначити, що кількість і якість варіантів когнітивістського аналізу 

психічних процесів фікційної особистості дедалі зростає.

Парадигму досліджень, що формує оптимальне дискусійне поле для 

системно-цілісної рефлексії свідомості літературних персонажів або

література, 10.01.06 -  теорія літератури

І Відділ діловодства та архіву 
. Київського національного університету 

імен* їараоа Шевченка



«причитування» «чужої свідомості», прикметно доповнює дослідження 

Вікторії Петрівни Атаманчук «Моделювання фікційної свідомості персонажа 

в українській драматургії 20-50-х років XX ст.». Робота привертає увагу, по- 

перше, актуальністю, адже в ній розглядається магістральна для 

когнітивного літературознавства тема та осмислюються через призму 

когнітивного підходу малодосліджені моделі фікційної свідомості персонажа, 

відрефлектовані на матеріалі української драматургії 20-50-х років XX 

століття. По-друге, науковою новизною, оскільки вперше в українському 

літературознавстві не тільки представляє параметри фікційної свідомості 

персонажа в драматургії» та окреслює «конститутивні константи», що 

зумовлюють своєрідність моделювання фікційної свідомості персонажа в 

драматичних творах, а й репрезентує «концептуальну модель конструювання 

фікційної свідомості персонажа в українській драматургії» (с. 34). Образно 

кажучи, в дисертації авторці вдалося залучити історико-літературний 

матеріал до сфери нових теоретичних стратегій, водночас убезпечити теорію 

від «голої» затеоретизованості та верифікації вузькотеоретичних аспектів, 

тверджень, концептів.

Мета дисертації Вікторії Петрівни Атаманчук зумовлюється об’єктом 

дослідження, яким є феномен фікційної свідомості персонажа в українській 

драматургії 20-50-х років XX століття. Це, в свою чергу, диктує вирішення 

провідних завдань, серед яких: окреслення питань, пов’язаних із дефініцією 

та дескрипцією поняття свідомості; визначення теоретичних алгоритмів 

вивчення фікційної свідомості персонажа в драматургії; аналіз 

структуротвірних та формозмістових параметрів фікційної свідомості, 

репрезентований на матеріалі драматичних творів, у яких свідомість виступає 

«конститутивною категорією» тощо.

Дослідження В.П.Атаманчук -  теоретично й концептуально вагоме, 

оперте на дослідницькі методології та апробований філологічний 

інструментарій. Вибір об’єкта, предмета дослідження є цілком умотивованим 

і назрілим. Композиційна цілісність виявляється у структуруванні роботи,



заснованому на системній кореляції теоретичних та практичних студій. 

Структура дисертації, яка складається зі вступу, п’ятьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел, відповідає ї ї " центральному задуму. Логічна 

конструкція із системною кореляцією теоретичних і практичних студій 

дозволила дослідниці різноаспектно, хай і не цілком вичерпно, розкрити мету 

та вирішити поставлені завдання.

У вступі, що відповідає основним вимогам до його змісту, здобувач 

обґрунтувала актуальність обраної теми, з ’ясувала предмет та об’єкт 

дослідження, визначила мету й зумовлені нею завдання, джерельну 

теоретико-методологічну базу та методи наукового дослідження, розкрила 

новизну одержаних результатів, окреслила перспективи їх теоретичного і 

практичного застосування, подала інформацію про апробацію дослідження.

Структурно доцільним у роботі є перший розділ «Теоретико- 

методологічні передумови моделювання фікційної свідомості персонажа в 

драматургії», у  якому дослідниця зосереджує головну увагу на трьох 

основних позиціях, винесених у відповідні підрозділи. Це -  концептуальні 

основи моделювання фікційної свідомості персонажа, методологічні 

принципи та теоретичні домінанти дослідження фікційної свідомості 

персонажа у драматургії, теоретична модель фікційної свідомості персонажа. 

У теоретичну частину роботи органічно вплітаються спроби обґрунтувати 

принципово важливі категорії («фікційна свідомість персонажа», «внутрішня 

реальність героя», «ментальні (внутрішні) проекції», «ментальна конструкція 

(модель)», «ментальний (внутрішній) простір», «ментальний образ», 

«художня віртуалізація») та визначити їх основні атрибутивні ознаки.

Переважна більшість думок В.П.Атаманчук вибудовується з положень 

зарубіжних учених-когнітивістів (М. Берка, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, Р. Кортні,

А. Палмера, Б. Річардсона, М. Флудернік та ін.), вироблених на матеріалі 

аналізу європейських та американської літератур. Найбільша увага в цьому 

розділі традиційно приділяється різноформатним і різноаспектним 

напрацюванням українських науковців (О. Бондаревої, М. Кудрявцева,



Г. Семенкжа, С. Хороба, М. Шаповал та багато ін.), об’єктом аналізу яких стали 

літературознавчі проблеми жанротворення, стильові й ідіостильові особливості 

драматичних творів, етнолінгвістичні, концептуальні та поетикальні парадигми 

тощо. Посилаючись на написані з урахуванням сучасних методологій 

(герменевтики, структуралізму, психоаналітичних студій та ін.) праці 

авторитетних теоретиків та істориків літератури, авторка подає власне 

визначення поняттю «фікційна свідомість персонажа», виокремлює найбільш 

оптимальні параметри моделювання фікційної свідомості в драматургії.

Після ретельно сформульованого понятійного апарату та окреслення 

основних теоретичних позицій дослідниця у другому розділі -  «Темпоральні 

характеристики моделювання фікційної свідомості персонажа в українській 

драматургії першої половини 20-х років X X  ст.» — звертається до 

часопросторових моделей вираження фікційної свідомості у драматичних 

поемах Ю. Липи («Корабель, що відпливає», «Троянда з Єрихону», «Слово в 

пустині», «Поєдинок», «Бенкет», «Сон про ярмарок», «Цар-дівиця»), аналізу 

драматичного конфлікту у п’єсах Є. Карпенка («В долині сліз», «Момот Нір», 

«Осінньої ночі», «Едельвайс», «Святого Вечера»). Старанно визначає 

жанрові та стильові особливості моделювання фікційної свідомості 

персонажа в драмах М. Ірчана, Я. Мамонтова, у мелодрамах Д. Николишина, 

Д. Гунькевича. Осмислюючи парадигмальні характеристики драматичних 

творів, що охоплюють жанрово-стильові параметри, В.П.Атаманчук вдало 

підкріплює концептуальні положення прикладами з художніх текстів, що 

значно увиразнюють дослідницьку аргументацію.

Масштабність дослідження увиразнюється застосуванням категорії 

інтенціональності (чи інтенційності) Е. Гуссерля, яку вважають зіставним із 

поняттями «ідея» Платона, «cogito» Декарта, «бигее» А. Бергсона, «Базіеп» 

М. Гайдеґґера, і яка покладена в основу аналітичних роздумів третього 

розділу — «Інтенціональні координати моделювання фікційної свідомості 

персонажа в українській драматургії другої половини 20-х років XXст.». 

Інтенційність як невід’ємну властивість свідомості дослідниця розглядає в



«конструктивних та операцюнальних площинах» у вигляді ментальних 

образів та моделей, що мають еквіваленти у художній дійсності; у вигляді 

ментальних конструкцій, які є «результатом самозамкненої когнітивної 

діяльності» персонажів; у вигляді «уявлень про самозавершені образи героїв, 

сформовані самими героями». Поєднання інтенціонального підходу із суто 

літературознавчою інтерпретаційною стратегією створює підстави для нового 

креативного прочитання драматичних творів Л. Старицької-Черняхівської 

(«Напередодні», «Іван Мазепа», «Розбійник Кармелюк»), М. Семенка («Маруся 

Богуславка»), К. Буревія («Павло Полуботок»), Г. Хоткевича («Богдан 

Хмельницький»), М. Куліша («Патетична соната», «Народний Малахій»),

B. Винниченка («Пророк»), І. Дніпровського («Яблуневий полон»).

Смислове ядро четвертого розділу -  «Моделювання фікційної 

свідомості персонажа шляхом творення альтернативних, версій реальності 

в українській драматургії 30-х років X X  ст.» -  складають три параграфи. У 

першому параграфі на текстовому матеріалі п’єс І. Кочерги («Свіччине 

весілля», «Майстри часу»), М. Куліша («Маклена Граса») дослідниця 

прискіпливо визначає параметри фікційної свідомості персонажа у площині 

метафізичних та філософських символів. У другому -  характеризує 

міфологізовані моделі фікційної свідомості персонажа в драматичних творах

О. Олеся («Земля обітована», «Ніч на полонині»). У третьому -  подає 

ґрунтовний аналіз фікційної свідомості персонажа у категоріях 

«свій» / «чужий» (третій параграф), представлений на достатньо широкому 

текстовому масиві маловідомих та малодосліджених п’єс Г. Лужницького,

C. Ковбеля, М. Чирського, Д. Гунькевича. У цьому та власне й у наступних 

параграфах підтверджується вміння Вікторії Петрівни перекидати смислові 

«містки» від першого (теоретичного) розділу до історико-літературного 

аналізу окреслених проблемних комплексів.

Завершальний -  п’ятий -  розділ дисертації («Виміри художньої 

віртуалізації у  моделюванні фікційної свідомості персонажа в українській 

драматургії 40-50-хроків XXст .») присвячений «прочитуванню свідомості»



персонажів драматичних творів Л. Коваленко («Домаха», «Героїня помирає у 

першім акті», «Ксантіппа», «Неплатонівський»), Ю. Косача («Дійство про 

Юрія-переможця», «Облога», «Кортез і ' Безталанна»), І. Костецького 

(«Близнята гце зустрінуться» та «Дійство про велику людину»), І. Огієнка 

(«Народження людини», «До Щастя!», «Остання хвилина»), Ю. Яновського 

(«Дочка прокурора»). У фокусі дослідницьких інтересів здобувачки -  засоби 

художньої умовності, прийом одивнення, метафізичні та аксіологічні 

домінанти моделювання фікційної свідомості, ретельно досліджені на 

достатньо широкому текстовому масиві та підкріплені аргументованими 

міркуваннями авторитетних літературознавців.

Висновки дисертації Атаманчук Вікторії Петрівни «Моделювання 

фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20-50-х років XX 

ст.», як і заключні висновки до п’яти розділів, містять основні результати 

дослідження, що відбивають його новизну та актуальність.

Узагальнюючи власні міркування, маємо відзначити евристичний 

потенціал дисертації Атаманчук Вікторії Петрівни, яка формує сприятливий 

ґрунт для когнітивної інтерпретації художніх текстів та одночасно відкриває 

нові можливості розвитку когнітивного напряму в українських літературних 

студіях. Більше того, самостійне і по-своєму новаторське дослідження 

підштовхне до жвавих дискусій у відповідному проблемному полі.

Дисертації «Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській 

драматургії 20-50-х років XX ст.» окрім теоретичного та історико-літературного 

значення, безперечно, має практичний сенс, оскільки репрезентовані в ній 

спостереження й рекомендації знайдуть своє застосування в науково- 

педагогічній практиці та стимулюватимуть подальшу роботу дослідників у 

форматі когнітивної інтерпретації художнього тексту.

Результати дослідження мають широкий простір репрезентації. Вони 

відображені у 2 одноосібних та 1 колективній монографії, 4 посібниках, у 31 статті, 

надрукованій у наукових фахових виданнях України (з них 1 0 - у  міжнародних 

наукометричних виданнях), 9 статтях у закордонних наукових періодичних



виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз (із них 5 -  в іноземних 

виданнях англійською мовою), 2 статтях у закордонних виданнях, а також у 19 

додаткових наукових публікаціях; апробовані на науково-теоретичних 

конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів, наукових конкурсах із 

наукової аналітики. Автореферат достатньо відбиває зміст і структуру всієї роботи.

Схвалюючи багато цікавих і точних спостережень, репрезентованих у 

дисертації «Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській 

драматургії 20-50-х років XX ст.», разом із тим не втримаємося, щоби не 

висловити окремі зауваження до роботи Вікторії Петрівни Атаманчук.

1. Демонструючи справді бездоганну обізнаність із науковою 

проблематикою як у локусі української філософської, літературознавчої думки, 

так і відповідні знання у форматі досягнень зарубіжного когнітивного 

літературознавства, авторка часто вдовольняється констатацією (цитуванням) 

основних позицій тих чи інших досліджень, аніж до комплексного аналізу та 

узагальнення (Див. с. 52, 55, 73, 74, 100 та ін.). Окремі міркування в тексті 

(приміром, щодо використання тих чи інших теоретичних моделей і наукових 

парадигм) потребують чіткішого обґрунтування.

2. Не можна не дорікнути здобувачці за відсутність у дослідженні 

аргументації щодо критеріальних вимірів добору художнього матеріалу 

(єдиний критерій, зазначений у заголовку роботи, -  жанрова репрезентативність 

та хронологічні рамки). Іншими словами, ігнорування т. зв. початкової точки 

відліку для аналізу корпусу драматичних творів, у яких свідомість виступає 

конститутивною категорією. Варто також звернути увагу на нерівномірність 

представленого в дисертації текстового матеріалу. Скажімо, якщо драматургія 

20-х років XX століття представлена творами як відомих та ґрунтовно 

досліджених драматургів, так і п’єсами маловідомих, малодосліджених 

драматургів і стала об’єктом дослідження у другому та третьому розділах 

роботи, то драматургія у межах більшовицької «літературної політики» 1930-х 

років (за окремими винятками) випала зі сфери наукового зацікавлення 

дослідниці. Власне так само, як і пласт літератури у системі соцреалізму 1940 -



1950-х років, що також потребує уваги літературознавців у пошуку джерел та 

аналогій. Цілком очевидно, прийшов час неупереджено подивитися на 

літературний процес цього періоду, подати нові висвітлення текстів, які були 

надто популярними у попередні роки, входили до культурного обігу, а відтак, 

не можуть бути проігнорованими. Потребують зрівноваженого перегляду й 

оновленого витлумачення, зокрема й когнітивної інтерпретації тексти 

(С.Голованівського, М.Зарудного, І. Микитенка, Л.Первомайського та ін.), що 

належали до таких жанрів драматургії, як виробнича драма, колгоспний 

водевіль, мелодрама і кримінальна драма тощо.

3. Автор дисертації повсякчас верифікує свої міркування положеннями 

сучасних філософів, літературознавців, що мали би надавати переконливості й 

більшого масштабу її власним спостереженням. Часом такі твердження- 

констатації ідей / теорій не «розгортаються» у тексті або ж не завжди стають 

основою до ґрунтовних висновків узагальнувального плану. Саме такий формат 

аналітики спостерігаємо, приміром, на стор.186 («Характеризуючи глибинні 

засади світовідчуття Тараса Шевченка, Г. Семенюк відзначає: «Водночас 

історія, наголошує поет, завжди має бути уроком для нащадків і джерелом 

роздумів людини про вічність буття та його здатність до оновлювання» [434, 

с. 5]. Г. Семенюк [433; 437; 438; 440] розглядає твори Л. Старицької- 

Черняхівської у  контексті української драматургії 1920-х років»), стор. 256- 

257 {«Драматург відтворює функціонування фікційної свідомості героїні за 

допомогою увиразнення ідей Меланки, які, внаслідок її подвижництва, 

переходять у  маси й надихають раніше пригнічений народ на боротьбу за 

відновлення соціальної справедливості. Ю. Бойко називає п ’єсу «коштовним 

набутком в українській драматургії» [99, с. 176]»), стор. 259 («3. Голубєва 

стверджує: «Кожна сюжетна лінія драми розгортається відповідно до своєї 

внутрішньої інтриги, котра є результатом випадкового збігу обставин, 

примхливої несподіванки або наслідком свідомого протиборства представників 

різних соціальних груп» [148, с. 70]. На особливості сюжету п ’єс письменника 

звертали увагу Є. Старинкевич [463], Н. Андріанова [7] та ін.»).



4. Попри достатньо різноаспектні спроби проаналізувати способи й 

засоби моделювання фікційної свідомості персонажа в українській 

драматургії 20-50-х років XX століття (на рівні жанру, стилю, темпоральних 

характеристик, конфлікту тощо) дослідниця залишила поза увагою шляхи 

сприймання свідомості, репрезентованої в межах художньої оповіді, та не 

осмислила природу зв’язків між наративом і свідомістю персонажа. Відомо ж 

бо, що будь-який елемент оповіді є важливим саме як чинник репрезентації в 

ній свідомості, адже будь-яка нарація (серед найважливіших категорій -  

невласне пряма мова, внутрішній монолог, інтертекстуальні відгомони й 

алюзії, психонарація) є формою відтворення наратором внутрішнього світу 

персонажа твору.

5. Зважаючи на ретельну та сумлінно досліджену в дисертації 

проблему моделювання фікційної свідомості персонажа в драматичних 

творах 20-5 0-х років XX століття, подивовує відсутність загальної 

характеристики українського літературного процесу хронологічно 

означеного періоду, зокрема бодай локальне виокремлення літературних 

тенденцій, розуміння соціокультурного контексту, обставин, доби.

6. Крім того, гадаємо, в цій роботі -  загалом змістовній -  доречними 

були інтертекстуальні зіставлення з творами інших авторів, у тому числі 

неукраїнськими (у тексті дисертації вони зустрічаються лише на рівні 

констатації факту спільних / схожих інтенцій автора чи героїв).

7. Зрідка трапляються у роботі стилістичні огріхи, що порушують 

органіку наукового стилю (с. 126, 189, 398), повторення окремих тез, схожих 

визначень. Зустрічається поширена в наукових текстах помилка написання 

прізвищ іншомовного походження (замість М. Гайдеґґер, Г.-Ґ. Ґадамер -  

російсьмовний варіант М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер). Під час оформлення 

списку використаних джерел спостерігаються випадки недотримання вимог 

Національного стандарту України ДСТУ.

Висловлені зауваження та полемічні моменти не заперечують основних 

положень дисертації та не применшують цінності дисертаційної роботи.



Підсумовуючи, констатуємо: дисертація Атаманчук Вікторії Петрівни є 

самостійним, структурно завершеним дослідженням, що має наукову 

новизну та теоретичну і практичну цінність. Достовірність результатів, 

обґрунтованість наукових положень і висновків, сформульованих у роботі, 

відповідають поставленій меті й визначеним завданням. Зміст і форма 

дисертації “Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській 

драматургії 20-50-х років XX ст.”, автореферат та публікації відповідають 

вимогам п.п. 9-10, 12-13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 

19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 р.), а її авторка 

Атаманчук Вікторія Петрівна заслуговує присудження наукового ступеня 

доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 -  українська література, 

10.01.06 -  теорія літератури.
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