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ВІДГУК 

офіційного опонента Циховської Елліни Дмитрівни, доктора філологічних 

наук, професора, на дисертацію Ковальчук Юлії Андріївни «Гетерообраз 

Кореї у літературному дискурсі подорожей ІХ – початку ХХ століття», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство 

 

 

Незалежно від поділу імагології на літературознавчу, художню, 

лінгвістичну, історичну, фольклорну, релігійну, потестарну, її мета полягає в 

змалюванні витоків та процесу становлення національних стереотипів й 

упереджень, висвітлення й усвідомлення людьми причин ставлення до 

опозиції «Свій – Чужий», окреслення меж якої належить до першого 

соціального досвіду людини. 

Тема дисертаційної роботи є актуальною, оскільки до цього вивчення 

образу Кореї в імагологічному вимірі проводилося здебільшого 

фрагментарно без комплексної інтерпретації корейських образів у літературі 

західних країн. Тому відповідно до мети, що полягає в реконструкції та 

інтерпретації корейських образів у західній літературі подорожей ІХ – 

початку ХХ ст., а також аналізі структурних елементів цих образів та 

визначенні своєрідності репрезентацій корейських реалій у літературних 

творах західних авторів відповідно до культурної парадигми різних епох, 

окреслені завдання роботи (сформулювати власний підхід до вивчення 

гетерообразу Кореї в літературному дискурсі подорожей; простежити 

еволюцію гетерообразу Кореї в дискурсі західної літератури подорожей ІХ – 

початку ХХ ст.; дослідити відповідність образів Кореї конвенціям 

літературних жанрів і напрямів; виділити змінні та сталі структурні елементи 

образів Кореї в західній літературі подорожей ІХ – початку ХХ ст.; виявити 

роль інтертекстуальності у формуванні гетерообразів Кореї у західній  
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літературі подорожей; визначити місце образів Кореї, створених західною 

літературою подорожей у різні епохи, на тлі образу Сходу загалом). 

Беззаперечною є наукова новизна дисертаційної роботи, згідно з 

положеннями якої вперше виокремлені та схарактеризовані етапи еволюції 

гетерообразу Кореї в західній літературі подорожей ІХ – початку 

ХХ ст.; визначено вплив жанрових і стилістичних конвенцій на формування 

образів Кореї в літературному дискурсі; виявлено інтертекстуальні зв’язки в 

літературі подорожей про Корею; простежено динаміку відносин між 

автообразами країн походження письменників та гетерообразами Кореї, 

дисертанткою запропоновано новий термін «імагомотив». 

Виклад матеріалу й авторський стиль дисертантки засвідчує високу 

професійну ерудицію, глибоке володіння необхідним науковим апаратом та 

вузькоспеціальними термінами, інструментарієм літературознавчого аналізу. 

Дисертантка сумлінно підійшла до підбору методів дослідження, серед 

яких контекстуальний аналіз, діахронічний підхід та порівняльно-історичний 

метод, дескриптивно-аналітичний метод, історико-літературний, 

порівняльно-типологічний, прагматико-функціональний підхід, 

інтертекстуальний метод, цивілізаційний підхід, супранаціональний підхід і, 

звичайно, імагологічний метод, хоча правильніше його було б назвати 

імагологічним підходом. 

У підрозділі 1.1 «Літературна імагологія: теоретичні засади» першого 

розділу «Стратегії дослідження гетерообразу Кореї у літературному дискурсі 

подорожей» дисертантка звернулася до понятійного апарату сучасної 

імагології, вдало демаркуючи зону розгляду кожного терміна: 

«етностереотип», «етнообраз», «імаготип», «імагема», «імаготема». Більше 

того, Ю. Ковальчук вводить власний новий додатковий термін «імагомотив», 

який вона визначає як «мінімальний тематичний компонент етнообразу, що 

існує у межах літературної традиції певного часового інтервалу, 

відтворюючись у текстах цього періоду» (с.32 дисертації). На нашу думку, 

його введення в науковий обіг є доцільним нарівні з вище перерахованими 
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термінами імагології, і сама дисертантка неодноразово застосовує його в 

роботі, підкреслюючи таку доцільність. 

Література подорожей вважається недостатньо теоретично 

обґрунтованою як самостійний жанр. До того ж, деякі дослідники відносять її 

до жанру художньої літератури (А. Нікітін, Т. Роболі), інші – до 

публіцистики (М. Горенштейн, Н. Маслова),  до однієї з форм мемуарів 

(В. Михельсон),  «міжродових і позародових» (В. Халізев) та «проміжних 

форм» (Л. Гінзбург). У підрозділі 1.2.1 «Література подорожей: проблеми 

дефініції та типології» дослідниця звертається саме до неоднозначності 

трактування літератури подорожей, доходячи висновку, що «подорож є не 

жанром, зафіксованим у певній формі, а текстом, що рухається крізь різні 

літературні форми, виступає мотивом або способом організації наративу та 

подачі матеріалу… література подорожей є типом літературного дискурсу, 

для котрого характерні такі риси: 1) чужоземний локус; 2) стилістична 

свобода і стилістичний синтез; 3) свобода наративних стратегій; 4) багатство 

форм і різновидів» (с.42 дис.). 

Сильною стороною роботи є обізнаність авторки з останніми 

розвідками науковців з дослідженої теми, дискусія з ними та протиставлення 

їм своєї думки. Зокрема, Юлія Андріївна, на відміну від С. Абрамовича, 

Ю. Коваліва та М. Шульгун, не розглядає «хронотоп шляху або сюжет 

мандрів визначальним критерієм для віднесення конкретного твору до 

дискурсу подорожі» (с.42-43). На її думку, «нарація не обов’язково мусить 

бути організована з опорою на маршрут, тобто на переміщення у просторі і 

часі» (с.43 дис.). 

У другому розділі «Етапи формування гетерообразу Кореї у західній 

літературі подорожей ІХ–ХVІІІ ст.» розглянуто трактати арабомовних 

географів ІХ ст., єзуїтських місіонерів ХVI ст., що працювали на теренах 

Японії, європейських авторів ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст., у яких є 

згадки про Корею. Окремим підпунктом розділу виносяться мемуари 
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Гендріка Гамеля як автора першого писемного джерела з розгорнутим 

описом Кореї, першого автора, який особисто побував у цій країні. 

У третьому розділі «Корейський текст літератури подорожей «довгого 

ХІХ століття» культ природи в корейців висвітлено через один із 

найцікавіших феноменів корейської культури «куґьон», який має широкий 

діапазон тлумачення, а саме: спостереження за новим чи незвичайним 

видовищем; пошук задоволень і розваг; подорож заради огляду славетних 

краєвидів та визначних місць, а на високому, шляхетному рівні «куґьон» 

означає пошук естетичних вражень і натхнення для творчості через 

споглядання краси природи» (с.121 дис.). В японській культурі цьому 

терміну відповідає естетичний принцип «моно-но аваре» (яп. «сумне 

зачарування речей»). 

Актуальним і, на жаль, суголосним сучасним українським реаліям є 

висновок Юлії Андріївни щодо корупції в Кореї: «Найголовнішою бідою 

Кореї всі західні автори називали корупцію. Чиновники, які отримують свої 

посади виключно за хабарі, думають тільки про власну наживу, до крайньої 

межі оббираючи селян. Це робить неможливим розвиток Кореї, прирікає 

переважну більшість населення на голод і злидні» (с.151 дис.). 

Іноді дисертантка зловживала переказом текстів на кілька сторінок 

(с. 150–151, 160–161), однак далі кожен текст подано з власними 

міркуваннями. На особливу увагу заслуговує майстерність, з якою 

проаналізовано цитати з творів Дж. Лондона в підрозділі 3.3.2 «Корейські 

мотиви у художньому світі Дж. Лондона» і які зіставлені авторкою дисертації 

з аналогічними описами у Г. Гамеля. 

Висновки, сформульовані в дисертаційній роботі, містять нові наукові 

положення щодо гетерообразу Кореї в літературному дискурсі подорожей 

ІХ – початку ХХ століття. Дещо сумнівною є теза на початку висновків до 

третього розділу: «Незайманість» Кореї, її статус останньої в світі країни, 

куди ще не проникла західна цивілізація, робили її перспективною нивою для 

літератури подорожей» (с.176 дис.), оскільки не зазначено, в який період це 
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було актуально, хто це стверджував і, взагалі, чи можна стверджувати так 

про Корею, адже було ще багато «незайманих» країн. 

Отримані автором результати достовірні, науково обґрунтовані, 

розширюють уявлення про образ Кореї в літературі подорожей, 

конкретизують низку теоретико- та історико-літературних проблем 

літературної компаративістики, зокрема, імагології. У кінці кожного розділу 

зроблено чіткі висновки. Зміст автореферату ідентичний основним 

положенням дисертації. 

Водночас поряд з вдалими спостереженнями дисертантки робота 

містить і низку дискусійних тверджень. 

1. Дисертантка вважає літературою подорожей «ті тексти, в яких 

переміщення у просторі випущене і слугує лише передумовою 

нарації: автор переносить читача до середовища іншої країни, 

розповідаючи про неї без опертя на маршрут, будує сюжет у 

декораціях іншої країни, не описуючи процесу подорожі як 

такого», де «наратор … виступає спостерігачем, який фіксує 

відмінності Свого та Іншого і робить з цього приводу оцінні 

судження» (с.43 дис.). Тому, на нашу думку, варто було б 

продовжити в роботі дослідження ролі автора в дискурсі мандрів, 

до якої дисертантка звертається лише спорадично. 

2. У підпункті 1.1.1 «Понятійно-термінологічний апарат сучасної 

імагології» Юлія Андріївна зазначає, що, «хоча концепція 

етнообразу в цілому в імагології розроблена достатньо глибоко, 

термінологія на позначення структурних елементів образу бідна і 

неоднозначна» (с.31 дис.). Для заповнення лакун дисертантка 

пропонує новий термін «імагомотив» (с.32 дис.). Проте  введення 

в обіг одного терміна, на нашу думку, не вирішує проблему 

«бідності» й «неоднозначності» на позначення елементів образу. 

3. Перераховуючи понятійно-термінологічний апарат сучасної 

імагології, Юлії Андріївні варто було згадати разом зі 
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стереотипами й етностереотипами термін «патерн», який 

використовується в сучасній імагології. 

4. У роботі трапляються деякі лексичні, граматичні неточності й 

організаційні огріхи: імена дослідників подано не в алфавітному 

порядку (с.15, 26, 45, 47, 48), порушення чергування у/в (с.70), 

«зовнішніх зносин» (с.102). 

Висловлені побажання й зауваження не применшують наукової 

цінності аналізованого дослідження, не стосуються загальної його концепції і 

не заперечують суттєвих положень, винесених на захист. 

Отже, дисертація «Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі 

подорожей ІХ – початку ХХ століття» виконана на належному рівні й 

відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України 

від 19 серпня 2015 р., № 656), а її авторка Ковальчук Юлія Андріївна 

заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. 

 

 

Доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри журналістики, реклами 

і зв’язків з громадськістю 

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин 

Національного авіаційного університету Е. Циховська  



ВІДГУК 

офіційного опонента, кандидата філологічних наук,  

доцента кафедри германської філології  

Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка  

Бугрій Анастасії Сергіївни 

на дисертацію  

КОВАЛЬЧУК ЮЛІЇ АНДРІЇВНИ  

«ГЕТЕРООБРАЗ КОРЕЇ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ ПОДОРОЖЕЙ ІХ – 

ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ»,  

подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 

10.01.05 – порівняльне літературознавство  

 

Проблема пошуку та відновлення національної ідентичності активізувалася в 

художній та науковій рефлексіях у постколоніальній ситуації, актуалізувавши перед 

української свідомістю цілу низку запитань у парадигмі Схід/Захід. А тому нагальною 

видається потреба реалізації новітніх літературознавчих підходів  до аналізу образу 

Кореї у літературному дискурсі подорожей ІХ – початку ХХ століття в європейському 

і світовому контексті, що пояснюється певною кількістю лакун і стереотипів, 

успадкованих від попередніх часів, які не стільки висвітлюють складний перебіг 

художніх явищ доби, скільки заміфологізовують і фактично «деформують» уявлення 

про цілісність і самодостатність тогочасного образу Кореї в плані його естетично-

художньої «повноти» та цілісності. Крім того, бракує компаративних праць, оскільки 

поза увагою дослідників залишається виявлення концептів «свій/чужий» у західній 

літературі подорожей, специфіка їх вербалізації в художній архітектоніці творів про 

Корею. 

Ураховуючи здобутки і напрацювання сучасної літературознавчої 

компаративістики, Ю.А. Ковальчук послідовно й обґрунтовано застосовує їх для 

аналізу реконструкції та інтерпретації корейських образів у західній літературі 

подорожей ІХ – початку ХХ століття. Висунуті дисертанткою положення і теоретичні 

настанови підкріплено, з одного боку, реальним фактажем історико-літературного 

матеріалу, а з іншого, аналітично розгорнутою аргументацією.  



Образи Кореї та корейського народу як структурний елемент текстів літератури 

подорожей осмислюється в дисертації у синхронічних зрізах різних історичних епох. 

Така логічна структура дала змогу послідовно розкрити еволюцію гетерообразу Кореї 

у тогочасному загальнолітературному розвитку від ІХ – до початку ХХ століття. 

Об’єктом дослідження обрано різноаспектні твори документально-

белетристичної та художньої літератури, й дисертантка – треба віддати їй належне –

розкриває специфіку кожного тексту, адже в усіх проаналізованих творах матричну 

функцію бере на себе образ Кореї. «Порівняльні ряди», що вибудовуються, 

передбачають «діалог культур» із досить широким діапазоном – від західної 

культурної зони (арабо-мусульманський регіон, Європа, Росія, Америка) до культурної 

зони Північно-Східної Азії (Китай, Корея, Японія). Цей ряд долає географічні межі й 

розпросторюється до моделі когнітивно-духовної географії країни, формуючи певну 

структуру духовного образу-іміджу. У цьому контексті можемо вести мову не стільки 

про діалог «Схід – Захід», скільки про полілог культур у цій геокультурній парадигмі, 

де концепти Схід і Захід використовуються не в якості географічних понять, а в якості 

образів, протилежних один одному. 

Дослідження «корейськості», що випливає з рецепції образу Кореї в 

національних літературах, зобов’язує насамперед до імагологічного підходу, 

керованого настановою на наукове реконструювання «національної картини світу». 

Ю.А. Ковальчук не тільки добре орієнтується в контроверсійних проблемах 

літературної імагології, теоретичне підґрунтя якої подається у першому розділі 

«Стратегії дослідження гетерообразу Кореї у літературному дискурсі подорожей», а й 

запроваджує власний термін «імагомотив», під яким розуміє «мінімальний тематичний 

компонент етнообразу, що відтворюється у текстах цього періоду» (с. 32). 

Переосмислюючи історичні ретроспективи стосунків Заходу і Сходу, дослідниця 

спонукає до певних роздумів щодо співвідношення універсального/самобутнього, 

європейського/національного, свого/чужого, реального/можливого. Проте, подаючи 

хронологію імагологічних студій в українській науці (п. 1.1.2.), серед перерахованих 

праць варто було б згадати статтю Є. Маланюка «До проблеми клясифікації культур 

(«Схід» і «Захід») (1997), а також науковий проект кафедри теорії літератури та 

компаративістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 



антологію «Схід – Захід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного 

літературознавства», видану у 2012 р. 

Гетерообраз Кореї доречно розглядається дослідницею крізь призму 

літературного дискурсу подорожей, у якому інтегровано художнє та документально-

публіцистичне начало. Головною ознакою цього явища є «чужорідний локус» (с. 42), 

який дозволяє Ю.А. Ковальчук говорити про різні моделі образу Кореї, не тільки з 

різних географічних, а й із різних ментальних точок зору, у кожній з яких закодовано 

власне чуттєве пережиття окресленого простору. Неоднозначною усе ж видається теза 

дисертантки про жанр літератури подорожей, що є «сумнівним об’єктом для теорії та 

історії літератури через свою недостатню художньо-естетичну цінність» (с. 50). 

Модель Кореї (як своєрідної ілюзії), що постає радше з інтелектуальних 

рефлексій, соціальних алюзій, коли «історія є усього тільки сумою суперечливих 

версій стосовно чогось» (Ю. Андрухович), аналізується у другому розділі «Етапи 

формування гетерообразу Кореї у західній літературі подорожей ІХ – ХVІІІ ст.». 

Ю.А. Ковальчук обґрунтовує власну методологічну позицію у підході до формування 

гетерообразу Кореї у західній літературі подорожей ІХ–ХVІІІ ст., спираючись при 

цьому на концепцію «порівняльної інтерпретації» Р. Веллека. Вона звертається до 

«внутрішнього контексту» творів, який допомагає з’ясувати поетикальні домінанти 

творчості, а також до позатекстового контексту з метою побачити горизонти 

типологічних відповідностей. 

У середньовічних уявленнях про Корею дисертантка виділяє два етапи. У період 

раннього середньовіччя домінували наївно-фантастичні уявлення про країну, які 

прийшли з творів античних авторів. Збагаченню знань про Корею й трансформації 

уявлень про Схід сприяв початок у ХІ ст. хрестових походів, учасники яких не лише 

самі побували в східних країнах, але й залишили описи цих країн, особливості східної 

культури. Для цього етапу, зауважує дослідниця, характерні як інтенсивні зв’язки 

Європи зі Сходом, так і значний культурний вплив мусульманського Сходу на Європу. 

Детальніше знайомство європейців з Кореєю через праці середньовічних мандрівників 

та учасників різноманітних місій призводить до того, що з уявлень про неї поступово 

зникають фантастичні деталі. Однак ці роботи, підсумовує Ю.А. Ковальчук, не містять 

спроби осмислити корейську культуру, а лише описують подорожі, звичаї та 



характери, без розмислів, зіставлень та історичних екскурсів. У цей час не 

відбувається виділення Сходу як певного культурно-історичного типу. Також відсутнє 

його протиставлення Заходу як на науково-теоретичному рівні, так і на рівні буденної 

свідомості. Епоха великих географічних відкриттів, зазначає авторка, є перехідним 

етапом для трансформації уявлень про Корею в європейській культурі, що призводить 

до появи критичних відгуків про східну культуру, а також спроби переосмислити 

причини відставання від Європи. У роботах просвітників, які захоплюються 

культурою Сходу (Вольтер, школа французьких фізіократів) або критикують її 

(Монтеск’є, Руссо), висновує Ю.А. Ковальчук, Схід служить лише декорацією для 

вираження ідей західного Просвітництва. 

Особливий інтерес становить проблема рецепції образу Кореї в контексті 

взаємодії європейських країн із Китаєм та Японією. Дослідниця стверджує, що 

європейська література подорожей «не проливала світла на автентичні традиції чи 

самобутню філософію корейців, а лише підкреслила вправне запозичення чужого 

способу життя» (с. 98). Загалом проблема «присутності» образів Китаю, Японії як 

духовних орієнтів у площині відтворення «можливих світів», окреслює спектр 

інваріативності віртуального образу Кореї, який може давати різні ментальні проекції 

у суб’єктивному забарвленні. Ґрунтовний аналіз творів, здійсненний з урахуванням 

внутрішньої, прихованої полемічності вказаних творів, а також наявних 

інтертекстуальних елементів, призводить дисертантку до висновку про те, що 

уявлення про Корею, які існували на той час, відображали не стільки реальну 

дійсність, скільки певний узагальнений образ.  

Цілісний дискурс корейського тексту «довгого ХІХ століття», у якому міф 

Європи задається ідеалом європейської цивілізації і культури з її перевагою над світом 

«варварів» та переконанням у своєму, особливому шляху розвитку, протиставленим 

європейському християнству і Просвітництву, розглядається у третьому розділі 

дисертації «Корейський текст літератури подорожей «довгого ХІХ століття». У 

контексті дихотомічного зіставлення культур Сходу і Заходу, зазначає авторка, західна 

лінія розвитку визнається магістральною, а рівень розвитку незахідної, у нашому 

випадку корейської культури, визначається у відповідності до західного шляху 

розвитку. 



Дисертантка показує важливість і продуктивність теми «європоідентичності», 

що проявилася у філософських, історичних та художніх творах, формуючи етнічні 

стереотипи, ідею про ієрархію рас та периферійність. При цьому «європейськість» 

постає як макротипологічне поняття, що віддзеркалює певну віртуальність образу 

Кореї, в якому відбиваються специфічні національні моделі світобачення, а також 

перехрещуються уявлення щодо понять свій/чужий, оприявлюючи та увиразнюючи 

процеси «симіляризації» (с. 141).  

Це ж стосується її роздумів над суперечливим та суб’єктивним характером 

художньо-образної рецепції Кореї у творах В. Серошевського, Дж. Лондона та 

місіонерській художній прозі. Саме ці тексти, що хоч і репрезентують різні ментальні 

культури, але перебувають в одному герменевтичному колі, призводять до 

конструювання «гетерообразу периферії, слабкого у політичному сенсі східного 

Іншого, що сприяє зміцненню могутнього автообразу центру» (с. 177). Образ Європи, 

підсумовує Ю. Ковальчук, набуває чіткості на свідомому пізнавальному рівні як 

материк культури і одночасно на рівні психологічному як сприйняття Іншого, 

Інакшого. Дещо суперечливою тут видається думка про категорію культу природи, 

подану письменниками як «унікальна риса корейської ментальності» (с. 120), оскільки 

багатовіковий культ природи став у країнах Далекого Сходу органічним елементом 

національної психології.  

Відсутність будь-яких натяжок у висвітленні кожного із трьох розділів, логіка 

викладу у добре структурованій роботі зумовили чіткі, послідовно викладені висновки 

про те, що «відсутність суттєвої варіативності репрезентацій Кореї залежно від країни 

походження письменника дає нам змогу говорити про Захід у дискурсі подорожей як 

про метаобраз, що розвивався відповідно до змін у світовій геополітиці, науковій 

парадигмі, культурних процесах» (с. 185). 

Водночас широкий контекст дослідження і подібна постановка проблеми 

увиразнила деякі зауваження і питання: 

1. У дисертації авторка не раз говорить про неоднозначність жанру літератури 

подорожей та неодностайність науковців щодо термінології та смислового наповнення 

поняття подорожі в літературі. Наскільки доцільним є використання терміну 

«ітерологія», запропонованого М. Бютором на позначення «науки про подорож»? 



2. Проблема з’ясування корейського культурного коду в художній свідомості 

ІХ – початку ХХ ст. через геополітичне становище та історичні реалії має свою 

специфіку, а тому виникає нове бачення своєї ідентичності. Чи можемо ми у цьому 

контексті говорити про самоідентифікацію як візуалізацію Іншого?  

3. Аналізуючи образ Кореї, дослідниця закцентовує увагу не лише на витоках 

та національно-історично зумовлених функціях, а й на хисткій самоідентифікації, 

відчутті політичної сили, культурній провінційності у порівнянні з Китаєм та Японією, 

загостренні національних проблем. За цих обставин національний міф почав 

заміщуватися стереотипами, тотемами й табу, що зумовило потребу моделювання 

неоміфів та їх аналізу. Відтак до кінця не зрозуміло, чи можемо у цьому контексті 

говорити про неоміфологічний тип художнього мислення. 

Висловленні побажання не знецінюють наукової вагомості дослідження, а також 

не впливають на загальну позитивну оцінку рецензованої праці і можуть лише 

спонукати до глибшого теоретичного осмислення зазначеної проблематики. 

Ґрунтовність роботи, оперування фундаментальними категоріями теоретичних 

дисциплін, чітко й посутньо викладені основні положення й аргументовані висновки 

дисертації, а також достатня апробація її результатів дають підстави стверджувати, що 

дисертація Ковальчук Юлії Андріївни «Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі 

подорожей ІХ – початку ХХ століття» відповідає вимогам до дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата філологічних наук згідно з «Порядком присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 липня 2016 року, № 567), а її автор Ковальчук Юлія Андріївна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 

– порівняльне літературознавство.  
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