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офіційного опонента Сухомлннова Олексія Миколайовича на 
дисертацію Білявської Вікторії Сергіївни «Мемуаристика Єви 

Фелінської: проблематика, ейдологія, генологія», поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 

10.01.03 -  література слов’янських народів

Мемуарна спадщина Є. Фелінської є невід'ємною складовою польської 
літератури Правобережної України й водночас органічним сегментом 
української багатонаціональної літератури. Письменство авторки 
представляє низку жанрових модифікацій, зумовлених регіональною 
специфікою еволюції проблематики, ейдології, генології мемуаристичного 
тексту. Дослідження комплексу проблем польського-українського 
пограниччя, представлених на сторінках мемуарів Є. Фелінської, дозволило 
Білявській В. С. представити авторське бачення цілого спектру питань із 
позиції аксіологічної домінанти письменника та в загальному історико- 
літературознавчому контекстному вимірі. Ейдологія, що становить собою 
спосіб організації об’єктів -  парадигму образів, представлених у комплексі з 
основними мотивами, часопросторовими характеристиками та творчим 
задумом автора, робить можливим розкриття провідних рис 
письменницького методу та дослідження параметрів культурних кодів, що 
актуалізуються у творі. Окреслення генологічної системи допомагає вписати 
творчий доробок мемуариста в існуючий канон авторів і текстів відповідної 
епохи й літературного простору.

Детальний аналіз дисертації Білявської В. С. «Мемуаристика Єви 
Фелінської: проблематика, ейдологія, генологія» дозволяє сформулювати 
наступні узагальнені висновки щодо актуальності, ступеня обґрунтованості 
основних наукових положень, висновків, рекомендацій, достовірності, 
наукової новизни, практичного значення, а також загальної оцінки роботи. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження 
Актуальність дослідження зумовлена низкою суперечностей, а саме: 

між теоретичним визнанням творчості польськомовних митців 
Правобережжя як органічної складової вітчизняної літератури та інерційним 
сприйняттям їх спадщини як доробку іншої культури; між традиційним 
декларуванням важливості тендерної складової літературознавчих пошуків та 
відсутністю ґрунтовних досліджень літературних доробків жінок-митців 
українсько-польського пограниччя XIX ст., усвідомленням безперечної 
значимості мемуарних текстів для об’єктивного висвітлення історико- 
культурного й суспільно-політичного тла минулої епохи та незначним 
числом наукових досліджень вітчизняної мемуаристичної літератури.

Проаналізовані дисертанткою праці вітчизняних та закордонних 
літературознавців засвідчують той факт, що попри досить широкий діапазон 
звернень науковців до окремих проблем творчості Є. Фелінської, загалом її

і Відділ діловодства та архіву 
; Київського національного університету
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спадщина залишалася здебільшого на периферії сучасних студій, а цілісного 
наукового дослідження мемуарів і спогадів письменниці досі не існувало.

Отже, актуальність роботи зумовлена потребою наукового осмислення 
художнього доробку Є. Фелінської, зокрема його проблематики, ейдології та 
генології.

Тему дисертаційної роботи: «Мемуаристика Єви Фелінської: 
проблематика, ейдологія, генологія» -  сформульовано В. С. Білявською, 
враховуючи актуальність, практичну значущість і недостатність вивчення 
окресленої проблеми.

Заслугою дисертантки є те, що вона ґрунтовно розглянула в історико- 
літературному та літературно-критичному вимірі рецензії на твори 
волинської мемуаристки, що виходили на сторінках багатьох престижних 
часописів, серед яких «Атенеум», «Варшавська бібліотека», «Варшавська 
газета», «Літературний щоденник», «Петербурзький тижневик», 
«Познанський огляд», «Щоденна газета» та ін. у середині XIX ст.

Усі переклади польських як наукових, так і художніх текстів 
українською мовою, здійснені Білявською В. С., відзначаються високою 
якістю, що дозволило автору найбільш точно інтерпретувати та 
проаналізувати мемуари та спогади Є. Фелінської.

Основні наукові положення, висновки і рекомендації, що 
сформульовані у дисертації, ступінь їх обґрунтованості і достовірності

Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в 
дисертаційній роботі Білявської В. С. достатньо обґрунтовані, про що 
свідчать ряд виконаних завдань. Дисертантка дослідила теоретичні аспекти 
вивчення мемуаристики Є. Фелінської в діахронії та синхронії 
літературознавчого дискурсу, здійснила поглиблений аналіз історико- 
літературознавчої структури проблематики мемуаристичних текстів 
Є. Фелінської, проаналізувала ейдологічний вимір мемуарів та спогадів 
волинянки, окреслила генологічні характеристики мемуарної спадщини 
письменниці.

Результати дисертаційної роботи представлено у вигляді наукових 
положень, сформульованих на основі теоретичних досліджень у галузі 
поетики, генології та ейдології художнього тексту; аналізу мемуаристики 
Є. Фелінської, а також зроблених висновків. Вони всебічно обґрунтовані 
виступами на міжнародних та всеукраїнських конференціях, публікаціями у 
провідних фахових виданнях із філології.

Наукова новизна дисертаційної роботи
Наукова новизна зумовлена актуальністю, метою та завданнями 

дослідження. У дисертації вперше у вітчизняному літературознавстві:
-  здійснено комплексний аналіз проблематики, ейдології та генології 

мемуарів і спогадів Є. Фелінської;
-  окреслено генологічні характеристики мемуарної спадщини 

видатної волинянки;
-  проаналізовано ейдологічний вимір мемуарів та спогадів 

Є. Фелінської.
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з

У дисертації удосконалено історіографію проблеми мемуаристики 
українсько-польського пограниччя доби романтизму. Уточнено 
літературознавчий контекст низки термінів, серед яких ейдологія, ейдос, 
генологія, мемуаристика, українсько-польське пограниччя та ін.

Подальшого розвитку у дослідженні набуло бачення польськомовної 
літератури українсько-польського пограниччя доби романтизму як 
гармонійної частини багатоетнічної української літератури.

Практичне значення дослідження полягає у можливості 
використання його результатів у двох сферах: власне науковій та навчально- 
методичній. Результати дослідження дозволять поглибити уявлення про роль 
і місце правобережної мемуаристики України, у тому числі спадщини 
Є. Фелінської в контексті польської мемуаристичної літератури доби 
романтизму. Отримані висновки можуть бути корисними у процесі 
дослідження мемуаристичних текстів інших регіонів України та написання 
наукових розвідок про літературний процес в України та Польщі першої 
половини XIX ст. Матеріали дисертації можуть також бути використані для 
укладання підручників, наукових посібників, підготовки курсів лекцій з 
історії української та польської літератури цього періоду та розробки 
спецкурсів з історії регіонального літературознавства.

Повнота викладення наукових положень, висновків та 
рекомендацій в опублікованих працях

Результати дисертаційної роботи представлено у вигляді наукових 
положень, сформульованих на основі теоретичних досліджень у галузі 
поетики, генології та ейдології художнього тексту; аналізу мемуаристики 
Є. Фелінської, а також зроблених висновків. Вони всебічно обґрунтовані 
виступами на міжнародних та всеукраїнських конференціях, публікаціями у 
фахових наукових виданнях із філології.

Основні положення й результати дослідження викладено в 16 статтях, 
із яких 9 опубліковано в наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, 5
-  у матеріалах конференцій, 2 -  в інших виданнях.

Обсяг друкованих робіт та їх кількість відповідають вимогам МОН 
України щодо публікації основного змісту дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата філологічних наук. Зміст автореферату є ідентичним до 
змісту дисертації і достатньо повно відображає основні положення 
дослідження.

Аналіз змісту дисертації
Зміст дисертації та її виклад свідчать про завершене наукове 

дослідження, в якому розв'язано концептуальні науково-практичні завдання, 
поставлені автором. Дисертантка уміло оперує сучасним термінологічним 
апаратом, не вдаючись до некритичного використання звучних понять. 
Роботу виконано згідно з новітніми вимогами до оформлення наукових 
праць, із використанням сучасних емпіричних і теоретичних методів 
опрацювання аналітичної інформації та художнього текстового матеріалу. 
Структура і зміст дисертаційної роботи логічно й послідовно пов’язані.
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації як із погляду сучасних науково-теоретичних 
досліджень, так і з позицій практичної реалізації, є достатнім.

Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел. Структура дисертації зумовлена загальною 
концепцією і завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, 
чотирьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 
використаних джерел (250 позицій, з яких 142 іноземною мовою). Загальний 
обсяг роботи -  205 сторінок, із них основного тексту -  180 сторінок.

У першому розділі проаналізовано теоретичні аспекти дослідження 
мемуаристики Є. Фелінської в діахронії та синхронії літературознавчого 
дискурсу, розглянуто творчість видатної волинянки в контексті 
літературного процесу середини XIX ст. та в літературно-критичному 
дискурсі XX -  XXI ст. Цінним здобутком праці є вписання творчості 
Є. Фелінської у контекст вивчення мемуаристичної літератури 
Правобережної України доби романтизму.

У другому розділі досліджено історико-літературознавчу структуру 
проблематики мемуаристичних текстів Є. Фелінської, що включає 
відображення суспільно-історичних проблем українсько-польського 
пограниччя кінця XVIII -  середини XIX століття у «Мемуарах із життя», 
проблему сибірської екзистенції у «Спогадах із подорожі до Сибіру...» та 
проблему культурної і соціальної емансипації та галоманії у вище зазначених 
текстах.

У третьому розділі проаналізовано ейдологічний вимір в мемуарах та 
спогадах Є. Фелінської, що включає ейдологію рустикального простору, 
ейдологічний вимір урбаністичного простору та ейдологічний аспект 
портрету як периферійного референту тексту.

У четвертому розділі досліджено генологію мемуаристичних текстів 
Є. Фелінської, жанрову характеристику «Мемуарів із життя», генологічну 
парадигму «Спогадів із подорожі до Сибіру», а також розглянуто щоденник, 
подорож і лист в системі жанрового розмаїття мемуаризованих творів 
Є. Фелінської.

Загальні висновки дисертації відповідають її змісту, конкретно і стисло 
висвітлюють основні наукові результати. Загалом можна зазначити, що 
дисертація є закінченою науковою роботою, в якій отримані нові наукові 
результати, що мають теоретичну та практичну цінність.

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертації
1. Робота значно виграла б, якби дисертантка провела більше паралелей 

між творами Є. Фелінської та рядом інших митців польсько-українського 
помежів’я, оскільки наведені порівняльні характеристики із мемуарами та 
спогадами Ю. І. Крашевського, П. Немойовського, Я. Д. Охоцького 
Р. Петровського, є поодинокими та несистемними.

2. Деякі абзаци (С. 32, 53, 60, 96 тощо) занадто довгі, синтаксично 
ускладнені, при тому, що посередині тексту міститься чимало цікавих 
висновків дисертантки щодо жанрово-стильової поліфонічності

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


мемуаристики Є. Фелінської. Тому пасажі, в яких аналізуються літературні 
твори, варто було б відділити від власне теоретичних узагальнень.

3. У підрозділі 2.1. Білявська B.C. зазначає, що мемуаристка 
«презентує енциклопедичне відтворення основних історико-культурних 
подій постаніславської епохи» (С. 50), при тому ж авторка стверджує, що «У 
Є. Фелінської події наполеонівських воєн не пробудили практично жодних 
вражень» (С. 59), а це порушує логіку дослідження.

4. Не цілком коректним виглядає сформульоване дисертанткою 
твердження про те, що Є. Фелінська «продовжує традиції польських 
мемуарів XVIII ст., які досліджували й висвітлювали процес завоювання 
Сибіру Росією та політику колонізації цих величезних теренів» (С. 67), адже, 
по-перше, мемуаристка зображує лише наслідки діяльності російської влади, 
а по-друге, відсутні будь-які факти про те, що авторка була знайома із 
працями митців XVIII ст.

5. Не доцільним виглядає поєднання в одному підпункті 2.3. проблеми 
культурної та соціальної емансипації, а також галоманії. На нашу думку, ці 
питання заслуговують на висвітлення в окремих пунктах, що надало б 
структурі роботи більшої прозорості та чіткості.

6. Недостатньо вмотивованим виглядає винесення в підпункт 4.3. 
питання про щоденник, подорож і лист в системі жанрового розмаїття 
мемуаризованих творів Є. Фелінської.

Проте аналіз представленої дисертації та автореферату дає всі підстави 
вважати, що дослідження є актуальною, концептуальною роботою, яка 
містить науково обґрунтовані спостереження та узагальнюючі висновки, що 
розширюють уявлення про особливості польської мемуаристики 
Правобережної України доби романтизму, та у сукупності є суттєвими для 
розвитку сучасного літературознавства.

Результати дослідження дозволять поглибити уявлення про роль і місце 
правобережної мемуаристики України, у тому числі спадщини Є. Фелінської 
в контексті польської мемуаристичної літератури доби романтизму. 
Отримані висновки можуть бути корисними у процесі дослідження 
мемуаристичних текстів інших регіонів України та написання наукових 
розвідок про літературний процес в України та Польщі першої половини 
XIX ст. Матеріали дисертації можуть також бути використані для укладання 
підручників, наукових посібників, підготовки курсів лекцій з історії 
української та польської літератури цього періоду та розробки спецкурсів з 
історії регіонального літературознавства.

Отже, дисертація «Мемуаристика Єви Фелінської: проблематика, 
ейдологія, генологія» Білявської Вікторії Сергіївни подана на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.03 -  
література слов’янських народів, є завершеною науковою працею, в якій 
отримано нові науково обґрунтовані результати, що вирішують актуальну та 
пріоритетну історико-літературну проблему дослідження мемуаристики 
Є. Фелінської. Зокрема її проблематики, ейдології та генології.
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Виявлені зауваження та пропозиції не знижують загального рівня, 
наукового та практичного значення результатів роботи.

За актуальністю, науковою новизною, вірогідністю та практичною 
цінністю, змістом і оформленням робота відповідає вимогам п. 13, 14 
«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника» (постанова Кабінету Міністрів України 
№ 567 від 24 липня 2013 року), які висуваються до дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук, а її авторка -  Білявська Вікторія Сергіївна 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук 
за спеціальністю 10.01.03 -  література слов’янських народів.

Офіційний опонент -  
доктор філологічних нау. 
професор, завідувач ка 
слов’янської філології 
Бердянського універси1 
менеджменту і бізнесу

і7
і '

О. М. Сухомлинов

і^ л = - &

У <2?4^

Відділ діловодства та архіву ! 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Національна академія Служби безпеки України

вул. Трутенка, 22, м. Київ, 03022, тел./факс (044)257-30-35 
academy.ssu.gov.ua, e-mail: academy@ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20001823

№ На № в ід

ВІДГУК

офіційного опонента Руденко Ірини Вікторівни 

на дисертацію Білявської Вікторії Сергіївни «Мемуаристика 

Єви Фелінської: проблематика, ейдологія, генологія», 

подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.03 -  

література слов’янських народів 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Київ-2016)

Невід’ємною складовою літературознавства доби романтизму є 

дослідження мемуарної спадщини митців слова українсько-польського 

пограниччя, період творчості яких відбувався у подібних історико- 

культурних умовах. Як справедливо зазначає дисертантка, яскравою, але, на 

жаль, мало вивченою постаттю серед правобережних мемуаристів XIX ст. є 

постать Єви Фелінської (1793 -  1859) -  письменниці та громадського діяча 

українсько-польського культурно-історичного пограниччя першої половини 

XIX ст., авторки побутових повістей, спогадів та мемуарів. Мемуарна 

спадщина Є. Фелінської, будучи складовою польської літератури 

Правобережної України й органічним сегментом української 

багатонаціональної літератури, представляє низку жанрових модифікацій, 

зумовлених регіональною специфікою еволюції проблематики, ейдології, 

генології мемуаристичного тексту. Дослідження проблематики дозволяє 

представити авторське бачення цілого спектру питань із поз^ції аксіологічної

І Відділ діловодства та архіву 
1 Київського національного 'університету 
І імені Тараса Шевченка
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домінанти письменниці та в загальному історико-літературознавчому 

контекстному вимірі.

В українському літературознавстві одним із перших дослідників 

мемуаристики літератури українсько-польського пограниччя є В. Єршов. 

Тому й не дивно, що в запропонованому дослідженні дисертантка навіть 

використовує і продовжує жанрову таксономією мемуаристичної літератури, 

розроблену В. Єршовим у монографії «Польська література Волині доби 

романтизму: генеалогія мемуаристичності».

Література є важливим чинником формування суспільної свідомості, а 

отже актуальність даного дослідження зумовлена відсутністю ґрунтовних 

досліджень літературної спадщини жінок-митців українсько-польського 

пограниччя XIX ст., безперечною значимістю мемуарних текстів для 

об’єктивного висвітлення історико-культурного й суспільно-політичного тла 

минулої епохи та незначним числом наукових досліджень вітчизняної 

мемуаристичної літератури.

І знову звернемось до авторитету польського критика М. Грабовського. 

Існують свідчення, що Є. Фелінська, знаходячись у важкому положенні 

вигнанки, прагнула отримати гроші на утримання родини, яка приїхала 

розділити її участь. Не знаючи, що робити, вона випробувала свій 

письменницький талант, і, не довго вагаючись, пішла до М. Грабовського з 

тією надією, що він, як земляк і вже визнаний критик, допоможе їй своїми 

порадами і полегшить її перші кроки в цьому напрямку. М. Грабовський не 

лише допоміг порадами, а й направив праці авторки досить знаним видавцям, 

які не змогли відмовити критикові такого масштабу. На жаль, не маємо 

точної дати, коли це було, але припускаємо, що невдовзі після виходу 

«Літератури і критики» (1837, 1838, 1840), коли М. Грабовський був на 

вершині своєї слави [Krechowiecki J. Wiadomosc о zyciu і pismach Michala 

Grabowskiego / J. Krechowiecki. -  Krakow : Czas, 1868. -  53 s. -  S. 21].

Відсутність цілісного аналізу проблематики, ейдології та генології 

мемуарів і спогадів Є. Фелінської не давали можливості визначити місце
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письменниці в літературі українсько-польського пограниччя, об’єктивно 

оцінити зроблений внесок у її розвиток. Така прогалина істотно збіднювала в 

очах наукової громадськості і шанувальників польської літератури загальну 

картину стану письменства доби романтизму. Її успішно, на наш погляд, 

зуміла заповнити Вікторія Білявська у своїй дисертаційній роботі, яка є 

новим вагомим словом в українській полоністиці. Цим і зумовлена наукова 

новизна дослідження.

Праця Білявської B.C. складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків 

та списку використаних джерел, що налічує 250 позицій.

У вступі переконливо обґрунтовується актуальність теми, новизна, мета, 

об’єкт та предмет дослідження, необхідним критеріям відповідають 

методологічна та теоретико-методологічна основи дисертації.

Перший розділ «Теоретичні аспекти дослідження мемуаристики 

Є. Фелінської в діахронії та синхронії літературознавчого дискурсу» 

дисертантка присвячує окресленню теоретичних аспектів дослідження 

мемуаристики Є. Фелінської в діахронії та синхронії літературознавчого 

дискурсу, розгляду її творчості в контексті літературного процесу середини 

XIX ст. Цей розділ складається з кількох підрозділів, які вже у своїх назвах 

ставить ту чи іншу проблему, яка випливає із загальної концепції роботи: 1.1 

«Творчість Є. Фелінської в контексті літературного процесу середини 

XIX ст.», 1.2 «Спадщина Є. Фелінської як явище літературно-критичного 

дискурсу XX -  XXI ст.», 1.3 «Теоретичний аспект дослідження мемуарів 

Є. Фелінської в контексті вивчення мемуаристичної літератури 

Правобережної України доби романтизму».

Вивченню мемуаристичних текстів Є. Фелінської щодо відображення 

суспільно-історичних проблем українсько-польського пограниччя кінця 

XVIII -  середини XIX століття, сибірської екзистенції, а також феномен 

культурної й соціальної емансипації та галоманії присвячено другий розділ 

дисертації -  «Структура проблематики мемуаристичних текстів 

Є. Фелінської». У першому параграфі 2.1 «Відображення суспільно-
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історичних проблеми українсько-польського пограниччя кінця XVIII -  

середини XIX ст. у „Мемуарах із життя” Є. Фелінської» проаналізовані 

питання, дотичні до суспільних та історичних перетворень земель 

Правобережної України на ребежі XVIII та XIX ст. Підрозділ 2.2 

«Проблематика „Спогадів із подорожі до Сибіру...”» репрезентує комплекс 

питань на кількох рівнях, що простежуються у «Спогадах із подорожі до 

Сибіру...». У наступному пункті «Феномен культурної і соціальної 

емансипації та галоманії у мемуарних та мемуаризованих творах 

Є. Фелінської» дослідження проблеми емансипації у творчості Є. Фелінської, 

яка пов’язана з національним питанням, шляхи вирішення якого -  

інтелектуальний розвиток та відродження національної культури.

Третій розділ «Ейдологічний вимір у мемуарах та спогадах 

Є. Фелінської» кандидатської дисертації Вікторії Сергіївни складається із 

трьох вагомих підрозділів: 3.1 -  «Ейдологія рустикального простору в 

мемуаристиці Є. Фелінської» де аналізується ейдологічного виміру мемуарів 

видатної волинянки; 3.2 «Ейдологічний вимір урбаністичного простору в 

„Мемуарах із життя” та „Спогадах із подорожі до Сибіру...”» -  висвітлює 

результати дослідження ейдологічного аспекту історичного простору 

Правобережної України першої половини XIX ст.; 3.3 «Портрет як 

периферійний референт тексту: ейдологічний аспект», що репрезентує певні 

типології відтворення портрету, які простежуються в мемуарах.

Предметом розгляду дисертантки в четвертому розділі «Генологія 

мемуаристичних текстів Є. Фелінської» є аналіз принципів формування 

жанрових особливостей та характерних ознак мемуаристичної творчості 

Є. Фелінської. Підрозділ 4.1 -  «Жанрова характеристика „Мемуарів із життя” 

Є. Фелінської» присвячено дослідженню жанрової модифікації «Мемуарів із 

життя»; у пункті 4.2 «Генологічна парадигма „Спогадів із подорожі до 

Сибіру...”» виділено характерні риси та принципи організації жанрів і 

жанрових модифікацій, що становлять собою генологічну структуру 

«Спогадів із подорожі до Сибіру...», а в параграфі 4.3 «Щоденник, подорож і

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


лист у системі жанрового розмаїття мемуаризованих творів Є. Фелінської», 

акцентовано увагу на жанрах щоденника, подорожі та листа, яким належить 

особливе місце в генологічному розмаїтті мемуаристики Є. Фелінської.

Зазначимо, що матеріал дослідження викладений відповідно до 

послідовності розв’язання в роботі завдань і досягнення поставленої мети, 

кожен розділ дисертаційної праці містить відповідний коментар, що мотивує 

зміст і сприяє розумінню загальних висновків і результатів.

Відзначаючи загалом вартісний рівень з наукового погляду 

дисертаційної праці, дозволимо собі висловити кілька зауважень та питань:

1. На с.24, 31 та 65 дослідження дисертантка вживає вираз «правобережна 

„ейфорія”». На нашу думку, варто було б детальніше розписати що 

мається на увазі під цим висловленням.

2. Зосереджуючи увагу на мемуаристиці Є. Фелінської подекуди хотілося 

б бачити дещо ширший контекст подібної проблематики й в інших 

авторів так званої «Сибіріади».

3. Хотілося б почути чи є підстави вважати Є. Фелінську одним із 

представників «української школи» в польському романтизмі.

Утім, перелічені зауваження не применшують значення здійсненого на 

високому фаховому рівні дисертаційного дослідження. Робота систематизує 

здобутки українського та польського літературознавства в контексті 

романтизму, що допомагає краще зрозуміти мемуарну творчість 

Є.Фелінської, а також елементи її світогляду. Зазначивши вагомість 

творчості Єви Фелінської в контексті польської літератури Білявська В. С. 

також аналізує її місце в українсько-польських взаєминах, особистий внесок 

згаданого літературного діяча в історію української культури правобережжя.

Дисертація Вікторії Сергіївни Білявської є завершеною науковою 

працею, в якій отримано нові теоретичні результати, важливі для української 

та польської літератур. Вважаємо, що згадане дослідження варто 

опублікувати в майбутньому у вигляді монографії, яка безперечно отримає 

свою позитивну оцінку як в Україні, так і в Польщі. Основні положення й
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результати дослідження викладено в шістнадцяти статтях, із яких дев’ять 

опубліковано в наукових фахових виданнях, що затверджені в переліку ВАК 

України та зарубіжжя, п’ять -  у матеріалах конференцій, дві -  в інших 

виданнях. Результати дослідження мають чітко виражений практичний 

аспект -  можуть бути використані при читанні курсів із теорії літератури, 

історії української та польської літератур, порівняльного літературознавства, 

відповідних спецкурсів та проведенні практичних і семінарських занять на 

філологічних факультетах вищих навчальних закладів. Твердження 

дисертації є обґрунтованими й мають беззаперечну наукову новизну, 

дослідження відповідає вимогам п. 13 та п. 14 «Порядок присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника» (постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567). Автореферат загалом адекватно відображає зміст роботи.

Отже, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук «Мемуаристика Єви Фелінської: проблематика, ейдологія, генологія» 

відповідає вимогам ВАК України за спеціальністю 10.01.03 -  література 

слов’янських народів, а її автор Білявська Вікторія Сергіївна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри східноєвропейський мов

Навчально-наукового центру мовної підготовки

Національної академії С""' г І. Руденко

ПОГОДЖЕНО:

Директор НОЦ

полковник Р. Чорний
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