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Актуальність теми дослідження та отриманих результатів.

Актуальність запропонованої роботи зумовлена домінуванням 

лінгвопоетологічних, лінгвокультурологічних і лінгвосеміотичних студій щодо 

виявлення засобів втілення в різних площинах художнього тексту етнокультурних 

і міфологічних уявлень, особливостей світосприйняття певного етносу крізь 

призму художніх образів, образу оповідача зокрема.

Проведене аспіранткою дослідження узгоджується з науково-дослідною 

темою кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені 

професора І. В. Корунця Київського національного лінгвістичного університету 

"Когнітивні, дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної германістики і 

перекладознавства" (номер державної реєстрації в УкрНІІТІ: 011711003776 ).

Наукова новизна одержаних дисертанткою результатів. 

Наукова новизна роботи визначається по-перше, тим, що аналіз етнокультурної 

специфіки нарації англомовних амеріндіанських прозових текстів здійснюється 

комплексно, з урахуванням теоретичних розробок лінгвопоетики, 

етнолінгвістики, лінгвосеміотики, наратології, лінгвокультурології; з цих же 

позицій уточнюються поняття "етнонаратив", "етнопоетика" і "оповідач 

етнокультурного наративу". По-друге, шляхом застосування методів 

лінгвопоетики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, мультимодальної 

лінгвістики і наратології формулюються засади теорії художнього образу 

оповідача в етнокультурному наративі; шляхом комплексного, 

лінгвокультурологічного, етнолінгвістичного і наративного, підходу у роботі 

запропоновано типологію оповідача етнокультурного наративу, а також 

змодельовано його етнолінгвокультурні оповідні моделі.



Особистий внесок здобувана. Дисертаційна робота є самостійним 

завершеним науковим дослідженням. Викладені в ній результати й висновки 

стосовно образу оповідача в сучасній англомовній амеріндіанській прозі 

становлять особистий здобуток її авторки. Опубліковані наукові праці містять 

положення, сформульовані авторкою особисто.

Ступінь достовірності результатів дослідження. Обгрунтованість і 

достовірність одержаних дисертанткою результатів забезпечена опрацюванням 

нею численних наукових праць українських і зарубіжних вчених з досліджуваної 

проблематики. У дисертації адекватно застосовуються загальнонауксві й 

внутрішньо- та міждисциплінарні спеціальнонаукові методи дослідження, 

зокрема методи лінгвопоетики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, 

мультимодальної лінгвістики і наратології, які забезпечують об’єктивність та 

наукову достовірність отриманих результатів.

Опрацювання великої кількості прозових текстів загальною кількістю 3818 

сторінок свідчить не лише про високий рівень навичок лінгвістичного 

дослідження дисертантки, а й про її ретельну та кропітку працю над пошуком 

складних для ідентифікації мовних явищ. Підтвердженням обґрунтованості 

результатів дослідження є їхня апробація на науково-практичних конференціях, 

публікація в українських і зарубіжних наукових виданнях.

Практичне значення одержаних результатів. Дисертантка запропонувала 

цілу низку спостережень і висновків, які будуть корисними для подальшого 

вивчення наративно-образної структури англомовних прозових і поетичних 

текстів, а також у процесі викладання теоретичних курсів зі стилістики 

англійської мови, інтерпретації художнього тексту і розробці авторських курсів з 

проблематики оповідного дискурсу.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях: 

Основні положення дисертаційної праці висвітлені в одинадцяти публікаціях: З 

статтях, опублікованих у фахових виданнях України, 1 етапі -  у періодичних 

наукових виданнях інших держав, які входять до Організації економічного



співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, 7 тезах доповідей на 

наукових конференціях.
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Загальний висновок

Дисертаційна робота Варчук Ліани Вікторівни “Образ оповідача в сучасній 

англомовній амеріндіанській прозі: лінгвокультурний аспект” є завершеним 

науковим дослідженням, виконаним дисертанткою особисто. Дисертаційна праця 

Варчук Ліани Вікторівни виконана на високому теоретичному та 

методологічному рівні із застосуванням найновіших надбань лінгвістичної науки 

та перекладознавства і відповідає вимогам до такого типу робіт.

Представлена дисертаційна робота відповідає спеціальності 035 Філологія 

та вимогам п.10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 

березня 2019 р. № 167.

Дисертаційна робота Варчук Ліани Вікторівни “Образ оповідача в сучасній 

англомовній амеріндіанській прозі: лінгвокультурний аспект” рекомендується до 

захисту в разовій спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 035 Філологія.
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