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С.І. Афанасьєва успішно закінчила Херсонський педагогічний інститут 

імені Н.К. Крупської і вступила пошукувачем до нашого вузу зі спеціальності 

10.01.02 – російська література. Під час навчання вона самостійно і творчо 

працювала над написанням дисертаційного дослідження, ґрунтовно 

опановуючи обрану проблему. Дисертантка обробила достатню кількість 

науково-критичної літератури, працювала в архівах та бібліотеках Києва, 

Харкова, Москви. Варто зазначити особисту зацікавленість дослідниці 

предметом наукового пошуку: вона листується з нащадками та товариствами, 

часописами емігрантів, відвідала  історичні пам’ятки у Франції та Туреччини, 

пов’язані з цим сегментом історії російської літератури.   

С.І. Афанасьєва зарекомендувала себе як людина з науковим мисленням,  

небайдужа та досвідчена, про що свідчить її дисертація. Пошукувач успішно 

зуміла використати свій потенціал і вчасно виконала роботу.  

Дисертація С.І. Афанасьєвої присвячена складній, але доволі актуальній 

темі – виявленню тих жанрово-стильових особливостей поезії еміграції 

першої хвилі, що пов’язані з ключовим поняттям мемороцентризму – «ДІМ». 

Задля вирішення даної проблеми молодий науковець залучила до свого 

аналізу великий фактичний та художній доробок, здійснила ґрунтовний 

аналіз тих ліричних і ліро-епічних жанрів у спадщині еміграції, які 

розкривали зображення Криму різних періодів. Вона досить впевнено 

з’ясовує зв’язки між культурним рівнем митця та його зображенням цієї 
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останньої межі Батьківщини. Дослідниця вміє застосовувати різні методи 

аналізу та інтерпретації ліричного тексту, зокрема концепт-аналіз.  

Вважаю, що С.І. Афанасьєва цілком сформувалася як науковець, 

підтвердженням чого є не тільки дисертаційна робота, але й її численні 

публікації, надруковані в провідних фахових виданнях України. Дослідниця 

брала активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях.  

Робота С.І. Афанасьєвої є актуальним, змістовним дослідженням, яке 

має концептуальний характер і відповідає спеціальності 10.01.02 – російська 

література.  

Дисертація С.І. Афанасьєвої виконана на високому науковому рівні, 

відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України до дисертаційних 

досліджень і може бути рекомендована до захисту в спеціалізованій раді.  
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