
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

дисертації
Варбанець Т.В. на тему: « О н ім н и й  скла д н и к  елект р о н н о го  д и скур су

ко м п  ’ю т ер н и х  ігор»,
що подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 035 Філологія з галузі знань 03 Гуманітарні науки

Дисертація Варбанець Т.В. є актуальним дослідженням, яке виконано в 
межах планової наукової теми кафедри граматики англійської мови Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова «Когнітивно-прагматичні 
аспекти дослідження мовних одиниць у різних типах дискурсу» (державний 
реєстраційний номер 011911002445, наказ по ОНУ № 731-18 від 03.04.19 р.).

Особисто дисертантом розроблено денотатно-номінативну класифікацію 
елементів віртуальних світів комп’ютерних ігор, виокремлено мотиваційні, 
функціональні та структурні критерії віртуалміфонімів, що зумовлює новизну 
дослідження.

Положення та висновки, які виносяться на захист, є ґрунтовними, 
аргументованими та базуються на переконливій комбінації методологічних 
підходів.

Наукове та практичне значення дисертаційної роботи полягає у 
подальшому розвитку ономастичної теоретичної думки, можливості 
використання її результатів у викладанні дисциплін вищої школи.

Мова та стиль дисертації відповідає критеріям науковості: логічність 
викладення положень, об’єктивність, послідовність, беземоційність.

Рецензована праця повністю відповідає діючим вимогам щодо оформлення 
дисертації та спеціальності 035 Філологія з галузі знань 03 Гуманітарні науки

Зауваження:
1. Хотілося б побачити чіткіші критерії для розділення віртуалміфонімів за 

архетипною дихотомією Свій/Чужий;
2. Вдалим, на наш погляд, було б наведення даних з фоносемантичних 

досліджень із зазначенням того, як звукова форма імені впливає на 
психологічні особливості його сприйняття;

3. При аналізі мотиваційної специфіки віртуалміфоперсонімів було би 
доречним вказати відсоткове відношення між ступенями екзотичності 
позитивних та негативних героїв;

4. Під час наукового розгляду віртуалміфохрононімів бажано було би 
наголосити на екзотичності тих онімів, що мають невідому мотивацію.

Дисертація відповідає вимогам, передбаченим пунктом 10 Порядку МОН: 
подана у вигляді кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, виконана 
здобувачем особисто, містить наукові положення, нові науково обґрунтовані 
теоретичні результати проведених дисертантом досліджень, що мають суттєве 
значення для ономастичної галузі, і також свідчать про особистий внесок 
здобувана.

Результати дослідження оприлюднено в 11 публікаціях, серед них -  10 
одноосібних публікацій, з яких 8 -  статті у фахових виданнях, 7 - у  виданнях,



що індексуються в міжнародних науковометричних базах, 1 -  в іноземному 
науковому періодичному виданні, 2 -  тези доповідей на наукових
конференціях. Також було опубліковано 1 статтю у фаховому виданні в 
співавторстві. Внесок автора в зазначеній публікації становить 95%. Публікації 
повною мірою відображають основний зміст дисертації, так основні положення 
Розділу 1 відображено в 6 публікаціях, Розділу 2 -  в 6 публікаціях, Розділу 3 -  в 
5 публікаціях.

Результати перевірки роботи на академічний плагіат дуже високі: робота 
була перевірена автоматизованим сервісом пошуку плагіату ШісЬеск та має 
наступні результати : оригінальність -  88,1%, схожість -  11,9%.

За результатами засідання фахового семінару, який відбувся на засіданні 
кафедри граматики (протокол №2 від «23» вересня 2020 р.), було ухвалено 
рішення, що дисертаційна робота Варбанець Тетяни Вікторівни є самостійним 
та інноваційним дослідженням і за науковим рівнем, актуальністю, теоретичною 
і практичною цінністю, обсягом та оформленням відповідає усім вимогам 
спеціальності 035 -  Філологія та пп. 11-13 "Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", 
затвердженого Кабінетом Міністрів України від 24.07.2013, №567, і, таким 
чином, дисертаціяВарбанець Тетяни Вікторівни на тему: «Онімний складник 
електронного дискурсу комп’ютерних ігор» може бути рекомендованою до 
захисту в спеціалізованій Вченій раді за спеціальністю 035 -  Філологія.

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю та практичним 
значенням здобутих результатів дисертація В а р б а н ец ь  Т.В. відповідає діючим 
вимогам до дисертацій доктора філософії і рекомендується до захисту у 
спеціалізованій вченій раді зі спеціальності 035 Філологія.
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