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Актуальність обраної теми дослідження, як зазначено у вступі, 
визначається кількома факторами: 1) недостатнім вивченням такого 
важливого явища сучасної політичної культури, як тексти виборних 
кампаній, прес-конференцій, послань, медіа- та інших виступів із мовної 
точки зору; 2) важливістю проведення досліджень, здатних виявити і описати 
загальні та специфічні особливості висловлювань у межах політичного 
дискурсу в різних типах політичної культури; 3) необхідністю пошуків 
факторів подібності, що впливають на формування політичного дискурсу.

Рецензоване дослідження логічно структуроване. У Вступі 
обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, визначено об’єкт, 
предмет, мету й завдання дослідження, наукову новизну, теоретичне й 
практичне значення одержаних результатів, з’ясовано методи дослідження.

У Розділі 1 «Теоретичні засади дослідження мовного стилю 
українського політика» проаналізовані риси та стратегії політичного 
дискурсу, визначено поняття «мовний стиль політика» у науковій літературі. 
У Розділі 2 «Граматична реалізація мовного стилю українського політика (на 
матеріалі мовлення В. Зеленського, Ю. Тимошенко та О. Ляшка)» досліджені 
питання стилістичного потенціалу морфологічних форм і синтаксичних 
конструкцій у формуванні мовного стилю політика, вживання прикметників, 
займенників, дієслів та інших морфологічних форм у виступах політиків; 
проаналізовано емоційно-експресивне забарвлення синтаксичних 
конструкцій у виступах українських політиків. У Розділі 3 «Прагматична 
специфіка реалізації мовного стилю українського політика» визначено 
особливості використання мовних інструментів у реалізації політичних 
стратегій, впливу на електорат та використання соціальних мереж як засобу 
політичної комунікації. Здобувачка запропонувала поради політикам щодо 
успішних публічних виступів.

У Висновках сформульовано основні результати проведеного 
дослідження. Магістерська робота має практичне значення. Здобувачка 
розробила тестові завдання для учнів 9 класу в межах роботи наукового 
гуртка «Школа молодого депутата», а також виховну годину для учнів 
9 класу «Мовний стиль -  запорука успіху в майбутній професії».

Ключові аспекти проведених досліджень обговорювалися на 
XVI Міжнародній науково-практичній конференції (Великобританія, м. Діде, 
9-10 березня 2021 р.) та ЬХІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-



конференції (м. Чернігів, 1 березня 2021 р.). Окремі результати роботи 
презентовано в тезах конференцій: «Особливості та загальна характеристика 
мовного стилю українського політика» (ЬХІІ Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Пріоритетні напрями розвитку науки та техніки» 
(м. Чернігів, 1 березня 2021 р.)), «Роль інтонування та емоційного 
забарвлення у мові українського політика» (XVI Міжнародна науково- 
практична конференція «Суспільство і наука» (Великобританія, м. Лідс, 9-10 
березня 2021 р.)).

Кваліфікаційна робота виконана відповідно до вимог. Зазначаю як 
позитивне: при аналізі мовних стилів політиків Старченко А.О.
продемонструвала роль та значення мовних засобів у формуванні їх іміджу та 
впливу на електорат. Проведений ґрунтовний аналіз використання 
соціальних мереж як інструменту політичної зброї та можливості впливу на 
свідомість і активність громадян.

Рецензоване дослідження характеризує студентку як підготовленого 
фахівця, здатного визначити та вирішити конкретні задачі, обрати 
обґрунтовані методи для отримання відповідних результатів. Робота 
заслуговує позитивної оцінки.
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