
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Особливості обрядового фольклору українців 

Мелітопольщини» , представлену на Конкурс студентських наукових робіт з 
української літератури під шифром «Фольклор Меліто»

Актуальність проблеми Тема дослідження актуальна, оскільки у  ньому 
використано регіональний аспект вивчення фольклорної спадщини, на основі 
зібраних у  ході експедиційної роботи текстів, які представлені в додатках. 
Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження: Новизна дослідження полягає насамперед у  використанні 
регіонального матеріалу та аналізі специфічних рис обрядовості і фольклору 
Мелітопольщини.
Основні наукові результати: У дослідженні поєднується загальних аналіз 
теоретичних аспектів вивчення українського фольклору та застосування його 
щодо регіональних особливостей фольклору Мелітопольщини.
Наукова література та інші джерела інформації: Використано 33 друкованих та 
інтернет-джерела, а також фольклорні матеріали з паспортизацією їхніх 
носіїв, які подані в додатках до роботи.
Значення роботи: Результати дослідження можуть бути використані до 
семінарських занять з фольклору, написанні дипломних робіт з фольклористики, 
підготовці до уроків з уснопоетичної народної творчості у  загальноосвітній 
школі.
Ступінь самостійності виконання роботи: Дослідження переважно самостійне, 
його результати викладені автором у  статті та апробовані участю в трьох 
наукових конференціях.
Якість оформлення: Загалом відповідає вимогам до оформлення студентських 
наукових робіт, хоча має окремі технічні огріхи.
Недоліки роботи: Загалом робота цікава і справляє позитивне враження. Однак 
варто було б звернути більше уваги саме на регіональні особливості фольклору 
Мелітопольщини.
Загальний висновок: Роботу не рекомендовано до захисту на 
науково-практичній конференції
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РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу Фольклор Мелітополь , представлену на Конкурс
(шифр)

з української мови, літератури (з методиками їх викладання)____________
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей)

Актуальність проблеми Надзвичайно актуальна_____________________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 
методи дослідження Новизна помітна, застосовано актуальний принцип 
регіоналістики; думки та положення аргументовані; методи адекватні

Основні наукові результати Осмислено обрядовий фольклор окремо взятого 
регіону, з’ясовано особливості функціонування традиційного, його значення

Наукова література та інші джерела інформації Фахові, є нові________

Значення роботи Теоретичне й практичне: проаналізованао не лише 
опубліковані матеріали, але й власні записи та спостереження. Традиція 
жива -  основна теза роботи______________________________________

Ступінь самостійності виконання роботи Самостійна. Є власні записи 
фольклору___________________________________________________

Якість оформлення За вимогами________________________________

Недоліки роботи Розгляд весільного фольклору (родинно-обрядового) 
ваарто було робити після розгляду календарно-обрядового__________

Загальний висновок Рекомендую до захисту


