
Додаток 2
до Положення про проведення Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 
технічних та гуманітарних наук

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу ВМ2012Б2018, представлену на Конкурс

(шифр)

З Української літератури
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей)

Актуальність проблеми. Визначена не чітко.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. У роботі визначено, які ґендерні проблеми актуалізує 
В. Винниченко, простежено як письменник моделює образ «нової» жінки, 
розроблено типологію жіночих образів. У роботі використано методи 
дослідження: систематизації та класифікації (з метою виокремлення жіночих 
типажів в аналізованих творах); метод спостереження (з метою визначення 
ґендерних проблем); культурно-історичний метод (під час введення творчості 
автора в історико-культурний контекст); психоаналітичний метод.

Основні наукові результати. Здійснено спробу дешифрувати ґендерну 
проблематику і специфіку її художнього втілення в малій прозі В. Винниченка 
крізь призму ґендерної методології.

Наукова література та інші джерела інформації. Список використаних джерел 
містить 41 позицію. Література оформлено за старим зразком.

Значення роботи. Полягає у можливості використання результатів дослідження у 
вивченні навчальних курсів «Історія української літератури», «Сучасна 
українська література».

Ступінь самостійності виконання роботи. Робота є самостійним дослідженням.

Якість оформлення. Наявна значна кількість технічних огріхів.

Недоліки роботи. Дуже великий вступ. Висновки не відповідають завданням. 
Значна кількість технічних огріхів.

Загальний висновок. Робота не рекомендується до захисту на 
науково-практичній конференції

Рецензент
М.П.
_______________ 20____року



РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу БМ2012Р2018_________, представлену на Конкурс
(шифр)

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

Актуальність проблеми Актуальна, але не нова, «заяложена»_____________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 
методи дослідження Ступінь новизни не дуже високий через те, що постать 
В. Винниченка і порушена проблема достатньо вивчені. Методи адекватні

Основні наукові результати Багато в чому дублюють попередників. Нового 
мало. Аналіз творів непоганий, хоч і лаконічний_________________________

Наукова література та інші джерела інформації Достатні_______________

Значення роботи Певне пізнавальне є; мода на гендер минула; потрібен у 
цьому плані новий -  якісний -  прорив_________________________________

Ступінь самостійності виконання роботи Самостійна_____

Якість оформлення Відповідає вимогам__________________

Недоліки роботи Багато загальників, необов’язкових цитат.

Загальний висновок Рекомендую до захисту


