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РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Українське фентезі, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми зумовлена потребою літературознавчого дослідження 
художніх особливостей та образної символіки українського фентезі ХХІ 
століття.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що нами 
проаналізовано етапи творення жанру фентезі у контексті сучасної української 
літератури, подано огляд сюжетно-композиційних та жанрових особливостей 
української фентезійної літератури та простежено особливості інтерпретування 
дохристиянської міфології у творчості Дари Корній.

Для багатоаспектного аналізу художнього осмислення української 
міфології у прозі Дари Корній в дослідженні використано пошуковий, 
порівняльно-типологічний та історико-функціональний методи. Застосовано 
системний підхід до вивчення предмета та описово-аналітичний, який полягає у 
підборі, систематизації та розгляді матеріалу.

Основні наукові результати. На нашу думку підрозділ 3.1. Художня 
своєрідність українських дохристиянських вірувань та звичаїв зайвий. Або його 
зміст було б варто поєднати із підрозділом 3.2. Українська міфологія у 
фентезійному світі прози Дари Корній. Це дозволило б здійснити значно 
глибший і ґрунтовніший аналіз творі Дари Корній.

Наукова література та інші джерела інформації. Література оформлена за 
старим зразком. Посилань на інтернет джерела, на нашу думку, забагато. 
Особливо сумнівним є посилання на Вікіпедію (№№ 37, 40) та інші сайти, як-от 
иа-геїшаї (№№ 14, 35), що є неприпустимим для робіт такого рівня.

Значення роботи. Результати проведеного дослідження після внесення 
належних коректив і вдосконалення основного змісту роботи можуть бути 
використані в навчальному процесі сучасної школи, під час роботи студентів над 
рефератами, повідомленнями.

Ступінь самостійності виконання роботи. Робота є самостійним



дослідженням.

Якість оформлення. Наявна значна кількість технічних огріхів.

Недоліки роботи. Зокрема, у змісті Розділ 3. Українська міфологія як джерело 
фентезійного світу в романах Дари Корній містить підрозділи 2.1. Художня 
своєрідність українських дохристиянських вірувань а звичаїв і 2.2. Українська 
міфологія у фентезійному світі прози Дари Корній.
Невірно оформлена нумерація самих розділів.
Відсутні посилання на праці, які згадуються в тексті роботи (с. 3, 7, 8, 21, 22). 
Висновки не відповідають завданням до роботи.

Загальний висновок не рекомендується до захисту на науково-практичній 
конференції

Рецензент

(підпис) (П.І.Б., посада, науковий ступінь)

М.П.
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РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Українське фентезі, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми сучасна українська література, зокрема фентезі, та ще 
й _репрезентація в ній міфологічних образів, - це актуально_______________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження викладені недостатньо містко і глибоко ___________________

Основні наукові результати проаналізовано міфологічні образи у фентезійних 
романах Дари Корній_____________________________________________________

Наукова література та інші джерела інформації достатні ___________________

Значення роботи може використовуватись в загальноосвітній школі ________

Ступінь самостійності виконання роботи не викликає сум ніву________________

Якість оформлення задовільна____________________________________________

Недоліки роботи Робота не досить глибока, розділ про українську міфологію 

видається зайвим, адже ті боги не аналізуються у з в ’язку з заявленою в

заголовку _роботи Дарою Корній. __________________________________________

Загальний висновок не рекомендується для захисту на науково-практичній 

конференції


