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

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу 880901600Ь, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю простежити специфіку 
оприявлення постмодернізму на українському ґрунті, виявити світоглядні 
особливості дев’ятдесятників, з ’ясувати нові тенденції, запроваджені 
поколінням митців дев’яностих років. Особливий інтерес дослідників 
викликають дев’ятдесятники як перше покоління незалежної України, як митці, 
які мали змогу творити у вільній державі й сказати все те, про що змушені були 
мовчати представники попередніх генерацій.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. Наукова новизна не визначена. У роботі використані: 
історико-культурний метод для моделювання стану сучасного літературного 
процесу та місця в ньому дев’ятдесятників; психоаналітичний метод 
(тлумачення травми за З. Фройдом як одного з основних варіантів оприявлення 
катастрофізму); постколоніальний варіант критики української літератури у 
прочитанні Т. Гундорової.

Основні наукові результати. Досліджено специфіку опри явлення конценту 
катастрофізму у творчості письменників-дев’ятдесятників.

Наукова література та інші джерела інформації. Список використаних джерел 
містить 43 позиції, оформлений за старим зразком.

Значення роботи. Полягає у можливості використання результатів дослідження у 
вивченні навчальних курсів «Історія української літератури», «Українська 
література ХХ століття»

Ступінь самостійності виконання роботи. Робота є самостійним дослідженням.

Якість оформлення. Наявна значна кількість технічних огріхів.

Недоліки роботи. Відсутні посилання на аналізовані праці вчених (с. 3). 
Недоліки в оформленні категорійного апарату. Висновки не відповідають 
завданням. Бажано було б краще розкрити деякі тези у підрозділі 3.1.

Загальний висновок. Робота не рекомендується до захисту на



науково-практичній конференції.

Рецензент
М.П.
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РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу 880901600Ь, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми висока_________________________________________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження на належному _рівні _______________________________________

Основні наукові результати досліджено концепт катастрофізму у творчості 
«дев ’ятдесятників»

Наукова література та інші джерела інформації достатні ___________________

Значення роботи може бути використано для подальших досліджень цієї 
проблеми________________________________________________________________

Ступінь самостійності виконання роботи самостійність не викликає сумнівів__
Якість оформлення задовільна____________________________________________

Недоліки роботи Не досить опрацьовано деякі тези в п.3.1, викликає підозру 
посилання на джерело під номером 380 (с.10), висновки могли б бути лаконічніші 
і без цитат.______________________________________________________________

Загальний висновок не рекомендується до захисту на науково-практичній 
конференції


