
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу capre diem, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми дослідження актуальне.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. Наукова новизна роботи наявна.

Основні наукові результати. Проаналізовано драму І. Франка «Украдене щастя» 
та кінофільм Ю. Ткаченка, в контексті наратології.

Наукова література та інші джерела інформації. Список літератури містить 33 
позиції. Оформлено за вимогами.

Значення роботи. Основні положення та висновки роботи можуть бути 
використані при написанні нових розвідок, а також для розширення 
можливостей аналізу літературного твору в школі.

Ступінь самостійності виконання роботи. Самостійність простежується. _____

Якість оформлення. Робота в цілому відповідає вимогам.

Недоліки роботи. Не окреслені методи дослідження. В тектсі наявні некоректні 
посилання.

Загальний висновок не рекомендується до захисту на науково-практичній 
конференції

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

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу capre diem, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми дослідження полягає в детальному наративному аналізі 
літературного твору та кінофільму «Украдене щастя» та виявленні особливостей 
прочитання твору особливим читачем -  режисером («автор -  читач (режисер) - 
глядач»).

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. Наукова новизна роботи полягає у тому, що творчість І. Франка не 
розглядалася у зіставленні із кіно версією за допомогою наратологічного 
аналізу; науковці у своїх працях не аналізували твір на наявність подій різного 
рівня та не зазначали специфіку використання складових часопростору 
відповідно до текст чи фільму.

Основні наукові результати. Проаналізовано драму І. Франка «Украдене щастя» 
та кінофільм Ю. Ткаченка, враховуючи наративні особливості цих творів.

Наукова література та інші джерела інформації. Список літератури містить 33 
позиції. Оформлено за новим зразком.

Значення роботи. Основні положення та висновки роботи можуть бути 
використані при написанні нових розвідок, а також для розширення 
можливостей аналізу літературного твору в школі.

Ступінь самостійності виконання роботи. Робота є самостійним дослідженням. 

Якість оформлення. Робота в цілому відповідає вимогам.

Недоліки роботи. Відсутні визначені методи дослідження. Не коректні 
посилання на використані праці. Можливо зайвим є перший розділ. За рахунок 
І розділу можна було б розширити 3 розділ та зробити більш ґрунтовний аналіз 
наративних особливостей «Украденого щастя» І. Франка та Ю. Ткаченка. Не 
повністю розкрита тема.

Загальний висновок не рекомендується до захисту на науково-практичній 
конференції
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