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

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Соняні кларнети, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми. Проблема функціонування символічних елементів у 
структурі художніх творів та їх безпосереднього трактування з урахуванням 
культурно-історичних факторів доби здавна становила інтерес для науковців. 
Особливості архетипів образної системи та специфіка використання символів у 
художніх творах ставали об’єктом дослідження не лише відомих 
літературознавців, а й становили значний інтерес для прогресивних діячів галузі 
психології, що свідчить про багатовимірність проблеми контекстуальної 
інтерпретації. Це засвідчує актуальність дослідження у практичному та 
загальнотеоретичному аспектах.

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

Основні наукові результати. У роботі здійснено аналіз архетипічної моделі 
повістей М.Матіос, О. Забужко, Ю. Іздрика

Наукова література та інші джерела інформації. Список використаних джерел 
містить 25 позицій. Оформлено за застарілим 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. Наявні незначні технічні огріхи.
Недоліки роботи. Категоріальний апарат не повністю відповідає вимогам. 
Наявні незначні недоліки в оформленні роботи.

Загальний висновок не рекомендується до захисту на науково-практичній 
конференції

Рецензент



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

М.П.
20 року



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Жанрові моделі романів П.Вольвача» , представлену на 
Конкурс студентських наукових робіт з української літератури під шифром

«Сонячні кларнети»

Актуальність проблеми Тема дослідження актуальна, оскільки питання 
жанрової специфіки художніх текстів, особливо коли мова йде про сучасних 
авторів, становить значний інтерес.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження: Новизна дослідження полягає насамперед у  використанні твору 
сучасного автора, творчість якого ще не ставала предметом дослідження в 
контексті жанрології.

Основні наукові результати: У дослідженні вдало поєднується загальних аналіз 
теоретичних аспектів вивчення проблеми жанрових дефініцій роману з 
аналізом конкретного твору. Робота чітко структурована. Виклад 
результатів дослідження та висновки відповідають поставленим меті і 
завданням. У висновках автор виявляє системний підхід до визначення 
жанрової специфіки роману П.Вольвача.

Наукова література та інші джерела інформації: Використано 33 друкованих та 
інтернет-джерела.

Значення роботи: Результати дослідження можуть бути використані в курсах 
сучасної української літератури в загальноосвітній та вищій школі, у  
подальших наукових розвідках, присвячених дослідженню жанрових 
особливостей сучасного українського роману.

Ступінь самостійності виконання роботи: Дослідження самостійне, його 
результати викладені автором у  статті.

Якість оформлення: Загалом відповідає вимогам до оформлення студентських 
наукових робіт, хоча має окремі технічні огріхи.

Недоліки роботи: Робота справляє позитивне враження.

Загальний висновок: Роботу рекомендовано до захисту на науково-практичній 
конференції

Рецензент

М.П.
_______________ 20____року




