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

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Л2997Ь4, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми. Долідження актуальне.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. Наукова новизна досить чітко окреслена, бракує чітко 
сформульованих методів дослідження.

Основні наукові результати. У роботі аналізуються особливості впливу творчої 
постаті Т.Шевченка на літератур ХХ століття.

Наукова література та інші джерела інформації. Список використаних джерел 
містить 34 позиції. Є зауваження щодо оформлення літературних джерел.

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. Має значні технічні огріхи.

Недоліки роботи. Висновки в роботі не повністю відображають поставлені 
завдання. Є технічні огріхи в тексті. .

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

Рецензент



М.П.
20___року



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

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Л2997Ь4, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми. Пов’язана з розвитком відносно нової галузі 
шевченкознавства, яка досліджує вплив шевченківського тексту на літературу 
ХХ ст.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. Наукова новизна одержаних результатів роботи зумовлена 
обраним аспектом дослідження. Уперше узагальнено форми інтертекстуальних 
зв’язків лірики та поетів-дисидентів з творчістю Т. Шевченка. Методи 
дослідження зумовлені його метою та поставленими завданнями. Ми 
послуговувалися загальнонауковими (опис, спостереження, аналіз, синтез, 
узагальнення, дедукції, моделювання, класифікації) та спеціальними
(порівняльно-історичний, типологічний, інтертекстуальний, системний)
методами літературознавчого дослідження.

Основні наукові результати. Визначено форми впливу спадщини Т. Шевченка 
на „літературу опору” 60-х років ХХ століття та розглянути наслідувані аспекти 
на матеріалі творчості поетів-дисидентів.

Наукова література та інші джерела інформації. Список використаних джерел 
містить 34 позиції. Список оформлено за старим 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. Має значні технічні огріхи.

Недоліки роботи. Не вірно оформлено категорійний апарат, він містить не всі 
положення. Численні граматичні помилки. Висновки не відповідають завданням 
і не відображають результати дослідження.



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

Рецензент

М.П.
20 року

на


