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

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Зося Цвіркун, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми. Актуальність звернення до текстів сучасної літератури 
пов’язана з лакунарністю літературно-критичних розвідок у вивченні сучасної 
прози, зокрема, роману Володимира Лиса «Століття Якова», а також слабка 
розробка проблеми взаємодії сучасного художнього тексту з медійними 
форматами культури. Поява у вітчизняному кінопросторі екранізованої версії 
твору В. Лиса, актуалізувала рецептивні пошуки репрезентативної форми 
міжмистецької дискурсивної моделі (переважно відкритої за своєю структурою), 
яка б сприяла формуванню методології інтерпретації літературно-медійного 
тексту.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше 
зроблено спробу аналізу міжмистецького діалогу літератури і кіно у контексту 
сучасного вітчизняного культурно-мистецького простору на матеріалі роману 
В. Лиса «Століття Якова» та його екранізованої версії. Зокрема, у результаті 
аналізу літературного та кінотексту виокремлено основні складники 
культурно-дискурсивного моделі, що дозволило розкрити семіотичні ресурси 
сучасних літературно- та кіномистецьких продуктів.

Основні наукові результати. Розкрито своєрідність конструювання діалогу 
літератури та кіно на прикладі твору Володимира Лиса «Століття Якова» в 
контексті жанрово-стильових та сюжетно-фабульних трансформацій

Наукова література та інші джерела інформації. Використані джерела оформлені 
за новим зразком. Кількість використаних джерел становить 21 найменування. 9 
з них -  інтернетджерела.

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. Наявні технічні огріхи.

Недоліки роботи. Відсутні посилання на праці вчених, які аналізуються в роботі. 
Забагато завдань для роботи такого обсягу і рівня. Посилання на використані 
джерела оформлені не вірно. Висновки не відповідають завданням.

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

Рецензент

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

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 «Література в контексті міжмистецької еквілібристики (за 

романом Володимира Лиса «Століття Якова»)» , представлену на Конкурс 
студентських наукових робіт з української літератури під шифром «Зося Цвіркун»

Актуальність проблеми Проблема взаємодії різних видів мистецтв постала 
особливо гостро в добу постмодернізму з його активним пошуком нових 
виражальних форм та методів самореалізації творчого потенціалу 
особистості. Водночас кінець Х Х  століття оприявнив факт постійного 
зростання ролі візуальних методів художнього самовираження. Тож можна 
погодитися з автором дослідження, що пори те, що процес візуалізації 
літератури є темою безкінечних дискусій літературознавців і кінематографістів, 
його ви слідом стає новий унікальний продукт інтермедіальності, результат 
взаємодії двох форм мистецтва.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження: Новизна теми дослідження не підлягає сумніву, оскільки мова йде 
про дослідження нового цікавого явища культури.

Основні наукові результати: Структура роботи відповідає поставленим 
завданням, досить струнка і виважена. Загалом поставлені у  роботі завдання 
розвязані ґрунтовно і послідовно.

Наукова література та інші джерела інформації: Використано 21 друковане та 
інтернет-джерело.

Значення роботи: Результати дослідження можуть бути використані у  
подальших студіях зазначеної проблематики, стати матеріалом до навчальних 
спецкурсів з компаративістики, літературно-мистецького дискурсу; основні 
положення розвідки можуть використовуватися у  написанні дипломних робіт із 
теорії, історії української літератури у  вищих навчальних закладах.

Ступінь самостійності виконання роботи: Дослідження досить самостійне. 
Його результати висвітлені в статті «Інтермедіальність сучасного 
літературного тексту (за романом В. Лиса «Столітя Якова»)» у  фаховому 
виданні «Текст. Контекст. Інтертекст (філологічні науки)», №  2, 2017р.



Якість оформлення: Робота оформлена відповідно до вимог, що висуваються до 
студентських наукових робіт, хоча є певні технічні огріхи.

Недоліки роботи: У висновках до роботи бракує конкретизації специфіки 
відмінності поетики роману та його екранної версії. Робота має окремі мовні 
та технічні огріхи.

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

Рецензент

М.П.
______________20___ року


