
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Проблема виховання у романах Ольги Кобилянської 
«Апостол черні» та Жан-Жака Руссо «Еміль»» , представлену на Конкурс 

студентських наукових робіт з української літератури під шифром
«Компарат ивіст ика »

Актуальність проблеми Актуальність теми дослідження належним чином 
обгрунтована

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження: Новизна дослідження наявна, але роботі вона не завжди 
послідовно проявляється. Методи представлено.

Основні наукові результати: Дослідження складається з двох частин, 
присвячених аналізу поглядів на виховання та їх художньої інтерпретації у  
творчостіЖ.-Ж.Руссо та О.Кобилянської.

Наукова література та інші джерела інформації: Використано досить значний 
масив друкованих та інтернет-джерел (34).

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

Ступінь самостійності виконання роботи: Дослідження досить самостійне..

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

Недоліки роботи: Роботі бракує власне елементу зіставлення. Спроба виявлення 
спільних та відмінних рис у  підходах письменників до проблем виховання 
зроблена лише у  висновках, тоді як у  розділах практично не простежується.

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

Рецензент

М.П.
______________20___ року



РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу КОМПАРАТИВІСТИКА, представлену на Конкурс
(шифр)

з української мови, літератури (з методиками їх викладання)_____________
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей)

Актуальність проблеми Актуальна______________________________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 
методи дослідження Елемент новизни незначний; методи адектватні. 
Творчість Ж. Руссо й О. Кобилянської більш-менш вивчені. Зате чітко 
визнаачено різницю між ідеями виховання двох авторів____________

Основні наукові результати Скромні; порівняльний аспект слабкий: аналіз 
твору О. Кобилянської удвічі менший (Руссо -  10 с., О. К. -  5 с.)_________

Наукова література та інші джерела інформації Достатні_____________

Значення роботи Цікава порівняльна розвідка, аналіз різних підходів до 
виховання у художніх творах____________________________________

Ступінь самостійності виконання роботи Самостійна_______________

Якість оформлення Звична, не бездоганна________________________

Недоліки роботи Майже нема спеціальних праць про Ж. Ж. Руссо його 
співвітчизників; порівнювані складники нерівноцінні за обсягом______

Загальний висновок Рекомендую до захисту


