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

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Amat victoria curam , представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми. Актуальність роботи зумовлена широкою популярністю 
жанру фентезі та недостатнім висвітленням причин виникнення і становлення 
цього жанру, його джерел, визначень та класифікацій, його ролі й місця в 
сучасній українській літературі.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 1) уперше 
здійснено комплексний аналіз жанрових рис і запропоновано 
архетипно-міфологічне прочитання роману Дари Корній «Гонихмарник»; 
2) поглиблено вивчення особливостей та витоків жанру фентезі в українській 
літературі; 3) систематизовано розроблені в українському літературознавстві 
концепції популярного жанру фентезі. Застосовано загальнонаукові методи 
аналізу, синтезу, порівняння, опису. Літературознавчий 
герменевтично-інтерпретаційний підхід із застосуванням міфологічного аналізу 
дозволяє тлумачити семантику символів і з ’ясовувати образні джерела твору.

Основні наукові результати. Здійснено аналіз поети кальних і композиційних 
рис, притаманний жанру фентезі у романі Дари Коній «Гонихмарник».

Наукова література та інші джерела інформації. Вважаємо, що список 
використаної літератури завеликий для робіт такого об’єму. Сам список 
оформлений за застарілим зразком.

Значення роботи полягає у можливості використання результатів дослідження у 
вивченні навчальних курсів «Сучасний літературний процес» і «Теорія 
літератури» на філологічних факультетах, у гуртковій роботі гуманітарних шкіл 
та ліцеїв, при написанні різного рівня наукових робіт, присвячених сучасній 
українській масовій літературі та фентезі, зокрема.

Ступінь самостійності виконання роботи. Робота є самостійним дослідженням. 

Якість оформлення. Наявні незначні технічні огріхи.



Недоліки роботи. Заявлена автором тема дуже широка. Однак, по суті 
розглядається лише один твір Дари Корній «Гонихмарник». Можливо доцільним 
було б це одразу окреслити в темі роботи. Вважаємо, що у підрозділі 
1.2. Літературні концепції і типологія літератури фентезі варто було б поєднати з 
досліджуваним романом Дари Корній.

Загальний висновок після внесення коректив робота може бути рекомендована 
до захисту на науково-практичній конференції

Рецензент

(підпис) (П.І.Б., посада, науковий ступінь)
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РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Amat victoria curam, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми жанр фентезі в сучасній українській літературі 
потребує досліджень__________________________________________________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження представлені на належному _рівні___________________________

Основні наукові результати не зовсім переконливі з огляду на те, що, по суті, 
проаналізовано лише один твір («Гонихмарник» Д.Корній)___________________

Наукова література та інші джерела інформації достатні ___________________

Значення роботи може бути використана в загальноосвітній школі, при 
вивченні сучасної літератури_____________________________________________

Ступінь самостійності виконання роботи не викликає сумнівів________________
Якість оформлення задовільна____________________________________________

Недоліки роботи Проаналізовано тільки один твір (хоч заявлено, що йдеться 
про аналіз «сучасної української літератури»), а також невмотивованими 
видаються пункти 1 і 2, де багато мовиться про види фентезі, але без прив’язки 
до творів, які _розглядаються в наступному _розділі. _________________________

Загальний висновок не рекомендується до захисту на науково-практичній 
конференції


