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

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Постаті митців, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми. Визначається посиленням цікавості в останні 
десятиліття до біографічних літературних творів, відсутністю ґрунтовного 
дослідження таких романів, як «Безумці» Барбари Редінг, «Соломія 
Крушельницька» Валерії Врублевської та «Шрами на скалі» Романа Іваничука.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. Новизна роботи полягає в тому, що в роботі здійснено 
комплексний аналіз змісту і форми історико-біографічних романів, 
проаналізовано образну систему, специфіку творення характерів, 
сюжетно-композиційні та жанрові особливості романів Безумці» Барбари Редінг, 
«Соломія Крушельницька» Валерії Врублевської та «Шрами на скалі» Романа 
Іваничука. Методи дослідження, використані в роботі не окреслені.

Основні наукові результати. У роботі проаналізовано тексті романів Безумці» 
Барбари Редінг, «Соломія Крушельницька» Валерії Врублевської та «Шрами на 
скалі» Романа Іваничука; проаналізовано сюжетно-композиційні, ситуативні, 
образні особливості історико-біографічних романів; простежено особливості 
змалювання образів головних героїв у порівнянні зі звичним для сприйняттям 
цих особистостей.

Наукова література та інші джерела інформації. Список використаної літератури 
оформлено за старими вимогами. В окремих джерелах відсутня кількість 
сторінок.

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. Наявна значна кількість технічних огріхів.



Недоліки роботи. Категоріальний апарат оформлено не вірно. Відсутнє 
практичне значення роботи. Натомість «Структура роботи» розписана як в 
авторефераті дисертації.
У роботі переважає публіцистичний стиль.
Відсутні узагальнюючі висновки наприкінці підрозділів.
Багато переказувань змісту творів і замало аналізу образів досліджуваних 
романів.
Ретельно проаналізовано роман Б. Редінг, романи Р. Іваничука та В. Рублевської 
розглянуто не на основі критичних статей літературознавців, а не на основі 
текстів.

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

Рецензент

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

М.П.
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РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Постаті митців, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми висока______________________________________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження на належному _рівні ____________________________________

Основні наукові результати зроблено спробу дослідити постаті українських 
митців у сучасній художній прозі_______________________________________

Наукова література та інші джерела інформації достатні __________________
Значення роботи може бути використана в загальноосвітній школі (при 
вивченні біографії) та в теоретичних дослідженнях художнього життєпису _

Ступінь самостійності виконання роботи самостійність не викликає сумніву__
Якість оформлення задовільна_________________________________________

Недоліки роботи Складається враження, що авторка читала з трьох заявлених 
тільки роман Б.Редінґ, а про С.Крушельницьку та І.Франка наводить лиш 
цитати інших дослідників. Не зовсім логічним бачиться також вибір саме цих 
творів і постатей: чому б, наприклад, не взяти постать лише 
М.Коцюбинського, але в різних творах, як-от в романі Михайла Слабошпицького 
«Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші» та Барбари 
Редінґ «Безумці...»?__________________________________________________

Загальний висновок не рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції


