
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Забуті традиції України» , представлену на Конкурс 

студентських наукових робіт з української літератури під шифром «Традиція»

Актуальність проблеми У звЯзку з посиленням в сучасному українському 
суспільстві націєтворчих тенденцій, інтересу до питомо національних джерел 
становлення сучасноїукраїнської культури, обрана автором проблематика, не 
втрачає своєї актуальності, зокрема в контексті вивчення міфопоетики 
тексту.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження: Новизна теми дослідження сумнівна, оскільки згадана 
проблематика неодноразово ставала предметом літературознавчих та 
фольклористичних студій. Запропоновані підходи до опрацювання матеріалу 
традиційні.

Основні наукові результати: Структура роботи відповідає поставленим 
завданням, досит струнка і виважена, однак занадто багато уваги 
приділяється теоретичним аспектам, власне аналіз образу відьми у  творчості 
Г.Квітки-Основяненка дуже лаконічний.

Наукова література та інші джерела інформації: Використано 20 друкованих та 
інтернет-джерел.
Значення роботи: Результати дослідження можуть бути використані в 
шкільній практиці.

Ступінь самостійності виконання роботи: Дослідження має компілятивний 
характер.

Якість оформлення: Наявні істотні недоліки в оформленні результатів 
дослідження (паспортизація цитат, технічні огріхи)

Недоліки роботи: У роботі досить конкретно визначені предмет та обєкт 
дослідження, однак завдання вимагають уточнення. Перший розділ, який 
практично повністю присвячений аналізу народних уявлень та переказів про 
від ом і від омство, занадто великий, наведені в н ому цитати з художніх 
текстів та наукових праць часто не супроводжуються вихідними даними. 
Власне аналіз особливостей авторського підходу Г.Квітки-Основяненка до 
використання народних джерел для творення образу від ми у  повісті 
«Конотопська відьма», видаєт ься занадто традиційним і слабко 
обґрунтованим. Дослідженню бракує оригінальності авторського підходу.

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