
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Міфопоетична система роману Василя Земляка «Лебедина 
зграя»» , представлену на Конкурс студентських наукових робіт з української

літератури під шифром «Міф 96»

Актуальність проблеми Актуальність дослідження добре обґрунтована і 
безсумнівна.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження: Новизна не викликає сумніву. Вибір наукових методів добре 
обґрунтований, вони послідовно простежуються у  ході дослідження.

Основні наукові результати: Дослідження міфопоетики тексту В.Земляка 
глибоке і послідовне. Автор детально виклала свої погляди на теоретичні 
аспекти дослідження. У розділах, присвячених власне аналізу архетипних 
структур повісті, символічному змісту авторських міфологем спостерігається 
системність. Позитивне враження справляють додатки до роботи.

Наукова література та інші джерела інформації: Використана література (30 
джерел) доцільна і актуальна.

Значення роботи: Результати дослідження можуть бути використані у  
навчальному процесі та у  подальших наукових розвідках автора.

Ступінь самостійності виконання роботи: Дослідження самостійне.

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

Недоліки роботи: Загалом робота цікава і справляє позитивне враження. На 
нашу думку, варто було більш деталізувати структуру роботи і відобразити це 
у  плані.

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

Рецензент

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 Міф 96, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми. Актуальність дослідження зумовлена тим, що складові 
міфопоетики Василя Земляка осмислені недостатньо, а сам міфопоетичний 
підхід до аналізу творів в українському літературознавстві розроблений 
незначною мірою.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. Наукова новизна роботи полягає в тому, що на тлі подібних 
студій здійснюється переосмислення міфопоетичних символів твору Василя 
Земляка «Лебедина зграя» в контексті теорії архетипів і міфологічної критики 
для виявлення системи архетипів і міфологем. У ході аналізу виявлено авторську 
модифікацію архетипів «Аніма», «Анімус», «Тінь», а також Персони, Мудрого 
Старця та Самості; функціональне навантаження архетипу дороги, символів 
лебедів, гойдалки, золота, верби, груші, гори, млина, місяця, хреста, коня, 
голуба, метелика, глини, цапа; ритуального вогню та запліднення Матері-Землі, 
міфологем води та Світового Дерева, міфомотиву пошуку Соколюками скарбу; 
встановлено, що письменник художньо реалізував авторський міф «Вавилон -  
Україна». Мета і завдання розвідки зумовили застосування таких методів: 
міфопоетичного -  для виявлення основних міфів і їх трансформацій; 
системно-структурного -  для вивчення сутності архетипу, міфологеми, 
ритуалеми, міфоніму й авторського міфу як міфологічних ланок; 
компаративного -  для зіставлення архетипів і виявлення їх 6 антиномічності; 
семіотичного -  для інтерпретації художнього твору як складової частини 
української культури.

Основні наукові результати -  виявлено систему архетипів та елементів 
міфопоетики -  «міфоповідомлень» (ритуалема, міфонім, міфологема) в романі 
Василя Земляка «Лебедина зграя».

Наукова література та інші джерела інформації. Список використаних джерел 
містить 30 позицій. Список оформлено згідно нових вимог.

Значення роботи. Полягає у можливості використання результатів дослідження у 
вивченні навчальних курсів «Історія української літератури», «Сучасна 
українська література».



Ступінь самостійності виконання роботи. Робота є самостійним дослідженням. 

Якість оформлення. Наявна значна кількість технічних огріхів.

Недоліки роботи. Оформлення роботи має незначні порушення. Виявлено 
невелику кількість технічних огріхів.

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

Рецензент
М.П.
_______________ 20____року


