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РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Художні вектори прозової творчості 

В. Бондаря» , представлену на Конкурс студентських наукових робіт з 
української літератури під шифром «Художнє слово»

Актуальність проблеми Дослідження актуальне.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження: Новизна дослідження полягає в авторському підході до 
інтерпретації окремих аспектів творчості письменника.

Основні наукові результати: Структура дослідження відповідає поставленим 
завданням.

Наукова література та інші джерела інформації: Використано прийнятну 
кількість наукових джерел.

Значення роботи: Результати дослідження можуть бути використані під 
час викладання основних курсів з історії української літератури, теорії 
літератури, на факультативних заняттях у  загальноосвітніх школах.

Ступінь самостійності виконання роботи: Робота самостійна. Зміст 
наукового дослідження апробовано на двох всеукраїнських студентських 
наукових конференціях та викладено в статті.

Якість оформлення: Наявні технічні огріхи в оформленні дослідження.

Недоліки роботи: Роботі бракує більш стислих і конкретних висновків.

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

Рецензент

М.П.
______________20___ року



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Художні вектори прозової творчості 

В. Бондаря» , представлену на Конкурс студентських наукових робіт з 
української літератури під шифром «Художнє слово»

Актуальність проблеми Дослідження персоналій письменників 
літературознавчою наукою -  це завжди можливість нового відкриття, 
особливо коли мова йде про спробу нового прочитання текстів радянської епохи. 
Сучасне українське суспільство зіткнулося з випробуваннями війною, тому 
можливим і важливим стає особистісне переосмислення таких творів як 
автобіографічні повісті Василя Бондаря “Все - правда ", “Листя летить проти 
вітру ", “Рідні пороги ", “Аж доки сонце світить у  зеніті", “Зорі гаснуть на 
світанку" тощо, головний акценту яких робиться на морально-етичних 
цінностях.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження: Попри наявність спеціальних досліджень творчості письменника, 
автор роботи пропонує власний підхід до відчитання текстів досі не досить 
широко популяризованого автора, тож така спроба виглядає актуальною і 
оригінальною.

Основні наукові результати: Структура дослідження занадто переобтяжена 
за рахунок широти розглядуваної у  ній проблематики.

Наукова література та інші джерела інформації: Використано 32 друкованих 
джерела.

Значення роботи: Результати дослідження можуть бути використані під 
час викладання основних курсів з історії української літератури, теорії 
літератури, на факультативних заняттях у  загальноосвітніх школах.

Ступінь самостійності виконання роботи: Робота самостійна. Зміст 
наукового дослідження апробовано на VIII Всеукраїнській науково-теоретичній 
конференції “Українська література: духовність і ментальність " (м. Острог, 
2016) представлено статтю на тему: “Проблема героїчного характеру та 
морального становлення особистості в творах В. Бондаря ".За результатами 
наукової роботи на наукову публікацію (фахове видання) є свідоцтво про 
авторське право (№ 72860 від 13.07.2017 р.). Також матеріали наукового 
дослідження апробовані на Міжнародній науковій конференції “Література, 
мистецтво та гуманітарні науки XXI століття в перспективі глобалізаційних 
процесів" (м. Мелітополь, 2017) з публікацією статті на тему: “Біографістика 
В. Бондаря: проблеми суб’єктивного та о б ’єктивного в творах митця" у  
збірнику «Мова. Свідомість. Концепт».

Якість оформлення: Наявні окремі недоліки в оформленні результатів



дослідження (паспортизація цитат, технічні огріхи)

Недоліки роботи: Робота видається нам занадто переобтяженою як для 
такого невеликого дослідження кількістю аналізованих в ньому текстів. На 
нашу думку слід було зупинитися на меншій їх кількості, що надало б 
дослідженню більшої стрункості.

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