
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Образ благородного розбійника Семена Г аркуші в 

національній літературі першої половини XIX ст.», представлену на Конкурс 
студентських наукових робіт з української літератури під шифром «Квазар»

Актуальність проблеми Обрана проблема актуальна.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження: Новизна теми дослідження дещо сумнівна. Бракує оригінальності 
авторського підходу.

Основні наукові результати: Результати науковго долідження викладені дещо 
хаотично і не завжди відповідають поставленим у  вступі завданням. 
Спостерігаються відхилення від предмету дослідження.

Наукова література та інші джерела інформації: Використана література 
відповідає заявленій проблематиці.

Значення роботи: Результати дослідження можуть бути використані в курсах 
історії української літератури у  вищих навчальних закладах та шкільній 
практиці.

Ступінь самостійності виконання роботи: Дослідження не відзначається 
самостійністю.

Якість оформлення: Слід зауважити недоліки в оформленні цитувань, технічні 
огріхи.

Недоліки роботи: Роботі бракує стрункості і логіки наукового дослідження. 
Спостерігається невідповідність між  поставленими у  вступі завданнями та 
змістом викладеного у  роботі матеріалу.

Загальний висновок: Роботу не рекомендовано до захисту на 
науково-практичній конференції
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РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Образ благородного розбійника Семена Г аркуші в 

національній літературі першої половини XIX ст.», представлену на Конкурс 
студентських наукових робіт з української літератури під шифром «Квазар»

Актуальність проблеми Обрана проблема цікава і актуальна, оскільки в 
сучасному українському суспільстві існує нагальна проблема осучаснення 
підходів до осмислення образу народного героя, якого протягом довгого часу 
розглядали виключно в класовому контексті як захисника упослідженого 
селянства.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження: Новизна теми дослідження викликає певні застереження, оскільки 
останнім часом зявилося цілий ряд публікацій присвячених даній проблематиці, а 
запропоновані автором підходи до опрацювання матеріалу занадто 
традиційні, позбавлені оригінальності

Основні наукові результати: Виклад результатів дослідження позбавлений 
стрункості і зосередженості безпосередньо на предметі дослідження. 
Спостерігаються відхилення від теми. Зокрема, автор дослідження відходить 
від поставленого у  ньому завдання зясування особливостей авторського підходу 
до творення образу Семена Гаркуші, зосереджуючись на жанрових 
особливостях повісті Г.Квітки-Основяненка, особливостях сюжетотворення 
тощо.

Наукова література та інші джерела інформації: Використана достатня 
кількість наукових джерел.
Значення роботи: Результати дослідження можуть бути використані в курсах 
історії української літератури у  вищих навчальних закладах та шкільній 
практиці.

Ступінь самостійності виконання роботи: Дослідження має компілятивний 
характер.

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

Недоліки роботи: Спостерігається невідповідність між поставленими у  вступі 
завданнями та змістом викладеного у  роботі матеріалу. Слід також  
зауважити, що автор не надіслав електронну версію конкурсної роботи тож  
суто технічно не виконав вимоги до учасників конкурсу.

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