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

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Чаша Г рааля, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми. Дослідження спрямоване на пошук прихованої 
ідентичності, зумовленої аксіологічним наповненням символічного образу, 
що проходить крізь усю європейську культуру з часу постання в ній 
метафоризованої ідеї лицарської служби Святому Духові та віддзеркалення 
цього образу в життєвому і творчому шляху В. Стуса.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. Наукова новизна полягає в тому, що реалізовано спробу 
усвідомити і осмислити своєрідність поетичної спадщини та життєвого шляху 
Василя Стуса у контексті образу Святого Грааля. Визначено особливості 
функціонування образу Святого Грааля в українській та світовій культурі й 
літературі; віднайдено елементи «граалешукання» і «граалеоволодіння» у 
творчості В. Стуса, досліджено аксіологічну парадигму творчості Стуса. У 
процесі роботи використано методи дослідження: біографічний, методи 
аналізу та синтезу, інтерпретативний, герменевтичний, екзегетичний.

Основні наукові результати. На основі аналізу поетичних збірок В. Стуса 
«Таборового зошита», «Палімпсести» визначено основні світоглядні 
концепції митця. На нашу думку вдалою була спроба автора роботи порівняти 
поетичні твори Василя Стуса з реальними історичними подіями, 
біографічними даними.

Наукова література та інші джерела інформації. Список використаної наукової 
літератури засвідчив, що студент ретельно підійшов до відбору джерел, 
опрацьовано значну кількість праць, що стосуються творчості В. Стуса, 
дослідженням Святого Грааля як філософської та міфологічної категорії.

Значення роботи. Результати проведеного дослідження 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. Робота відповідає вимогам до такого виду робіт.

Недоліки роботи. Незначні технічні огріхи, пунктуаційні помилки не 
знижують вартість роботи та не впливають на її зміст.

Загальний висновок. Робота написана на належному науковому рівні і може 
бути рекомендована для захисту на науково-практичній конференції.
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РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Чаша Грааля, 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 викладені на належному _рівні______________________________

Основні наукові результати Проаналізовано життя і творчість Василя Стуса в 
контексті Святого Грааля_______________________________________________

Наукова література та інші джерела інформації достатні ___________________

Значення роботи можна використовувати в загальноосвітній школі й 
подальших літературознавчих дослідженнях ______________________________

Ступінь самостійності виконання роботи самостійність не викликає сумніву__

Якість оформлення задовільна____________________________________________

Недоліки роботи У «Вступі» трохи зайвим видається переказ біографії Василя

Стуса, що не применшує цінності _роботи._________________________________

Загальний висновок рекомендується до захисту на науково-практичній 

конференції


