
Додаток 2
до Положення про проведення 
Всеукраїнського конкурсу 
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РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу 821.161.2-1+821.111-1(73)Ї:141.32, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми зумовлюється інтересом сучасного загалу (науковців та 
читачів) до проблеми екзистенційного у мистецтві загалом і в літературі -  
зокрема.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. Наукова новизна дослідження у тому, що спеціальних праць, 
присвячених компаративному дослідженню екзистенцій них мотивів лірики Лесі 
Українки та Емілі Дікінсон немає. У роботі використано 
порівняльно-типологічний, герменевтичний, біографічний та
культурно-історичний методи дослідження.

Основні наукові результати. Цілісно осмислено поетичну спадщину Лесі 
Українки та Емілі Дікінсон, простежено наявність у ній екзистенцій них мотивів, 
які не були раніше виокремлені та науково по трактовані.

Наукова література та інші джерела інформації. Список використаних джерел 
оформлено за старим зразком. Не зрозумілим є поділ списку використаних 
джерел на І і ІІ розділи.

Значення роботи. Практичне значення роботи знаходимо у можливості 
подальшого використання одержаних результатів під час розробки спецкурсів, 
присвячених творчості української та американської поетес або спецсемінарів 
для інтерпретації поетичних текстів, які становлять інтерес для 
міждисциплінарних досліджень.

Ступінь самостійності виконання роботи. Робота не є самостійним 
дослідженням. У тексті роботи виявлено пропущені студенткою 
словосполучення «дипломне дослідження» (сс. 5, 12).

Якість оформлення. Оформлення роботи не відповідає вимогам.



Недоліки роботи. Наявні технічні огріхи. Помилки в нумерації розділу. Невірно 
розташовані підрозділи. У роботі вони розташовані з нової сторінки. Не 
зрозумілими є наявність висновків до першого та другого розділу. Відсутні 
посилання на праці вчених, які згадуються в роботі (сс. 9, 10, 11, 13, ). Не 
коректні посилання на с. 9. А. Синиця у списку літератури під №2 34, а посилання 
робиться на 40 джерело.
Не коректним на нашу думку, є зауваження щодо авторів аналізованих праць, 
як-от «А. Синиця, дослідниця-початківець...» (с. 9).
Наведені зразки творів Емілі Дікінсон англійською мовою, варто було б 
перекласти українською. Це значно підвищило вартість дослідження.
Автор плутає прізвище автора, творчість якого досліджує. На с. 5 замість 
Дікінсон зазначено прізвище Діксон.

Загальний висновок не рекомендується до захисту на науково-практичній 
конференції

Рецензент
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РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу 821.161.2-1+821.111- 1(73)Ї: 141.32, 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 не достатньо вмотивовані й належно викладені_____________

Основні наукові результати Порівняно екзистенційні мотиви поезії Лесі 
Українки й Емілі Дікінсон._________________________________________________

Наукова література та інші джерела інформації достатні ___________________

Значення роботи може бути використана на уроках української та зарубіжної 
літератури______________________________________________________________

Ступінь самостійності виконання роботи самостійність не викликає сумнівів__
Якість оформлення незадовільне___________________________________________

Недоліки роботи Робота явно готувалась поспіхом: крім того, що її забули 
підшити, в ній забули прибрати й слово «дипломна». Порівняння творів досить 
поверхове. Нелогічним є подання поезій Дікінсон в оригіналі: тим паче, що в 
Додатках були власні переклади авторки (які так і не прозвучали в самій_роботі, 
тож Додатки, по суті, виявились зайвими).________________________________

Загальний висновок не рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції


