
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Відображення в епістолярії Тараса Шевченка його людської 
сутності» , представлену на Конкурс студентських наукових робіт з української

літератури під шифром «Пишіть листи»

Актуальність проблеми Дослідження епістолярію письменника -  це завжди 
можливість нових відкриттів для вдумливого дослідника. Автор роботи, 
починаючи з і вступу, акцентує увагу на тому, що вони, перш за все цінні як 
одверта сповідь, скрупульозний щоденник, мистецьке одкровення, начерк 
майбутнього твору, автопортрети і портрети людей, «гра розуму» і сплески 
чуття не призначені для широкої публіки. Такий підхід до постаті Т.Шевченка 
особливо актуальний, для руйнування комплексу «монументальності» у  підходах 
до вивчення його життя і творчості.
Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження: Новизна дослідження сумнівна.
Основні наукові результати: У дослідженні використано досить значний масив 
листів Т.Шеченка. Відчувається системний підхід у  відборі текстового 
матеріалу, головною метою спостережень над яким є творення цілісного 
образу поета як носія української національної ідентичності і, водночас, 
простої людини, не позбавленої звичайних людських почуттів, бажань і слабких 
сторін особистості. Структура роботи струнка і логічно вивірена.
Наукова література та інші джерела інформації: Використано 8 друкованих 
джерел, що, на нашу думку, є недостатнім. Окрім того зовсім відсутні сучасні 
дослідження, присвячені актуалізовані ц дослідженні проблематиці 
Значення роботи: Результати дослідження можуть бути використані під час 
вивчення творчості Тараса Шевченка на уроків української літератури в 
загальноосвітній школі.
Ступінь самостійності виконання роботи: Дослідження несамостійне.
Якість оформлення: Оформлення наукового апарату не відповідає вимогам до 
конкурсних робіт.
Недоліки роботи: Робота цікава, але дещо публіцистична. У вступі відсутні 
чітко поставлені завдання дослідження, відсутня інформація про методи 
дослідження. Явно недостатньою є кількість опрацьованих джерел. Відсутні 
посилання на сучасні дослідження українських вчених, близькі за своєю 
проблематикою.
Загальний висновок: Роботу не рекомендовано до захисту на 
науково-практичній конференції
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