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

РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Квітка, представлену на Конкурс

(шифр)

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

Актуальність проблеми. Осмислення історії, культури рідного краю збагачують 
людину духовно, виховують відданість Батьківщині, вчать шанувати свій народ 
та інші народи, що здавна живуть на території України. Високі поняття 
«патріотизм», «національна гідність», «батьківщина» починаються зі знання 
свого рідного краю, історії свого роду, вікових народних традицій. Ми тільки 
тоді стаємо частиною народу, коли маємо глибокі почуття до своєї землі, на якій 
живемо, глибоку повагу до вікових народних традицій -  невичерпних джерел 
духовності, моральності та культури сучасної молодої людини.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження. Наукова новизна та методи дослідження в роботі чітко не 
окреслені.

Основні наукові результати. Здійснено спробу дослідити стародавні українські 
свята, осмислити історію, культуру, традиції рідного краю, з ’ясувати 
особливості світовідчуття та світосприймання нашого народу.

Наукова література та інші джерела інформації. Список використаних джерел 
містить 20 позицій. Такої кількості опрацьованих досліджень замало для робіт 
цього рівня.

Значення роботи. Полягає у можливості використання результатів дослідження у 
вивченні навчальних курсу «Історія української літератури».

Ступінь самостійності виконання роботи. Робота є самостійним дослідженням. 

Якість оформлення. Наявна значна кількість технічних огріхів.

Недоліки роботи. Щодо оформлення роботи: збільшено на 6 пт інтервал між 
абзацами, відсутні посилання на праці вчених, прізвища науковців, праці яких 
проаналізовано розташовано не в алфавітному порядку, наявні випадки 
цитування науковця при відсутності посилань на використане джерело, 
публіцистичний стиль викладу матеріалу.



Загальний висновок не рекомендується до захисту на науково-практичній 
конференції

Рецензент
М.П.
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