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РЕЦЕНЗІЯ
на науково-дослідницьку роботу Анастасії Жигай,
учениці 11 класу Волноваської ЗОШ № 7
Особистісна історія є одним із важливих напрямків сучасної історичної
науки, оскільки дозволяє наблизити історію до конкретної людини, надати їх
гуманістичного звучання. Так само трагедія кримських татар є незаживаючою
раною у вітчизняній історії з огляду на це робота А. Жигай є актуальною, що
належним чином відображено у вступі. Авторкою було зібрано значний масив
історичних фактів, що стосуються депортації кримських татар, на основі сімейних
архівів та розповідей очевидців, та ввести цей матеріал до наукового обігу, що є
перевагою даної роботи. Дослідницею було здійснено спроби проаналізувати та
систематизувати отримані відомості та вписати їх в загальний контекст вітчизняної
історії. Робота містить значну кількість додатків, що допомагають краще розкрити
тему. Отримані результати мають практичне значення та можуть бути використані
у подальших наукових дослідженнях.
На жаль, в роботі наявні деякі недоліки. Так, невиправданим видається
включення до роботи історичної тематики розділу, присвяченого поезії – це надає
всьому тексту непотрібного публіцистичного забарвлення. Також недостатньо
висвітлено

у висновках

отримані

результати,

висновки

носять

скоріше

публіцистично-художній, ніж науковий характер.
Проте вказані недоліки не є критичними та можуть бути усунуті у подальшій
роботі над темою. Отже, робота А. Жигай заслуговує на позитивну оцінку та може
бути допущена до захисту.

Доцент ДВНЗ ДДПУ, канд. іст. н.

Н.М. Шалашна

Підпис Н.М. Шалашної засвідчую
Зав. відділом кадрів ДВНЗ ДДПУ

Є.С. Сілін

РЕЦЕНЗІЯ
на науково-дослідницьку роботу Дмитра Філатова,
ученика 9 класу Краматорського НВК ЗОШ №6 – ДНЗ
В історичному краєзнавстві біографічні та генеалогічні дослідження за
правом посідають вагоме місце, оскільки дозволяють наблизити історію краю до
особистості, надати їй більш гуманістичного змісту. Родина Бистрицький, обрана
Д. Філатовим в якості предмету вивчення, є однією із найбільш розгалужених та
впливових в історії Слобідської та Південної України, чим і визначається
актуальність обраної теми. Актуальність теми, предмет і об’єкт дослідження,
завдання, історіографічна та джерельна база належним чином висвітлені та
обгрунтовані в роботі, структура роботи є логічною і повністю відповідає
поставленим завданням. На прикладі конкретної родини автором було простежено
і проілюстровано процес перетворення козацької старшини на дворянство, вказано
на притаманні цьому процесу особливості, що становить наукову новизну
дослідження. Історія конкретного козацько-дворянського роду вписана у історію
краю, відзначено роль представників цього роду в розвитку населених пунктів,
економіки та культури Донеччини. У висновках належним чином висвітлені
отримані результати, кожний з яких обгрунтовано. Отримані результати мають
практичне значення і можуть використовуватись у подальшій науководослідницькій роботі. Здійснене дослідження є самостійним, відповідає в цілому
поставленим вимогам. Отже, робота Д. Філатова може бути оцінена позитивно та
допущена до захисту.
Доцент ДВНЗ ДДПУ, канд. іст. н.

Н.М. Шалашна

Підпис Н.М. Шалашної засвідчую
Зав. відділом кадрів ДВНЗ ДДПУ

Є.С. Сілін

РЕЦЕНЗІЯ
на науково-дослідницьку роботу Дарини Югової,
учениці 11 класу Новогродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7
Шахтарський рух кінця 1980-х – початку 1990-х рр. відіграв значну роль у
розгортанні державотворчих процесів в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Поступова політизація вимог страйкуючих шахтарів, їх підтримка курсу на
проголошення незалежності України були вагомим фактором боротьби за
українську державність. Особливу актуальність ця тема набуває в сучасних умовах,
коли саме на Донеччині точаться бої за українську незалежність. Отже, обрана
ученицею тема є актуальною, що належним чином обгрунтовано у вступі.
Дослідниця використала значну кількість наукової літератури за темою, зібрала та
ввела у науковий обіг місцевий фактографічний матеріал – спогади учасників
страйкового

руху.

Цим

визначається

наукова

новизна

та

самостійність

дослідження. Було здійснено спроби на місцевому фактографічному матеріалі
проаналізувати причини участі шахтарів у страйковому русі, здійснити порівняння
у ставленні різних вікових, фахових та професійних категорій до ідеї політизації
шахтарського руху. Структура роботи є логічною, відповідає поставленим
завданням та меті дослідження. В цілому поставлені в роботі задачі були досягнуті,
робота є самостійним науковим доробком та має практичну значимість.
Водночас наявні певні недоліки – так, викликають зауваження формулювання
предмету та об’єкту, мети дослідження. На жаль, отримані в роботі результати
слабко відображені у висновках – практично відсутні висновки, зроблені на основі
аналізу місцевого фактографічного матеріалу. Проте вказані недоліки не є
критичними та можуть бути усунуті в подальшій роботі. Отже, робота заслуговує
позитивної оцінки та може бути допущена до захисту.
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