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1 Сєрбіна 

Діана Анатоліївна 

Навчально-виховний комплекс № 1 

Покровської міської ради 

11 0,7 1,4 1,8 1,2 0,6 0,7 16 

2 Чавага  

Орина Геннадіївна 

Волноваська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 5 Волноваської 

районної ради 

11 0,7 1,2 1,8 1,2 0,5 0,6 15 

3 Наумов  

Артем Сергійович 

Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №10 Добропільської 

міської ради 

11 0,7 1,4 1,5 1,4 0,5 0,6 15,25 

4 Пустовойтов 

Данило 

Олексійович 

Центр туризму та краєзнавства 

Добропільської міської ради, 

Добропільський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 7 – ДНЗ» 

11 0,8 1,4 2,1 1,6 0,8 0,9 19 



Добропільської міської ради 

5 Міхєєва  

Анастасія 

Вікторівна 

Соледарська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 13 з поглибленим 

вивченням англійської мови 

Бахмутської районної ради 

11 0,6 1,2 1,5 1,2 0,5 0,6 14 

6 Гордієнко 

Світлана 

Костянтинівна 

 

Новогродівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Тараса 

Шевченка Новогродівської міської 

ради 

11 2,5 5 5,5 3 2,5 2,5 21 

7 Чеусова  

Валерія 

Олександрівна 

Костянтинівська спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів 

№ 6 з поглибленим вивченням 

окремих предметів Костянтинівської 

міської ради 

9 0,8 1,6 2,1 1,4 0,7 0,9 18,75 

8 Александров  

Вадим 

Володимирович 

Великоновосілківський  РЦДЮТ, 

Великоновосілківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2  Великоновосілківської 

районної ради 

10 2 5 5,5 4 2 1,5 20 

9 Пахолок  

Яна Сергіївна 

Мангушська загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 2 Першотравневої 

районної ради 

9 0,7 1,6 2,1 1,4 0,7 0,7 18 

10 Копил  

Ілля Максимович 

Краматорська українська гімназія 

Краматорської міської ради 

11 2,5 5 7,5 5 2,5 2 24.5 

11 Капустнікова  

Анна 

В’ячеславівна 

Комунальний заклад 

«Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської 

міської ради Донецької області» 

9 2 3,5 4 4 2 2,5 18 



12 Приймак  

Єлизавета 

Сергіївна 

Очна-заочна школа здібної 

учнівської молоді «Юний 

дослідник» КПНЗ «ДОМАНУМ», 

Привільська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Черкаської селищної 

ради Слов'янського району 

8 0,7 1,4 2,1 1,4 0,7 0,7 17,5 

 

Голова журі: 

Темірова Н.Р. – доктор історичних наук, професор_____________________________ 

Члени журі: 

Шалашна Н.М. – кандидат історичних наук, доцент____________________________ 

Баклашова Т. М. – старший викладач_________________________________________  

Секретар: 

Коваленко Т.О. – в.о. заступника директора КПНЗ «ДОМАНУМ»_________________ 

 



PeqeHsiq
na po6ory A.nerccasApoBa BaAunaa Bo.rro4uruHpoBHqa

<<To n o u i rvr iu ua r posa B e.n u rco t I o eo cir t( i n u1 u u t'I >>,

noAaHy Ha KoHKypc MAH I

TonoHiuirrHa npo3a - HafilreHru Br4Brresufi poe4in yrpaincrroT Hapo4uoi

TBopqocri. Ctoro4ni icHye neo6xiAnicrr oarr4crr4ru 'ronoHiruriquzfi IJIacr sia

HeBMorr4BoBaHr4x Ha[IapyBaHb, aA)rce crapi rorouitutt't Mo)Kyrb 6araro LIofo

rrporcHr4Tr.r 3 icropavuoro 6yrrx KoHKperHor:o perioHy. Kpa*Hanqufi acnexr

ni4xpr,rnae urzpori uoxnunocri AJrr fioro 3acrocyBaHllf, flR icropavuoro

A)r(epeJra. Tonay reMa KoHKypcHoi po6orra e repcrreKrl4BHolo.

PogaiArca rpyuryerbcrr Ha'AocrarHboMy rori Hayxonoi nireparypH 'ra ycHt{x

AXepeJr, Crpyrcrypa Bcryny B ocHoBHovy ni4noei4ae wtuorav. Y ABox por4ilax
:

aBTop po3rur.rrHyB 3acaAHuqi nuranH.s Br4BqeHHf, ronoHitvti.xtz, gllttlcn.nn

xapaKTepr{crr4Ky Benuroi Honocinr<u ra flpoanali:ynau JIefe[IAI4 f ueperca":H, I{o

ur{pKyJnorcTb y celurqi. V nracHosKax rroAanui qixas}rfi aHaris ronorLiruri'{nol'

npo3r{ o6panoro HaceJreHoro rIyHKTy, 3oKpeMa oxapaKTepngoearti eranu

AocliAxenn.s: nolronaft ra analitnqnprfi. llpr,rneprae yBary cnpo6a

cr4creMarl4saUii JrefeH.{ sa pisnunakr o3HaKaMH: xpoHoJloriuHoro, TeMarI4tIHo}o, 3a

noxoAxeHHsvr. TarHM qr{HoM, Hafiqiruirua .racruHa 4ocni4x(eH}In onxHnract y

3aBeprxaJrbHoMy cerueuri, xoqa Ha rrboMy coxeri Heo6xiAHo 6ylo no6y4yaa'ru

ncro po6ory.

Otxe, KoHKypcaur si6paa qixaeHfr uarepial, arTe nin norpe6yean

BxoprAKyBaHH.s. Pos4inarvl ueo6xiAuo 6yno 4arra Ha3Bkr. Bapro AorpuMyBaructl

BcraHoBJreH[x flpaBrur o(toprrrnexHt Hayl(oBoro reKcry.

B qinorray 3arrpofloHosaHrafi ilpoeKT sa.Iinae [epcneKTI,IBHy 4u icrop]lqHoro

Kpa*HaBcrna npo6JleMy, ToMy po6ora MoXe 6yrra npeAcTaBIIeHa Ao 3axftcry B

paMKax KoHKypcy MAH.

[orcrop icropu-rHzx HayK, npoQecop, sani4ynav

xar| e4pIa cneui alr nl4x rany3eft i cropu'tHoT uayru

AouHV inaeni Bacurrs. Cryca



PeueHrin
na po6ory loplienrco Csi'rraHu KocrsnruHinHn

<<Haqucrcsrcufi orcynaqifiHufi pexuM Ta BHecorc eepein y paAIIHct'ltufi PYx

oropy s L94l-1943 pp. (Ha rr.rarepialax ru. KpacHoaprltificsrc ra
KpacHoaprvrificrrcoro pafiony)>, noqaHy Ha KoHKypc MAH

Po6ora rpucBrrreua HeBrrqepunifi relri - icropii Vrcpaiun n l{pyl'ifi cnirosifi

eifiHi. Hegsaxaro.{u Ha AocrarHbo aKTr4BHe o[par{rcBaHHt ii nporfeciiiHrarrau

icropurauu, CsirraHa fop4ienxo BlroKpeMLrJIa fra3rr) zt<uit Mae AortoBHllTl,t

yrBJreHHr rrpo rpare4iro ra [oABr4r Harrrr4x cnineir.rusrturin, a caMe yllacrb eepeln

y Pyci Ouopy.

Ha norrar{y podorn cr}opnaynroeaHi arcryaruHicrr, Mera ra 3aBLaIfHfl,,

o6'ercr i npe4l,aer, HoBt43Ha ra iHuri neo6xi.qni uapaMerpn AocniANeHHt. Anzurjs

nayronoi rrireparypv ilogLanvril n orpenoMy po3Aini, n f,KoMy orntHyti 4ocryuui

yveHrarli upaqi e icropii,{pyroi cnirosoi sifiHra. llpn qrorury Haronoc:po6reHo ua

ixnrouy iHrpoprura'lrdBHoMy noreHqiali, a cnil 6yno .Ii:rri[e oKpecJII,ITl4

Aoc;rrHeHns HayKoBqin i nraxel4Tta [poraJrnru. B ocHoBy AocniAxenH.R norc"rta4eHi

AxepeJra oco6osoro noxoAxelHs.r ulo HaAalo fiorury aHTpo[onoriquoro er.rlvripy.

3aralovr yveuaqi B.qnJrocs (oJrroAHr4Ta> npo6rreuy. llosuruBHo) Iqo Kox(eH por4in

3aBeprxyeTbc.rr KOMIaKTH]IM BI,IcHoBKOrur. .{OpeunI{MU e rforo-Ao4aTltl4.'

lloupu rro3HT?rBHe BpaxeHHr nplrBepnirro yBary 4o npo6neMHltx Hlicrlr,

po6orrz: rr,rarepizur y gruricrosHifi .Iac:rnHi po3TalxoBauuir. Herlpotropqifiuo,

nHacni4or< .roro 6esnocepeArrbo ga.flereHifi rervri npr4ileuo JIt4Ir]e pos4in 4;

6intuicrr rroH.srb y cJroBHr,rKy cnequfivnux reprraiuin e 3araJlbHoui4otvturrata;

Bapro flo[parrroBarvr HaD, po3r]rupeHHflM Ax{epemnoi 6a:a Aocni4)ceaHl, 3oKpeMa

ycHr{x crigveHr; HerorrHo cr}opuynsoeaHi o6'exr i npe4rraer: o6'cxtotut

AocniANeHHr e Pyx ouopy, upeAMeroM - yqacrB eepeir y HboMy.

Hegna>xaroqn Ha 3ayBaxeHHt, po6ora fop,uieHrco

AocniAnrzqbKy cKnaAony i MolKe 6yrn [peAcraBIIeHa Ha xour<ypci

,,{or<rop icropuvuux HayK, npo r} e cop, s aei4yna'r
narf e4pu cneqianrullx raJly3efi icroplEvuoi uayxu

.[ouHV iueni Bacrals Cryca

Mae



Peqeusin
Ha po6ory KanyctHircosoi Auuu BtqqecraeisHH <<Po.ns Asotlcurcoro

Ko3aqbKoro sifi cnrca B rocrtoAapcLKoMy ocBo€H Hi serueJt [, fli euiq rlo ro
flpr.rason'fl>>, tlo4aHy Ha KoHKypc MAI{ .

Telta, o6paHa AJIx 4oclti4xceUHl, ni4nocn:rrcr Ao nepc[eKTnBHoro

Ha[prMKy cyuacHoi icropnuuoi uayrcu - JroKaJrtHoi icropil. Agoecrtce Ko3allrBo -

,rcKpaBa cropinra n icropii,{oueuuunz, r)cxilrxl4 Ko3aKn spo6nnv BHecoK y iloro

3aceJreHH.f, Ta rpoAoBg?rJrn Ha rreBg]Ifi .rac clanergi rosaqrKi rpaaaqii. Torvry

az6ip reMa KoHKypcHoi po6oru He BHKJTpIKae saneperreHb.

V ncryni nocli4onuo crlopr,ayurosaui arryanruicrb, Mera ra 3aBAaHHt,

o6'erct i upe4u.er, HoBH3Ha ra isrui neo6xi4Hi napaMerpu AocliANeusq,

Crpyrcrypa loriqua ra ni4noni4ae nutvroralvl, npore apaKTepncruKa Ax(epen ra

icropiorpa(rii y ncr:yni gafisi. flpaannr,Ho BI4KJIaAewuil po:4in I, norpe6ynan

BrrcHoBKy npo HeAocni,qxeui crolreru upo6neun, 3 qoro fr. sunrunae Mera po6orH.

Anropxa onparlroBaJra AocryrrHy ifi nireparypy ra Axeperla, si6pana cfranra

s icropii AsoscbKoro Ko3arITBa, nocri4oeuo szcsi'rrneurfi craHoBrIeHHrl

$opnaynaaHtr rK onpervroi niftcrrcosoi ra rocuo4apuoi oguuuqi, roclloAapcbKe

oeBoeHH{ 3eMeJrb llisHi.rnoro llpuaaon'a a3oBcbKtlM}r Ko3aKaMI4. Po4sltHroro

AocniAx<eHHf, e ei4uocznu ocraHuix 3 rperlbKnMl4 KoJIoHictaltu, rtci Ha AlMt<y,

aBropK'r, 6y t n 4o6pocyci4ctt<uun.

BoAnoqac ueo$xiAHo Br4cJroBriru neeni KoMeHTapi ao rlopMl4 ra sn'ricry

3aflporroHoBanoi po6oru. Icrotrro flepeBl4lrleurrfi rpannauuir o6csr rconxypcnoi

po6oru, rrxnit Mox(Ha 6yno cKopOTI'{TI{ 3a paXyHoK BIAMoBH BlA 3araJlbHol

xapaKrepncrl4Kn anoeqin y pos4ili 2.

4ocli4xtenux, srcufit AopeqHo rpaKryBaTI'I

po3BHToK flieHi.rHoro rpl4tropHoMop))t.

B qinorvry po6ora Kanycr.nirosoi AHsz uae 4ocniAHI4rU,Ky cKIaAoBy I Mo)Ke

6y"ru npeAcraBJleHa Ha xour<ypci MAH.

,{o rcrop i cropu.runx HayK, np o r} ecop, s ani4ye a't

xar| e4pra cneqi a-nrultx raJly3 efi icropzunoi Hayxu

.IoHHV ivreni Bacwr.s. CrYca

He

gK

ToqHo ew3fla'reuviL [PeAMer

BHecoK a3oBcbKI'IX rcosaKis Y



Peuensiq

na po6ory Konnaa Lt.rri MancHMoBHrra <<3eiilblleHHs Kparuaropcrrca ai4

pocifi crrco-dinuurosurlsrcoi orcynaqii BecHoIo 1 91 8 po ny eifi cr, rca m H Ap n'rii

YHP)), roAaHy Ha KoHKyPc MAH

Vrcpaiucrra naqioualruo-AeMoKparI4rIHa penonroqin siAHocurlc.f, Ao

uafinugaruiurnx cropiHox B icropii Hauroro HapoAy. TpwYatvit r{aQ noAii B

Vrcpaiui n 1917-1921, pp, pa,qrHcbKr4Mu AocJli4unxautE noAaBaJlllc.r B paMKax

<rpiyrrarlanrHoi xo4r4 paAtrHcr,roi ua4u)) ra (rpoMaArlscmoi eifiHu). Jluure :
floqarKy 1990-x poxio oqiHrz ror{aru sNaiurcsarvcr, I xo'ra cyalacHt4 Mu

HayKoBrIf,Mr. spo6nenrEfi cnpaaNHifi iuSoplaarusnwil rpopuB, 3arl4rraerbct

qlrMaJro [poraJrr4H i 4nucyciirttux crcxeris AoBKoJra icropii VxpaiHcltcoi

pesonrcqil.

BcrynHa qacrr,rHa oKpeclrroe neo6xigni eJreMeHrI{ uayttoeoi po6orn. V rprox

pos4inax aBrop AocniAue ilpoqec seimHeuH.f, Kpavaropcr,xa nil pocificltco-

6i6ruoer{qrroi orynaqii nificmanan Aprrrii yHP ra rpocrex(I{B AoJIro oqilsuura

qiei onepaqii Bolo4t'tvvpa CiKenfi.ra. Cnuparoqucb Ha A)Kepena oco6onoro

[oxoAXeHHr, aBTop ni4rnopun no4ii eecHal918 poxy, .{opeunrzri,u4 e AoAarKv' B

trKr4x nOrurildeni Kaprl{ ra csitIzHla.

llonpra n qinorury no3r,rrr.rBrry oqiur<y po6ora se nog6aBJleHa ue4olirie.

.{opeuno po3rrrr4pprrrr r(oJro rireparypr4, 3aJlyqenoi Ao niAroroeKu po6oru, LIlo

Ao3BoJrI,rJro 6 creopuTr4 rrruprue rro sificrKoso-uonitz.IuHx ro4ifi, roraJi:3ouanttx

y KpavraropcbKy. PogAinu 4oqinruo no4ilnru Ha ni4pos4inu, u1o nocurtloe

.rirxicm BrrKJraAeHux rraipxynaHt. XapaKTeprlcrl{Ky u axnu oi uayxoa oi lirep aryp r,

A)KepeJr i ueroAolorii Heo6xiguo 6yno BHKrIacrlI y cneqianbHoMy po::4ini. He lo
ncix pos4inis noAaHi nracHosnu, V npuriuqenrax BHcHoBKax Bapro noKa3yRarlz

cryninr pea;risaqii lreru, a caMe: AocniAxeHs.s snilrHeHHt Kpavraropclr<a ni4

6illuroBpulb1nx sarap6nurcin 3a croraAaMl4 B. Cixenr.rqa. Bpaxonaui rte nci

Br4MoruI go orfopvlleHHfl TeKcry.

B qinorvry x peueH3oBaHa po6ora trpllcB.aqeHa Bax(Jllaeifi npo6nerrai, I(onnn

Ills npoAeMoHcrpyBaB sAaruicrr npallroBarl{ 3 HayKoBoro nitepatypoto ra

AxepeIIaMI,r. 3salKaIo.IH Ha BnKJIaAeHe, po6ora Mo)I(e 6y"tu npeACTaBIeHa Ha

KoHKypo MAH.

.{or<rop icropzunux HayK, npoc}ecop, eaei4yaau

Tervripoea H,P.



РЕЦЕНЗІЯ 

на науково-дослідницьку роботу Міхєєвої Анастасії, 

учениці 11 класу Соледарської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 

 

В історичному краєзнавстві важливе значення має дослідження економічної 

історії краю, тому обрана Анастасією Міхєєвою тема видається актуальною. Соляні 

поклади та соляна промисловість дійсно є важливим фактором історичного 

розвитку Донеччини в цілому та Бахмутського краю зокрема. Ученицею було 

опрацьовано досить великий обсяг наукової та краєзнавчої літератури, здійснено 

роботу по систематизації отриманих відомостей. Шляхом співставлення зібраних 

фактів дослідниця зробила спробу простежити історичний розвиток 

солевидобувних підприємств Бахмутського краю від давнини до сьогодення, що 

становить перевагу роботи. Під час роботи над темою були використані найбільш 

вагомі наукові дослідження з обраного напрямку, що теж можна вважати 

позитивною рисою представленого тексту. 

Проте в роботі наявні суттєві недоліки, найголовнішим з яких є переважно 

реферативний характер тексту та відсутність у ньому вагомих ознак наукової 

новизни. Викликають зауваження також формулювання предмету, об’єкту та мети 

дослідження, оформлення роботи не повністю відповідає вимогам. Сформульовані 

висновки мають описовий характер та не відображають самостійності дослідження. 

В якості джерел використовувались як фахові наукові дослідження, так і матеріали 

місцевої преси та навчальні посібники, проте не відображено ступінь їх критичного 

аналізу та принципи відбору фактів. Водночас робота має певні позитивні риси, 

робота учениці над текстом видається самостійною, отримані результати можуть 

стати в подальшому основою для продовження опрацювання теми. Тому робота 

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 Наумова Артема, 

учня Білицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 

 

Робота Артема Наумова висвітлює проблематику подій Другої світової війни 

на території Донбасу. Дійсно, бойові дії під час Другої світової війни на Донеччині 

мали надзвичайно запеклий характер та мали важливе значення для перемоги над 

фашизмом, чим і визначається актуальність обраної теми. Учнем було опрацьовано 

значний обсяг наукової та публіцистичної літератури з обраної теми, здійснено 

відбір фактів, розташовано історичні відомості в належній хронологічній 

послідовності та в цілому достатньо повно описано хід військових дій на території 

Донеччини. Вказується на місце даних бойових операцій в загальному перебігу 

військових дій часів Другої світової війни та важливість Донбасу як промислово 

розвинутого регіону, чим визначалась необхідність утримати та відвоювати цей 

край. З огляду на це робота може мати практичне значення в навчально-виховному 

процесі та як матеріал для подальших досліджень. 

Водночас в роботі наявні значні недоліки. Так, текст має реферативний 

характер, елементи наукової новизни майже не спостерігаються. Предмет, об’єкт та 

мета дослідження сформульовані не дуже вдало, наявні відхилення від 

встановлених правил оформлення тексту та списку літератури. Висновки мають 

скоріше публіцистичний, ніж науково-дослідницький характер та не повністю 

розкривають поставлені в роботі завдання. 

Проте в цілому робота А. Наумова має характер самостійного дослідження, 

учнем було здійснено відбір та систематизацію історичних відомостей, зроблено 

спроби узагальнити матеріал та створити цілісну хронологічну картину подій. Тому 

робота 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 Пахолок Яни,  

учениці 9 класу Мангуської ЗОШ І-ІІ ступенів № 2 

 

В роботі Я. Пахолок висвітлюється цікава тема культурних особливостей 

однієї з етнічних груп Приазов’я та специфіки побутування грецької культури 

сьогодні. Вивчення різноманіття етнічної спадщини є одним із важливих завдань 

краєзнавчої науки, чим обумовлюється актуальність обраної теми. Ученицею було 

зібрано та проаналізовано значний етнографічний матеріал, здійснено узагальнення 

отриманих відомостей. В роботі висвітлюються різні аспекти національної 

культури греків Приазов’я, аналізуються відмінності між різними етнічними 

групами, здійснено спробу визначити причину виникнення цих відмінностей. З 

огляду на вищесказане можна відзначити, що робота містить елементи наукової 

новизни, має практичне значення та є самостійним дослідженням. До наукового 

обігу вводяться нові етнографічні джерела різного характеру, що також є перевагою 

роботи. Зібраний матеріал може мати практичне значення як джерело матеріалу для 

подальших досліджень. 

Водночас робота має ряд недоліків. Зокрема, не можна вважати вдалим 

формулювання мети, предмету та об’єкту дослідження, наявні недоліки в 

оформленні роботи. Не видається виправданим включення до тексту розділу, 

присвяченого мовним особливостям грецького населення, оскільки даний предмет 

дослідження не входить до проблематики історичного краєзнавства. Висновки 

також мають більше публіцистичний, ніж науковий характер. Проте в цілому 

робота заслуговує позитивної оцінки, є самостійним дослідженням 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 Єлизавети Приймак, 

учениці Привільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

Біографічні та генеалогічні дослідження є одним із важливих напрямів 

історичного краєзнавства, оскільки дає можливість значно збагатити відомості про 

розвиток краю. Рід Бантишів є вагомою складовою економічної та культурної еліти 

Слобідської України, його представниками було здійснено значний внесок в життя 

Слобожанщини протягом тривалого періоду, чим і визначено актуальність обраної 

теми. Ученицею було зібрано та проаналізовано досить великий обсяг історичних 

джерел та опрацьовано достатню кількість наукової літератури за темою. Зокрема, 

в роботі міститься досить велика кількість інформації, отриманої на місцевому 

матеріалі, що становить перевагу роботи. Історію роду Бантишів було вписано в 

загальноісторичний контекст та проаналізовано як частину малоросійського 

дворянства, в тому числі було здійснено спробу проаналізувати конкретні прояви 

феномену малоросійства на прикладі вказаної дворянської родини. В цьому можна 

вбачати елементи наукової новизни та самостійності дослідницької роботи. 

Водночас окремі розділи роботи мають переважно описовий характер, що є 

суттєвим недоліком дослідження. Незважаючи на те, що критичний аналіз 

історичних джерел було проведено не досить вдало, в цілому в роботі наявні 

самостійні висновки, отримані результати можуть мати практичне значення та 

використовуватись у подальших дослідженнях. В цілому робота 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 Пустовойтова Данила, учня 11 класу 

Добропільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 – ДНЗ» 

 

Обрана в дослідженні тема є актуальною для історичного краєзнавства, як з 

огляду на кількість зібраного матеріалу, так і враховуючи спроби автора осмислити 

роль конкретної церковної громади в культурному розвитку населеного пункту. 

Автором зібрано та проаналізовано значний фактографічний матеріал, здійснено 

його систематизацію та узагальнення. Актуальність теми, предмет та об’єкт 

дослідження, його завдання та методи в цілому визначені належним чином, 

твердження обґрунтовані посиланнями на джерела.  

Дослідження містить певні елементи наукової новизни, що полягають у 

введенні в науковий обіг значної кількості конкретних відомостей краєзнавчого 

характеру. Автором використано історичні джерела різного типу, в тому числі й 

усні свідчення, що становить безумовну перевагу роботи. Надано цікавий 

ілюстративний матеріал, який допомагає краще розкрити тему. Сформульовані в 

роботі завдання в цілому досягнуті, отримані результати мають практичне значення 

і можуть використовуватись у подальшій дослідницькій роботі в обраному 

напрямку. Недоліком роботи можна вважати недостатнє розкриття взаємозв’язку та 

взаємообумовленості загальних процесів розвитку релігійного та культурного 

життя обраного періоду в Україні в цілому та в конкретному регіоні зокрема, а 

також недостатньо критичне ставлення до джерел. В результаті висновки 

виявляються дещо обмеженими та не розкривають всіх аспектів обраної теми. 

Проте вказані недоліки можуть бути усунуті в подальшій роботі над темою. 

Отже, робота може бути оцінена позитивно та допущена до захисту. 

 

Старший викладач каф. культурології, 

естетики та історії ДВНЗ ДДПУ     Т.М. Баклашова 

 

 

Підпис Т.М. Баклашової засвідчую 

Зав. відділом кадрів ДВНЗ ДДПУ     С.Є. Сілін 



РЕЦЕНЗІЯ 

на науково-дослідницьку роботу Сербіної Діани,  

учениці 11 класу НВК № 1 м. Покровська 

 

Робота Д. Сербіної присвячена достатньо актуальній для історичного 

краєзнавства темі ролі культурно-просвітницьких закладів різного типу в житті 

населених пунктів. Зібрано досить великий масив фактів, здійснено спроби 

узагальнення та систематизації отриманих відомостей. Текст доповнюється 

додатками, які допомагають повніше розкрити обрану тему. В цілому поставлені в 

роботі завдання досягнуті. Проведене дослідження може бути корисним для 

подальшої пошукової роботи в обраному напрямку. Позитивної оцінки 

заслуговують спроби розкрити діяльність культурного закладу у зв’язку із 

загальним розвитком міста та вписати його в контекст вітчизняної історії. 

На жаль, робота має також певні недоліки. Так, не були використані джерела 

місцевих архівів, які б розкривали роль адміністративних органів організації роботи 

культурної установи, джерела фінансування тощо. Не використані також матеріали 

методичного характеру, що розкривали б зміст культурно-масової роботи закладу. 

В цілому робота має здебільшого описовий характер. У висновках недостатньо 

відображені наукова новизна та оригінальність отриманих результатів дослідження. 

Проте в цілому робота може бути визнана самостійним дослідженням, 

отримані результати мають певну наукову цінність, ученицею проведено значний 

осяг роботи із збору відомостей. Тому робота може бути оцінена позитивно та 

допущена до захисту. 

 

 

Старший викладач каф. культурології, 

естетики та історії ДВНЗ ДДПУ     Т.М. Баклашова 

 

 

Підпис Т.М. Баклашової засвідчую 

Зав. відділом кадрів ДВНЗ ДДПУ     С.Є. Сілін 

 



РЕЦЕНЗІЯ 

на науково-дослідницьку роботу Чаваги О.,  

учениці 11 класу Волноваської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 

 

Робота О. Чаваги присвячена безумовно актуальній темі штучного голоду 

1932-1933 р., організованого в Україні радянським урядом. Здійснено спробу 

проаналізувати причини та наслідки Голодомору крізь призму конкретного 

населеного пункту на матеріалі свідчень безпосередніх очевидців. Ученицею було 

зібрано конкретний фактографічний матеріал, зроблено спробу узагальнити та 

систематизувати ці відомості, вписати їх в контекст вітчизняної історії в цілому. 

Заслуговують поваги увага, приділена в дослідженні кожному учаснику 

опитування. В цілому звернення до теми Голодомору 1932-1933 рр. має вагомий 

виховний потенціал, а отримані результати можуть бути використані у подальшій 

дослідницькій та навчально-виховній роботі. 

На жаль, робота містить ряд суттєвих недоліків. Зокрема, не було зроблено 

висновків та узагальнень на основі отриманих від очевидців Голодомору свідчень 

та матеріалів місцевого краєзнавчого музею. Висновки, подані в роботі, носять 

скоріше публіцистичний, ніж науковий характер та не відображають наукової 

новизни. Також наявні певні недоліки у висвітленні історіографії питання, 

оформленні тексту, визначенні мети та завдань дослідження. Проте в цілому 

дослідження може мати певне практичне значення насамперед з огляду на 

проведену ученицею роботу із збирання та фіксування джерел усної історії. Тому, 

незважаючи на вказані недоліки, робота може бути позитивно оцінена та допущена 

до захисту. 

 

Старший викладач каф. культурології, 

естетики та історії ДВНЗ ДДПУ     Т.М. Баклашова 

 

 

Підпис Т.М. Баклашової засвідчую 

Зав. відділом кадрів ДВНЗ ДДПУ     С.Є. Сілін 



РЕЦЕНЗІЯ 

на науково-дослідницьку роботу Чеусової Валерії,  

учениці 9 класу Костянтинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 

 

Роботу В. Чеусової присвячено актуальній темі краєзнавчої біографістики, 

висвітленню важливої частини історичної спадщини Донецького краю. 

Актуальність обраної теми належним чином обґрунтовано у вступі. Проведено 

значну роботу по збору історичних відомостей, їх аналізу та систематизації. 

Здійснено спробу вписати діяльність конкретного представника українського 

дисидентського руху на Донеччині в загальний контекст вітчизняної історії. 

Твердження автора належним чином аргументовані, підкріплені посиланнями на 

джерела. Робота містить додатки, які сприяють кращому розкриттю теми та 

використовуються як додаткові джерела інформації. Структура роботи є логічною, 

відповідає поставленим завданням та меті. Дослідження містить елементи наукової 

новизни, що полягає у введенні в науковий обіг важливих відомостей, що 

конкретизують та уточнюють наукові знання про певний період історії Донеччини. 

Отримані результати можуть використовуватись у подальшій дослідницькій роботі 

та мають практичне значення. 

Водночас в роботі є певні недоліки – зокрема, висновки не відображають 

належним чином наукової новизни, та неповно розкривають отримані результати, 

не зовсім вдало сформульовані мета, предмет та об’єкт дослідження, під час аналізу 

джерел фіксація відомостей переважає над їхнім критичним осмисленням. Проте 

вказані недоліки можуть бути виправленими у подальшій роботі, дослідження 

заслуговує на позитивну оцінку і може бути допущене до захисту. 

 

Старший викладач каф. культурології, 

естетики та історії ДВНЗ ДДПУ     Т.М. Баклашова 

 

 

Підпис Т.М. Баклашової засвідчую 

Зав. відділом кадрів ДВНЗ ДДПУ     С.Є. Сілін 
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