
















II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - 
членів Малої академії наук України 

РЕЦЕНЗІЯ
на науково-дослідницьку роботу

Відділення: історія
Секція: «Історія України»
Автор роботи: Пахоменко Анна Сергіївна, учениця 11 класу КЗ «Спеціалізована 

школа з поглибленим вивченням окремих предметів І-ІІІ ступенів №4 Маріупольської 
міської ради Донецької області»

Тема роботи: «Історична пам ’ять в Україні: державна політика та зовнішні загрози»
Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети 

та завдань дослідження: обрана ученицею тема є надзвичайно актуальною, особливо в 
контексті чергового загострення ситуації на кордоні нашої країни та агресивної риторики 
політичного керівництва Російської Федерації.

Мета та наукові завдання повністю відображають головні аспекти предмету 
розгляду. Робота засвідчила вміння конкурсантки чітко і зрозуміло викладати свої думки, 
критично осмислювати використані джерела. Учиниця класифікувала використаний 
комплекс джерел та наукової літератури, надала визначення основних термінів, які є 
засадничими у роботі.

Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів 
наукової новизни. Робота в цілому має самостійний характер. Учениця здійснила ретельну 
обробку та осмислення теоретичного матеріалу, провела дискурс-аналіз статті «Об 
историческом единстве русских и украинцев» та подала власні міркування щодо її 
окремих тверджень.

Повнота у  розкриті теми, глибина аналізу літературних даних: Учениці вдалося 
розкрити тему дослідження, спираючись на численні законодавчі акти та напрацювання 
українських та закордонних науковців.

Обгрунтованість поданих висновків, їх відповідальність поставленим завданням та 
меті дослідження: загальні висновки повністю відповідають поставленим завданням та 
меті дослідження, відображають обізнаність та аналітичні здібності авторки.

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт: текст роботи, її структура, 
оформлення науково-довідкового апарату відповідають вимогам, що висуваються до 
учнівських робіт, які беруть участь у конкурсі МАН.

Загальні висновки та рекомендації: було б бажано при огляді історіографії вказати 
питання, які залишилися невирішеними або дискусійними у наукових дослідженнях. 
Окремою групою джерел авторка подає матеріали медіа та соцмереж, натомість 
посилання на публікації у соцмережах у списку використаних джерел відсутні. У 
конкурсній роботі подекуди зустрічаються окремі друкарські помилки.

Зазначені недоліки не впливають на загальне позитивне враження від роботи, яка за 
своїм змістом є достатньо самостійним дослідженням та рекомендована до участі у II 
етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
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