
Мотиваційний лист 

Шановні члени журі! 

Тема нашої науково-дослідницької роботи – «Художнє втілення теми 

неоголошеної війни в романі Тамари Горіха Зерня «Доця». 

Другий рік поспіль я працюю над науково-дослідницькими роботами з 

української літератури. Розпочинала з «Інсайтів сьогодення від юних 

дослідників Кіровоградщини», дослідивши автобіографічність твору Івана 

Микитенка «Гавриїл Кириченко-школяр», захищала свій науково- 

дослідницький проєкт під час конкурсу-захисту в Кіровоградській МАН. 

Участь у цих конкурсах не лише поглибила мої знання про літературу, а й 

дала можливість усвідомити, що дослідження літературного твору – 

надзвичайно цікава і захоплююча робота. Адже цей процес передбачає 

аналіз, пошук, зіставлення й систематизацію найрізноманітніших матеріалів, 

збирання відомостей про життєву основу та можливих прототипів 

персонажів, встановлення зв’язків між твором і обставинами життя автора 

тощо. Звичайно, як молоду людину, мене цікавить сучасна українська 

література. Для свого дослідження я обрала роман Тамари Горіха Зерня 

«Доця». Важко обґрунтувати мій вибір лише одним аспектом. Спочатку 

зацікавила назва твору і його тематика, адже це твір про російсько-

українську війну… Прочитавши відгуки про цей роман, я зрозуміла, що це 

моя книга, бо тема військових подій на сході України дуже болюча і 

незрозуміла для багатьох українців, але цілком близька мені особисто. Мені 

було цікаво, чому роман має саме таку назву, і чому дебютний роман 

волонтерки Тамари Горіха Зерня став «Книгою року-2019», чому читачі та 

критики так неоднозначно реагують на нього? Прочитавши і дослідивши 

роман «Доця», а також ознайомившись із життєписом письменниці, можу 

сказати, що роман «Доця» – це живий і щирий дебют на тему, яку ще не 

порушували в українській воєнній прозі, бо розкриває справжні причини 

втрати частини Донбасу, пояснюючи закономірності подій на сході України. 

З метою осмислення специфіки художнього втілення неоголошеної 

війни на сході України ми опрацювали чимало літературно-критичних 

джерел – відгуки, рецензії, інтерв’ю авторки. На цьому етапі роботи у нас 

виникали деякі труднощі: книга вийшла лише у 2019 році, тому творчість 

Тамари Горіха Зерня ще недостатньо досліджена. Можливості сільської 

бібліотеки дуже обмежені, тож доводилося користуватися переважно 

інтернет-джерелами. 

Матеріали нашого науково-дослідницького проєкту можуть бути 

використані під час уроків української літератури, читацьких конференцій, 

уроків позакласного читання, а також для проведення виховних заходів, бо 

«Доця» – книга про правду, про людську правду. Про те, що довелося 

пережити, і все ще доводиться. Про те, як люди виживали. Про українську 

армію, якщо її тоді так можна було назвати, про 2014-й рік. Книга, яка 

розвінчує стереотипи, показує ілюзію навіяної безпеки, привертає увагу 



громадськості до тих подій, що відбуваються на Донбасі. Книга, яка змінить 

життя кожного, хто її прочитає. 

Після завершення роботи я зробила для себе декілька важливих 

висновків: не вийде стояти осторонь тих подій, які відбуваються на сході 

України, не вийде відмежуватися від того, що відбувається у твоїй країні. 

Героями не народжуються, ними стають. Доцею може стати кожен із нас. А 

може, і не стати – обирати нам. І свій вибір я вже зробила. 

 

 

 

З повагою                                         Олеся Кругляк 

 

 

 


