
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу   Василь Симоненко , представлену на Конкурс 
                                                                                   (шифр) 

 

з   української мови  
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей) 

 

Актуальність проблеми   актуальна  
 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 

дослідження   самостійно зібраний матеріал, що вможливило зробити нові 

узагальнення про особливості вживання прикметників в ідіостилі Василя 

Симоненка  
 

 

Основні наукові результати   важливі висновки про індивідуально-авторське 

вживання прикметників української мови; укладено словник прикметників (677 

статей)  
 

 

Наукова література та інші джерела інформації   достатня кількість наукової 

літератури  
 

Значення роботи   для розвитку досліджень мови художньої літератури та 

авторської неографії  
 

 

Ступінь самостійності виконання роботи   самостійна  
 

Якість оформлення   не маю принципових зауважень  
 

Недоліки роботи   ототожнено поняття «лексико-семантична група» і «тематична 

група»;  стилістичні помилки  
 

Загальний висновок рекомендую для захисту  
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 

 

 

 

Рецензент 

 

М.П. 

5 березня    2018 року 



РЕЦЕНЗІЯ 

 

На наукову роботу Василь Симоненко , представлену наКонкурс 
(шифр) 

 

з української мови  
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей) 

 

Актуальність проблеми. Актуальність обґрунтовано  
 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Новим є ретельно зібраний значний за обсягом 

мовний матеріал; зроблено оригінальні висновки про особливості вживань 

та частотність прикметників у творах В.Симоненка. Заслуговують на увагу 

змістовні додатки.  
 

Основні наукові результати. До аналізу залучено значний обсяг нового 

мовного матеріалу, здійснено спробу його лексико-семантичної класифікації 

та лексикографічного впорядкування. Зроблено висновки про семантико-

функціональну специфіку прикметників у поезії В.Симоненка.  
 

Наукова література та інші джерела інформації. Використано широку 

наукову літературу, проте бракує деяких основних лінгвістичних джерел з 

теми дослідження.    

Значення роботи. Може бути використана у викладанні курсів стилістики та 

лінгвістичного аналізу поетичного тексту, у лексикографічній практиці.  
 

Ступінь самостійності виконання роботи . Високий  
 

Якість оформлення.  Належна  
 

Недоліки роботи : 1. Варто уточнити формулювання мети, об’єкта і 

предмета дослідження. 2.Переглянути класифікацію прикметників на 

предмет відповідності назвам груп та ілюстрації їх уживань (с.15,18, 19 та 

ін.); уточнити назви груп, уникаючи повторів (наприклад, 7 і 14; 9 і 11 та 

ін.). 3. Розмежувати прямі та переносні значення прикметників для 

удосконалення поданої класифікації. 4. Поглибити загальні висновки.  
 

Загальний висновок Рекомендовано для захисту на науково-практичній 
конференції  

(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції) 

 

 

 


