
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу             Жінка , представлену наКонкурс 
(шифр) 

 

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

 

Актуальність проблеми  Тема актуальна , проте в роботі немає обґрунтування 

актуальності.  
 

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

дослідження. Перший розділ виконано на основі дослідження А.М.Кайдаш.  

Основні наукові результати  За семантико-структурними  та функціонально-

стилістичними ознаками упорядковано та описано фемінітиви з творів Люко 

Дашвар.  
 

 

Наукова література та інші джерела інформації Широко використано основну 

наукову літературу з теми.  
 

Значення роботи Матеріал та класифікації, подані в роботі, можуть бути 

використані у викладанні курсів лексикології та стилістики української мови.  
 

 

Ступінь самостійності виконання роботи. Низький.  

 

Якістьоформлення. Середня.  
 

Недоліки роботи 1. Перший розділ у багатьох частинах дублює статтю  Кайдаш А. 

М., Андрущенко А. С. «Семантичний аспект загальних жіночих назв у прозі 

ЛюкоДашвар» (irbis-nbuv.gov.ua) 2. Неспівмірність розділів (20 і 5 сторінок), не 

структуровано другий розділ. 3. Термінологічна невизначеність: фемінітив – 

назва групи – сема (с.7 та ін.). 4. Зауваження до оформлення списку літератури. 5. 

Висновки є лише частково самостійними.  
 

Загальний висновок. Рекомендовано для захисту на науково-практичній 
конференції  

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

 

 

 

Рецензент 

 

М.П. 

  20 року 
 



РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Шифр «Жінка» 

подану на конкурс студентських наукових робіт 

з української мови, літератури  (з методикою їх викладання) 

 

Актуальність проблеми. Тема студентської наукової роботи є актуальною з 

огляду на ілюстративний матеріал дослідження.  

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження.Робота містить елементи наукової новизни.Вибір 

методів дослідження достатній. 

Основні наукові результати.Досліджено лексико-семантичні групи 

феміноназв в ідіолекті ЛюкоДашвар (дериваційні та стилістичні 

особливості). 

Наукова література та інші джерела інформації. Наукова література з 

окресленої проблеми опрацьована достатньо повно.    

Значення роботи полягає  в можливості використання для 

подальшихмовознавчихдослідженьхудожнього тексту, під час 

викладаннякурсівлексикології та стилістики у ВНЗ. 

Ступінь самостійності виконання роботи. Робота є самостійним, 

завершеним дослідженням.  

Якість оформлення. У роботі дотримано норм літературної мови, 

технічних параметрів, бібліографія відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

Недоліки роботи. Зрідка трапляються помилки технічного та стилістичного 

характеру.  

Загальний висновок.  Рекомендується для захисту на науково-практичній 

конференції 

 

 

Рецензент                                                      

М.П. 

  20 року 
 


