
РЕЦЕНЗІЯ 
 

 

 

(шифр) 

на наукову роботу Зиккурат, представлену наКонкурс 

 

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

 

Актуальність проблеми. Тема актуальна, але це необхідно глибше обґрунтувати в 
 роботі.  

 

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

дослідження. До аналізу залучено новий мовний матеріал із сучасної поезії. 

 Подекуди подано оригінальні оказіональні утворення та їх потрактування.  
 
 

Основні наукові результати.Зібрано цікавий лексичний матеріал із творів ХХІ ст., 

 який, проте, потребує більш уважного опрацювання, аналізу та систематизації.  
 
 

Наукова література та інші джерела інформації. Варто опрацювати більше 

 наукових джерел, зокрема праць українських дослідників з теоретичних питань 

 лексикології та словотвору.  
 

Значення роботи.Зібраний лексичний матеріал та деякі результати його аналізу 

 можна використати у викладанні лексикології та в лексикографічній практиці.   
 
 

Ступінь самостійності виконання роботи. Належний.  
 

Якість оформлення. Оформлення роботи потребує доопрацювання.  
 

Недоліки роботи: 1. Необхідно оформити вступ відповідно до чинних вимог. 2. 
 Матеріал для дослідження та його опис варто упорядкувати за лексико- 

 семантичним та структурним принципами. 3. Подекуди бракує наукового аналізу, 

 класифікацій; тлумачення деяких мовних явищ викликає сумнів, до новотворів 

 зараховано жаргонізми, запозичення, та ін.; відсутні мікроконтекстидля 

 ілюстрації вживання оказіоналізмів з певним значенням. 4. У роботі зафіксовано 
 значну кількість помилок та технічних огріхів.  

 

Загальний висновок Рекомендовано до захисту на науково-практичній 
 конференції  

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

на наукову роботу «Індивідуально-авторські новотвори у поетичному 

мовленні початку ХХІ століття» (шифр ЗИККУРАТ), представлену на 

Конкурс з української мови 

 

Актуальність проблеми обґрунтовано, тому що з’ясування 

стилістично-виражальних можливостей індивідуально-авторських новотворів 

зажди на часі, особливо якщо аналіз виконується на матеріалі сучасної 

української літератури. 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Новими і значною мірою оригінальними є ідеї, закладені 

в основу роботи. Заслуговує на увагу теоретичне обґрунтування, а також 

широке коло авторів, твори яких аналізуються на предмет виявлення в них 

оказіоналізмів. 

Основні наукові результати. Вперше проведено аналіз індивідуально-

авторських новотворів, зафіксованих у поетичному мовленні сучасних 

українських майстрів слова. Наявна можливість зіставлення різних авторів і 

навіть стилів художнього мовлення. 

Наукова література та інші джерела інформації відповідають темі 

дослідження. 

Значення роботи. Робота має певне теоретичне і практичне значення. 

Ступінь самостійності виконання роботи достатній. 

Якість оформлення. Роботу оформлено згідно з вимогами. 

Недоліки роботи. Не зовсім чітко з’ясовано методи дослідження 

(динамічний описові та пояснювальний методи); як наслідок – не зовсім 

переконливі висновки. Зафіксовано певні порушення стандартів оформлення 

списку використаної літератури. Можна посперечатися з автором наукової 

роботи і стосовно окремих висновків про новотвори (наприклад, твердження, 

що лексеми братушки, братухи, братани, брателли і под. вказують на 

братерство як загальнолюдську цінність, хоча навряд чи кримінальний жаргон 

може прославляти такі високі ідеали).  

Загальний висновок. Рекомендувати до захисту на науково-практичній 

конференції. 
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