
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Шифр «Західно-український діалектизм» 

подану на конкурс студентських наукових робіт 

з української мови, літератури  (з методикою їх викладання) 

 

Актуальність проблеми. Тема студентської наукової роботи є актуальною.  

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Робота містить елементи наукової новизни. Зазначені 

методи дослідження не є достатніми. 

Основні наукові результати.Зроблено спробу дослідити діалектну лексику 

роману Марії Матіос «Солодка Даруся». 

Наукова література та інші джерела інформації. Наукова література з 

окресленої проблеми не опрацьована достатньо.    

Значення роботи сумнівне, оскільки її основні положення є переважно 

компіляцією відомих наукових праць.  

Ступінь самостійності виконання роботи. Ступінь самостійності 

виконання мінімальний.  

Якість оформлення. У роботі дотримано норм літературної мови, не 

дотримано технічних параметрів, бібліографія не відповідає вимогам ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006. 

Недоліки роботизазначені в згаданих пунктах.  

Загальний висновок. Не рекомендується для захисту на науково-практичній 

конференції. 

 

 

Рецензент                                                      



РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу (шифр «Західноукраїнський діалектизм») 

«Діалектизми у романі Марії Матіос «Солодка Даруся»», представлену на 

Конкурс з української мови 

Актуальність проблеми. Тема неактуальна. В українській лінгвістиці 

є уже є наукові праці, в яких висвітлена обрана конкурсантом тема: 

Колоїз Ж. В. Діалектизми в романі Марії Матіос "Солодка Даруся" / Ж. 

В. Колоїз // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного 

педагогічного університету. - 2010. - Вип. 4. - С. 98-117.:  Селіверстова К. М. 

Структура діалектної лексики роману Марії Матіос "Солодка Даруся" / К. М. 

Селіверстова // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. 

Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. 

праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 6. – C. 50-

53. 

В інтернеті також представлено чимало студентських робіт за такою 

темою, наприклад,  

http://www.referatcentral.org.ua/foreign_language_load.php?id=1103   

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу 

роботи, методи дослідження. Відсутній.  

Основні наукові результати. Відсутні. 

Наукова література та інші джерела інформації.   

Значення роботи.  Робота не має наукової цінності.  

Ступінь самостійності виконання роботи.  

Якість оформлення. Незадовільна. У роботі допущено багато 

технічних помилок.  

Недоліки роботи. У роботі наявні фрагменти, які не стосуються 

обраної теми, допущено орфографічні помилки, в текст роботи введено 

зауваження керівника, зауваженням керівника завершується і висновок 

роботи. У тексті роботи відсутній вступ, замість нього подано анотацію, в 

якій не зазначено завдань дослідження. У параграфі  2.1 Лінгвістичні ознаки  

покутсько-буковинського говору відсутні покликання на наукову літературу.  

в багатьох випадках у тексті роботи подано перелік слів без відповідного 

лінгвістичного аналізу.  

Загальний висновок. Робота не може бути рекомендована до захисту 

 

Рецензент 

 

М.П. 
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