
РЕЦЕНЗІЯ 
 

 

на наукову роботу « Особливості лексико-семантичного відтворення власних 

назв в українській і польській казках», шифр «Цілюще джерело», 

представлену на Конкурс з української мови 

 
Актуальність проблеми. Визначити неможливо, бо на титулці роботи 

зазначено дві теми. Обґрунтовано актуальність для спеціальності «переклад». 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Необґрунтовано методи дослідження (трансформаційний 

аналіз?). 

Основні наукові результати. Не стосуються української мови. 

Наукова література та інші джерела інформації. 

Значення роботи. 

Ступінь самостійності виконання роботи. 

Якість оформлення. Незадовільна 

Недоліки  роботи. Науковий  рівень роботи  низький. Незрозумілою є 

доцільність постановки  окремих завдань,  наприклад,  розробка методичних 

рекомендацій  використання казкового матеріалу на уроках  польської  мови. 

Наукову новизну і практичну цінність обґрунтовано для спеціальності «Переклад». 

Розділ  ІІ має назву «МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 

ПЕРЕКЛАДУ   КАЗОК   ТА   ВЛАСНИХ   НАЗВ   НА УРОКАХ  МОВИ», що не 

відповідає спеціальності «Українська мова», за якою проводиться конкурс. Крім 

того, у розділі йдеться про системи машинного перекладу, основні підходи до 

використання машинного перекладу, що не відповідає ні темам на титулці роботи, 

ні спеціальності «Українська мова», с. 17. 

У другому розділі вміщено параграф під назвою «Методична розробка уроку з 

польської мови (вивчення нової лексики у 6 класі)», що також не відповідає 

напряму конкурсу. 

 
Загальний висновок. Робота не може бути рекомендована до захисту 
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РЕЦЕНЗІЯ 
 

на наукову роботу «Особливості лексико-семантичного відтворення 

власних назв в українських і польських казках» (шифр ЦІЛЮЩЕ 

ДЖЕРЕЛО ), представлену на Конкурс з української мови 

 

Актуальність проблеми обґрунтовано. 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Оригінальною є джерельна база роботи, а також 

встановлення співвідношення онімів, засвідчених в українських і польських 

казках. 

Основні наукові результати. Праця має низку цікавих власне 

лінгвістичних моментів, пов’язаних, зокрема, зі способами запозичень та 

перекладних трансформацій власних назв. 

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. Задекларовані результати не були дослідником 

отримані через низку причин. По-перше, певна частина роботи присвячена 

проблемам перекладознавства (передусім параграф «Особливості перекладу 

казкових імен»). По-друге, перший параграф першого розділу «Поняття про 

казку та її особливості» значною мірою пов’язаний з літературознавством. По-

третє, другий розділ «Методичні вказівки щодо використання перекладу казок 

та власних назв на уроках мови» – цілком лінгводидактичний (перший 

параграф – «Використання  перекладів власних назв у казках на уроках мови», 

другий –  «Методична розробка уроку з польської мови (вивчення нової 

лексики у 6 класі)»). Як бачимо, тема рецензованої наукової роботи не 

відповідає секції «Українська мова».  

Загальний висновок. Не рекомендувати до захисту на науково-

практичній конференції. 
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