
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Особливості дволексемних чоловічих іменувань Брацлавського воєводства 

другої половини XVI -  початку XVII ст.», представлену на конкурс з української мови

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи

Рейтингова 
оцінка. 

Максимальна 
кількість балів (за 

100-бальною 
шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми, новизна та власний внесок 
дослідника у вивчення проблеми

15 10

2 Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення мети й 
завдань дослідження та відображення їх виконання у 
висновках

10 7

3 Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, 
критичність аналізу, логічність та ін.)

15 15

4 Доцільність зазначених методів наукового дослідження 
для реалізації мети та застосування їх у роботі

5 2

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 5
6 Ступінь самостійності роботи 10 10
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 10
9 Дотримання норм літературної мови 10 7
10 Дотримання технічних параметрів 5 1
11 Апробація дослідження, практична направленість 

результатів (наукові публікації, документальне 
підтвердження впровадження результатів роботи)

10

12 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 
балів у пунктах 1-10):
1. З теми дослідження є стаття Ганни Чиркової 
«Дволексемні антропонімні формули в «Документах 
Брацлавського воєводства 1566-1606 років»...», а також 
низка інших праць.
2. Вказано лише три завдання.
4. Методи дослідження не конкретизовані, статистичний 
метод не використовується.
9. Допущено низку мовленнєвих огріхів (33 сторінок, 33 
позицій (с. 3), являють (с. 19), приналежність (с. 25) 
тощо).
10. Назви розділів не відділені від основного тексту. 

Частково не впорядковано систему розділових знаків, яка 
стосується рубрикації антропонімоформул. Немає 
титульного аркуша та анотації

Сума балів 72 бали

Загальний висновок: Рекомендувати для захисту.



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Ім’я ДРУГ», 

представлену на конкурс з української мови

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи

Рейтингова 
оцінка. 

Максимальна 
кількість балів 

(за 100-бальною 
шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми, новизна та власний внесок 
дослідника у вивчення проблеми

15 12

2 Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення 
мети й завдань дослідження та відображення їх 
виконання у висновках

10 8

3 Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, 
критичність аналізу, логічність та ін.)

15 12

4 Доцільність зазначених методів наукового 
дослідження для реалізації мети та застосування їх у 
роботі

5 5

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 5
6 Ступінь самостійності роботи 10 10
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 10
9 Дотримання норм літературної мови 10 10
10 Дотримання технічних параметрів 5 5
11 Апробація дослідження, практична направленість 

результатів (наукові публікації, документ альне  
підт вердж ення впровадж ення результ ат ів робот и)

10

12 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 
балів у пунктах 1-10): Робота могла б мати ґрунтовнішу 
теоретичну основу і відповідно наукову аргументацію при 
ознайомленні автора з ширшою монографічною 
літературою антропонімного, онімного характеру, зокрема 
працями М.М.Турчинського, Ю.О. Карпенка, 
Л.О.Кравченко тощо.

Сума балів 80

Загальний висновок: рекомендувати для захисту


