
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Антропонімія», 

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 13

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

10 10

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

15 10

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 4
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 10
9 Дотримання норм літературної мови 10 10
10 Дотримання технічних параметрів 5 4
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 Актуальність визначена одна, хоч насправді такі 
дослідження на сучасному етапі необхідно проводити 
в руслі більше соціолінгвістики, аніж антропоніміки.

3 Відсутній теоретичний розділ, що дозволяє 
акцентувати на термінологічній лакуні, напр. 
присвійні суфікси (с. 13). Узагалі такі дослідження 
мають інтердисциплінарний характер, тому й 
висновки мають бути підкріплені або власними 
логічними роздумами, або аналізом історії населеного 
пункту, зокрема територіально-державний критерій 
(до складу якої держави входило поселення), 
хронологічний, соціоантропокритерій (хто 
переселився в пункт дослідження) та ін. Тільки за 
таких умов можливими будуть не наведення зі 
словника семантичної парадигми слів (напр. прізвище 
Комісар (с. 19)), а вмотивування одного зі значень чи 
й узагалі доведення власної гіпотези.

7 Робота занадто подрібнена на розділи, загальна суть 
яких однакова

10 Різний міжрядковий інтервал, залишення в різних



рядках цифр і скорочення (48 /  с. (с. 34), частин 
цифрово-буквених написань (2-/ге (с. 32)).

Сума балів 81

Загальний висновок: рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «ЛЕКСИЧНА БАЗА ПРІЗВИЩ ЖИТЕЛІВ 

КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.»,
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 11

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 14

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

5 3

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 4
6 Ступінь самостійності роботи 10 8
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 10
9 Дотримання норм літературної мови 10 8
10 Дотримання технічних параметрів 5 4
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):
Недостатньо з ’ясовано теоретичні основи 
дослідження, методологію. Зважаючи на те, що 
етимологію більшості поданих прізвищ уже 
досліджено україністами, варто було відзначити 
регіональну спеціфіку. Чи доцільно в додатках 
подавати прізвища, походження яких не з ’ясовано?

Сума балів 74

Загальний висновок: рекомендувати роботу для захисту


