
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Лексико-семантична та словотвірна природа прізвищ 

жителів села Бойове», 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 8

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

10 6

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

15 5

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

5 0

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 5
6 Ступінь самостійності роботи 10 3
7 Дотримання структури наукової роботи 5 3
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 5
9 Дотримання норм літературної мови 10 3
10 Дотримання технічних параметрів 5 4
11 Апробація дослідження, практична направленість 

результатів (наукові публікації, документальне 
підтвердж ення впровадж ення результ ат ів роботи)

10

12 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 
балів у пунктах 1-10):
1. Антропонімія Донеччини загалом проаналізована 
низкою дослідників.
2. Мета і завдання визначені нечітко, з порушенням низки 
нормативних вимог. Висновки не завжди відповідають 
завданням.
3. Виклад матеріалу часто нелогічний. Порушено низку 
антропонімічних постулатів: неправильно визначено 
етимологію прізвищ Ічик, Лисаченко, Левицький, 
Комарницька, Харичков, Козловський, Тарнавський, 
Марковський. Топонімія, мікротопонімія -  не галузь 
топоніміки, а сукупність географічних назв.
4. Методи дослідження не вказані.
6. Робота містить багато цитат, на які немає посилань 
(наприклад, на підручник М. П. Кочергана «Загальне 
мовознавство»).
7. Структура роботи не зовсім пов’язана з темою і 
завданнями дослідження.
8. Посилання на авторів подано не в алфавітному порядку 
і не завжди. Немає вказівок на дату використання 
матеріалів з Інтернету. Наявні інші недоліки в оформленні 
бібліографії.
9. Допущено багато мовленнєвих огріхів: багаторазово 
використовується слово даний, відмітити, їх (замість 
їхній) існуючих, перши носій; зустрічаються (замість 
трапляються) інші виникнення прізвищ  (мабуть, 
пропущено слово способи); порушено правила вживання



в/у; немає всіх розділових знаків (Щ об визначити з чого 
саме (с. 7); або наприклад у  прізвищі (с. 8) ).
10. Кількість використаних джерел не відповідає 

стандартам наукового мовлення.
Сума балів 42 бали

Загальний висновок: Рекомендувати для захисту.



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Бойове», 

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 6

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 0

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 5
6 Ступінь самостійності роботи 10 3
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 8
9 Дотримання норм літературної мови 10 5
10 Дотримання технічних параметрів 5 3
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 не обґрунтована повною мірою
2 Завдання не сформульовані чітко й логічно, що 

позначилося на роботі й висновках
3 Виклад матеріалу часто позбавлений науковості, 

критичності
4 Методи дослідження відсутні
6 У роботі наявне використання чужих результатів без 

зазначення автора (напр.:
Ьїїо8://8І;ибШе.пе1;/огеуіе’̂ 5 1 1 5 4 4 9 /тае :7 / та ін.).

8 У списку літератури наявні позиції, покликання на які 
відсутні в роботі

9 Робота не вичитана, містить значну кількість 
росіянізмів, порушень позиційних чергувань, 
порушень граматичних узгоджень

10 Не зажди позначено абзаци, міжрядковий інтервал 
різний, спостерігаємо використання знака ' замість 
знака апострофа ’, залишення в попередньому рядку 
ініціалу(-ів) (Н. Ю. / Булава (с. 14), М. / В. Бірило (с. 15) 
та ін.), залишення в різних рядках цифр і скорочення 
(ХХ/  ст. (с. 14)).

https://studfile.net/preview/5115449/page:7/


55Сума балів

Загальний висновок: рекомендувати /  не рекомендувати для захисту


