
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Радичівська діалектна мікросистема східнополіського говору поліської 

макросистеми», 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 15

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

10 5

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

15 8

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

5 5

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 3
6 Ступінь самостійності роботи 10 10
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 4
9 Дотримання норм літературної мови 10 5
10 Дотримання технічних параметрів 5 5
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):
2. Нечітко визначено окремі завдання (наприклад,
дослідити особливості морфологічного складу говірки; 
проаналізувати етнолінгвістичний аспект діалектних 
лексем), і на них немає відповіді у висновках.
3. У першому розділі викладено загальновідому 
інформацію, яка переважно не пов’язана з темою 
дослідження. Частина матеріалу взята з інших джерел 
(наприклад, з енциклопедії «Українська мова»), на які 
немає посилань.
5. Не названо чотирьох додатків, і не всі вони потрібні.
8. Немає двох ініціалів в антропонімоформулах. 
Бібліографія оформлена за старими стандартами і з 
помилками.
9. Допущено низку мовленнєвих огріхів (обумовлює (с. 3), 
використанні (це дієприкметник) (с. 4), їх (замість їхніх) 
(с. 5), її з  сусідніми (с. 13); причому друге розвинулось  
метафоричного з першого (с. 20); фразеологізми, що 
функціонують у  східнополіській (лівобереж нополіській) 
говірці становлять систему (с. 22) тощо.

Сума балів 65 балів

Загальний висновок: Рекомендувати для захисту.



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Радичівська діалектна мікросистема східнополіського 

говору поліської макросистеми», 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 14

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 9
7 Дотримання структури наукової роботи 5 3
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 9
9 Дотримання норм літературної мови 10 8
10 Дотримання технічних параметрів 5 5
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):
У розділі 1 забагато уваги надано характеристиці 
діалектології, наріччя, східнополіських говорів.
Розділ 1 не структурований. Потрібно поділити на 
структурні підрозділи.
Невдало з наукового погляду сформульовано об’єкт 
дослідження: діалектне мовлення радичівської 
мікросистеми східнополіського говору. Його 
правильно було б визначити так: діалектне мовлення 
мешканців села Радичева.
Є пунктуаційні та стилістичні помилки.

Сума балів

Загальні# йййшйїда рекомендувати наукову роботу для захисту.


