
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Топонімізований тваринний світ в ономастиці Південної України», 

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 8

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 2
6 Ступінь самостійності роботи 10 9
7 Дотримання структури наукової роботи 5 4
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 7
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):
1. З топоніміки Південної України є низка досліджень.
2. У роботі є лише три завдання, перші два з яких надто 
загальні.
3. Іноді терміни вживаються недоцільно (не власні імена, а 
власні назви (с. 7) назви і власні імена географічних 
об’єктів, людей, народів, держав, космічних об’єктів, 
рослин, тварин, міфічних персонажів і т. п. (с. 8), 
екстралінгвістичними (замість екстралінгвльними (с. 22). 
Варто посперечатися з етимологією окремих топонімів 
(Пасовища Рибаки, Рибне так названі, бо колись там були 
болота, в яких водилась риба; частина річки біля 
с. Велимче має назву Рибакове, бо там водилося багато 
риби; Карпівка (від карп) (с. 25) тощо).
5. Такий додаток не потрібний.
7. Перелік умовних скорочень подається на початку, а не в 
Додатках.
8. Немає вказівки на датуц використання Інтернет-джерел. 
Трапляються помилки в оформленні бібліографії 
(Жучкевич В. А. Общие и региональные географичские 
закономерности топонимики : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступ. доктора геогр. наук: спец. 11.690. Минск, 1970. 
35 с.) або і зовсім неправильні дані (Торчинський М. М. 
Ойконімія Південно-Західного Поділля : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
«Українська мова». Чернівці, 1996. 24 с.).
9. Наявні окремі мовленнєві огріхи (тварин в сучасній; 
тварин українському (с. 1), пуктів (с. 21), по-різному,



враховуючи різні обставини (с. 12); близький орла (с. 23) 
тощо).
10. Немає анотації.

Сума балів 70 балів

Загальний висновок: Рекомендувати для захисту.



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Мотивована наукою»
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): Поглибленню теоретико-лінгвістичних засад
дослідження могло б сприяти ознайомлення автора з такими
фундаментальними працями, як двотомна монографія М.
Торчинського “Структура онімного простору української
мови”(2008 -  2009), «Етимологічний словник топонімів
України» В. Лучика (2014). Не прикрашають роботи окремі

повтори: пор. , наприклад, останні абзаци висновків до 2 розділу 
і загальних.

Сума балів 82

Загальний висновок: рекомендувати для захисту


