
РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу «Життя», 
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 9

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 9

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

5 5

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 -
6 Ступінь самостійності роботи 10 5
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 6
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):

12.1 Проблема є актуальною, але атвор/ка не залучила до 
аналізу мовознавчі дослідження творчості Люко 
Дашвар, тому наукову новизну встановити важко.

12.2 Мету визначено невдало. Не можна говорити про 
комплексний аналіз мовних особливостей художньої 
мови в романах Люко Дашвар, досліджуючи лише 
метафору й епітет.

12.3 Теоретичний розділ базовано на працях російських 
дослідників (Ю. Лотман, І. Торсуєва, Г. Винокур 
Л. Тимофєєв). Українськомовні сучасні наукові 
розвідки не опрацьовано.

12.4 Методи дослідження не зазначено.
12.5 Додатки відсутні.
12.6 Відсутність аналізу наукових розвідок, присвячених 

творчості Люко Дашвар, нівелює питання про 
самостійність дослідження. Не залучено праці 
Ю. Вороніної (порівняння у творах Люко Дашвар), 
О. Дуденко (розмовно-просторічна лексика),



А. Якуніної (епітети), Л. Приблуди (метафора), 
Н. Розінкевич (пейоративна лексика) та ін.

12.8 Бібліографію оформлено за застарілими вимогами.
12.9 У роботі наявні стилістичні помилки (напр., 

складова, системостворюючий, стилетворчий та ін.).
Сума балів 57

Загальний висновок: роботу рекомендовано для захисту на науково- 
практичній конференції.



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Життя», 

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 5

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 4

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0
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 8
10 Дотримання технічних параметрів 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 вступі заявлено, що в роботі здійснено 
комплексний опис лексико-стилістичних ресурсів 
художньої мови у романах Люко Дашвар, проте 
проаналізовано тільки експресивність метафори та 
епітет, що замало для реалізації мети і поставлених 
завдань. у першому розділі роботи порушено логіку 
викладу матеріалу.

Сума балів 64

Загальний висновок: рекомендувати / не рекомендувати для захисту


