
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Фемінітиви», 

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 7

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 3

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0
6 Ступінь самостійності роботи 10 5
7 Дотримання структури наукової роботи 5 4
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 5
9 Дотримання норм літературної мови 10 7
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 Проблема актуальна, проте не містить новизни, відтак 
відсутній і власний внесок, бо матеріалом слугують 
уже зібрані та проаналізовані іншими дослідниками 
лексичні одиниці

2 Формулювання предмета зашироке для таких робіт, 
тому не розкрито сутності поза- і внутрішньомовних 
чинників появи фемінітивів.

3 Науковість, аргументованість, критичність аналізу, 
логічність викладу матеріалу -  посередні.

4 У роботі не використано зазначеного методу 
дистрибутивного аналізу.

5 Додатки відсутні
6 Автор/авторка часто видає результати чужих 

досліджень (напр. Вакуленка М. О. «Декілька зауваг 
щодо фемінітивів в українській мові» 
(Иі:1р://’̂ ^^уІ8пук-папи.оге.иа/ик/побе/3297) та ін.) за
свої

7 Розділи мали би складати пропорцію навпаки
8 Бібліографія оформлена неналежно. У роботі є 

покликання на праці, відсутні у списку літератури.

http://www.visnyk-nanu.org.ua/uk/node/3297


9 Трапляються порушення норм літературної мови (з 
вступу (с. 5); Праця ... виділила; „Грамматика 
Руского А зы ка” Я. Головацького (Львів, 1849) в 
розділі про іменники навела приклади ... (с. 6) та ін.

10 Спостерігаємо розрідження шрифту, використання 
знака ' замість знака апострофа ’, непослідовне 
вживання широкого (—) і середнього (-) тире.

Сума балів 50

Загальний висновок: рекомендувати / не рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «ФЕМІНІТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: 

СЕМАНТИКО-СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ»,

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 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 4

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0
6 Ступінь самостійності роботи 10 5
7 Дотримання структури наукової роботи 5 4
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 5
9 Дотримання норм літературної мови 10 9
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):
Робота містить великі за обсягом непаспортизовані 
цитати, зокрема зі статті Архангельської (4 сторінки), 
майже немає покликань у тексті роботи; забагато 
надлишкової інформації, наприклад, з історії питання; 
не зазначено матеріал для дослідження, бракує 
ілюстрацій.

Сума балів 60

Загальний висновок: рекомендувати роботу для захисту


