
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «До глибин», представлену на Конкурс 
(шифр) 

 

з української мови  
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей) 

 

Актуальність проблеми обґрунтовано не зовсім переконливо.  
 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 

дослідження Роботу не можна вважати оригінальною, оскільки науковцями вже 

 з’ясовано особливості поетики пропріальних одиниць у романах В. Лиса.  
 

Основні наукові результати Описано стилістичні функції власних назв, визначено 

 стилістично-виражальні можливості онімів.  
 

Наукова  література  та  інші  джерела  інформації  Бібліографія  вміщує достатню 
 кількість  наукових  праць  та  список  використаних   джерел;   оформлено  згідно 

 вимог. 
 

Значення роботи Робота має важливе теоретичне і практичне значення. 
 
 

Ступінь самостійності виконання роботи Робота виконана самостійно.  
 

Якість оформлення Робота оформлена згідно вимог.  
 

Недоліки роботи Порушення норм літературної мови, нечітко окреслено завдання, 

 актуальність недостатньо обґрунтовано. 
 

Загальний висновок  Рекомендувати до захисту на науково-практичній 
 конференції. 

(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичнійконференції) 

 

 

 

Рецензент 

 

М.П. 

   26   02  2018 року 



РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Функціонально-семантичне навантаження 

антропонімів у романах В. Лиса «Століття Якова» та «Соло Соломії» » 

(шифр ДО ГЛИБИН), представлену на Конкурс з української мови 

 

Актуальність проблеми обґрунтовано, оскільки поетонімічні 

дослідження в українській ономастиці нині на часі, причому аналізуються як 

окремі твори українських чи зарубіжних письменників, так і їхня творчість в 

цілому або навіть ономастикони окремих літературних жанрів. 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Окремі науковці (наприклад, І. Левчук, В. Філінюк) уже 

з’ясовували особливості поетики пропріальних одиниць, засвідчених у 

творчій спадщині письменника, проте дослідження написане самостійно.  

Основні наукові результати. Ґрунтовно описано стилістичні функції 

власних назв у художньому мовленні, визначено стилістично-виражальні 

можливості онімів. Заслуговує на схвалення намагання дослідника порівняти 

антропонімікони обох романів. 

Наукова література та інші джерела інформації відповідають темі 

дослідження. Бібліографія, в цілому досить об’ємна, не охоплює всього кола 

визначальних для становлення поетоніміки наукових праць. 

Значення роботи. Робота має певне теоретичне і практичне значення. 

Ступінь самостійності виконання роботи достатній. 

Якість оформлення. Роботу оформлено згідно з вимогами. 

Недоліки роботи. Незначні технічні огріхи, допущено окремі 

термінологічні неточності. 

Загальний висновок. Рекомендувати до захисту на науково-практичній 

конференції.  

 

28 лютого 2018 року 

 

Рецензент 


