
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу Духовний вимір , представлену наКонкурс 
(шифр) 

 

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

 

Актуальність проблеми  Актуальність роботи є безсумнівною.  
 

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

дослідження. Новими є сама тема  та самостійно зібраний мовний матеріал з 

творів останніх років. Робота містить оригінальні ідеї та висновки. Відповідно до  

методологічного принципу антропоцентризму мілітарний дискурс досліджено в 

аспекті людського переживання війни.    
 

 

Основні наукові результати Проаналізовано сакральний компонент воєнного 

дискурсу. Описано семантичну структуру сакральної лексики на матеріалі текстів 

про війну. Виокремлено сакральні слова-концепти, з’ясовано їхні етимологічні, 

семантичні, символічні, асоціативні елементи, простежено вияв у них 

традиційного та оказіонального, загальнолюдського та національного.  
 

Наукова література та інші джерелаінформації.Використано широку наукову 

літературу з теми.  
 

Значення роботи. Результати дослідження можна використати у викладанні курсів 

комунікативної лінгвістики, дискурсології, лексикології та в подальших 

дослідженнях з питань дискурсу.  
 

Ступінь самостійності виконання роботи. Високий.  
 

Якістьоформлення. Немає серйозних зауважень до оформлення.  
 

Недолікироботи:1. Упорядкувати частину інформації, поданої у вступі. 2. 

Уточнити назви розділів та підрозділів відповідно до вимог наукового стилю.3. 

Бажано додати наукові джерела з питань теорії дискурсу та мілітарного дискурсу.

  
 

Загальний висновок. Рекомендовано для захисту на науково-практичній 
конференції  

(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 
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РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу шифр «Духовний вимір», представлену на Конкурс 

з української мови 

Актуальність проблеми. Актуальність теми обґрунтовано.  

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу 

роботи, методи дослідження. Ідеї роботи конкурсанта суголосні ідеям, 

висловленим у публікаціх М. Стецик.  

Основні наукові результати. У роботі описано поетичний дискурс 

війни крізь призму сакрального. 

Наукова література та інші джерела інформації.  Опрацьовано 

належним чином. 

Значення роботи. Є важливим для вивчення зміни семантики слів у 

мілітарному дискурсі. 

Ступінь самостійності виконання роботи.   

Якість оформлення. Відповідає вимогам. 

Недоліки роботи. У висновки винесено узагальнення, які не були 

проаналізовані в роботі, є тільки констатація уживання. Не проаналізовано 

конфесійні лінгвоблоки , фразеорефлекси. Виклад матеріалу у багатьох 

випадках є повнотекстовим передруком аналізованих поезій з окремими 

лінгвістичними коментарями.  

Загальний висновок. Робота  може бути рекомендована до захисту. 
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