
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу Пісочний Годинник , представлену наКонкурс 
(шифр) 

 

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

 

Актуальність проблеми. Актуальність проблеми обґрунтовано.  
 

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

дослідження. Дослідження є спробою аналізу  самостійно зібраного матеріалу. 

Увагу зосереджено на мотиваційних зв’язках антропонімів з різними типами 

твірних основ; подано деякі етимологічні розвідки щодо прізвищ, походження 

яких є спірним.  
 

 

Основні наукові результати. Докладно проаналізовано прізвища населеного 

пункту Пісочний Годинник, утворені від власних та загальних назв, з’ясовано 

значення та структуру твірних основ, зроблено самостійні висновки.  
 

 

Наукова література та інші джерела інформації. Використано основні джерела з 

досліджуваного питання, водночас бракує праць зі словотвору та досліджень 

останніх років.   
 

Значення роботи Матеріали роботи можна використати у вивченні лексикології 

української мови.  
 

Ступінь самостійності виконанняроботи. Достатній.  
 

Якість оформлення. Загалом відповідає вимогам.  
 

Недоліки роботи 1. Вступ до роботи потребує доопрацювання. 2. Бажано було б 

більше уваги приділити способам та засобам словотворення аналізованих 

антропонімів.3. У списку використаної літератури бракує праць зі словотвору та 

досліджень останніх років.  
 

Загальнийвисновок. 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 «Пісочний годинник», 

подану на конкурс студентських наукових робіт 

з української мови, літератури  (з методикою їх викладання) 

 

Актуальність проблеми. Тема студентської наукової роботи є актуальною.  

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження.Робота містить наукову новизну. Вибір методів 

дослідження достатній. 

Основні наукові результати.Досліджено лексико-семантичну структуру 

сучасних прізвищ м. ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК. 

Наукова література та інші джерела інформації. Наукова література з 

окресленої проблеми опрацьована достатньо повно.    

Значення роботивизначається можливістю застосування в 

лінгвокультурологічній практиці.  

Ступінь самостійності виконання роботи. Робота є самостійним, 

завершеним дослідженням.  

Якість оформлення. У роботідотримано норм літературної мови, технічних 

параметрів, бібліографія відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

Недоліки роботи.Трапляються помилки технічного та стилістичного 

характеру.  

Загальний висновок.  Рекомендується для захисту на науково-практичній 

конференції 

 

 

Рецензент                                                      

М.П. 

  20 року 
 


