
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу Моє село – краплиночка на карті, представлену наКонкурс 
(шифр) 

 

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

 

Актуальність проблеми. Обґрунтування актуальності теми в роботі не зовсім 
 переконливе.  

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

дослідження. Тема не нова. Застосовано традиційну схему аналізу антропонімів, 

 проте поза увагою залишився словотвірний аспект дослідження. Водночас метою 

 дослідження був комплексний аналіз антропоніміки села, як зазначено у вступі.  
 

Основні наукові результати. З’ясовано мотиваційні зв’язки зафіксованих у селі 

 Бурімки прізвищ та прізвиськ з основними типами твірних основ.  
 

Наукова література та інші джерелаінформації. Використано наукові джерела з 

 питань лексико-семантичного аналізу антропонімів, водночас поза увагою 
 залишилася література зі словотвору.  

 

Значення роботи Матеріали роботи можна використати у викладанні курсу 
 лексикології української мови.  

 
 

Ступінь самостійності виконанняроботи. Достатній.  
 

Якість оформлення. Загалом відповідає вимогам.  
 

Недоліки роботи: 1. У вступі необхідно уточнити формулювання завдань, глибше 

 обґрунтувати актуальність. 2. Варто поглибити аналіз антропонімів, залучаючи 

 словотвірний аспект; з метою з’ясування специфічних рис антропоніміки села 

 бажано зафіксувати й дослідити нетипові антропонімні утворення. 3. У написанні 

 прізвищ варто дотримуватися сучасних орфографічних норм. 4.Подекуди 
 трапляються лексичні помилки.  

 

Загальний висновок. Роботу рекомендовано до захисту на науково-практичній 
 конференції.  

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

 

 

 

Рецензент 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Антропонімікон села Бурімки Ічнянського району 

Чернігівської області» (шифр МОЄ СЕЛО – КРАПЛНОЧКА НА КАРТІ), 

представлену на Конкурс з української мови 

 

Актуальність проблеми обґрунтовано, оскільки збирання й аналіз 

онімної лексики – одне із завдань вітчизняної ономастики. 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Вказаний антропонімійний матеріал ще не був об’єктом 

монографічного дослідження, рецензована праця має певну новизну, а підходи 

до аналізу не позбавлені оригінальності. 

Основні наукові результати. Схарактеризовано теоретичні засади 

вивчення власних особових назв, визначено їхні основні диференційні ознаки. 

Наукова література та інші джерела інформації відповідають темі 

дослідження. 

Значення роботи. Робота має певне теоретичне і практичне значення. 

Ступінь самостійності виконання роботи достатній. 

Якість оформлення. Роботу оформлено згідно з вимогами. 

Недоліки роботи. Не з усіма теоретичними постулатами наукової роботи 

можна погодитися (наприклад, хороніми – це назви територій, а не поселень), 

як, зрештою, і не у всіх прізвищах правильно визначено їхню етимологію 

(зокрема, прізвище Костючок утворене від антропоніма Костюк, а не 

Костюша). 

Загальний висновок. Рекомендувати до захисту на науково-практичній 

конференції. 
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