
РЕЦЕНЗІЯ 
 

на наукову роботу «Шифр «Рідне слово», 

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 елементи наукової новизни. Вибір 

методів дослідження достатній. 

Основні наукові результати.Досліджено процедуру володіння державною 

мовою як необхідної умови набуття громадянства на основі українського та 

зарубіжного досвіду. 

Наукова література та інші джерела інформації. Наукова література з 

окресленої проблеми опрацьована достатньо повно. 

Значення роботивизначається можливістю застосування при проведенні 

семінарів з соціолінгвістики. 

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 



РЕЦЕНЗІЯ 
 

на наукову роботу «Володіння державною мовою як необхідна умова 

набуття громадянства: український та зарубіжний досвід» (шифр РІДНЕ 

СЛОВО), представлену на Конкурс з української мови 

 

Актуальність проблеми обґрунтовано, оскільки питання володіння 

державною мовою сьогодні надзвичайно актуальне для України і її 

мешканців; не менш важливим є цей аспект і на рівні тих, хто бажає набути 

громадянства України. 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в 

основу дослідження, не є вагомими, проте заслуговують на увагу «мовні» 

пропозиції для тих, хто бажає стати громадянином України, оскільки в цій 

частині наукової роботи проаналізовано досвід інших країн, який, на нашу 

думку, бажано було б використати  і в Україні.  

Основні наукові результати. Ґрунтовно описано основні теоретичні 

положення, розроблено низку пропозицій для тих, хто бажає здобути 

громадянство України. 

Наукова література та інші джерела інформації відповідають темі 

дослідження. 

Значення роботи. Робота має вагоме теоретичне і практичне значення. 

Ступінь самостійності виконання роботи достатній. 

Якість оформлення. Роботу оформлено згідно з вимогами. 

Недоліки роботи. Завдання дослідження формулюються недостатньо 

чітко (наприклад, «з’ясувати сутність поняття «державна мова» », хоча 

проблемі його дефініції присвячено чимало наукових і публіцистичних праць 

та офіційно-ділових документів). 

Загальний висновок. Рекомендувати до захисту на науково-практичній 

конференції. 

 

2 березня 2018 року 

 

Рецензент 


