
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу Український словотвір , представлену на Конкурс 
                                                                                   (шифр) 

 

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

 

Актуальність проблеми   проблема актуальна, але у роботі це недостатньо 

обґрунтовано.  
 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження   Робота не відзначається оригінальністю.  
 

 

Основні наукові результати   Здійснено спробу описати семантико-

структурні особливості словотвірної парадигми, твірною основою якої є 

прислівники де, там, тут.  
 

 

Наукова література та інші джерела інформації   Варто доопрацювати 

наукові праці з теми дослідження за останні 5 років. 
 

Значення роботи   Матеріал роботи можна використати у викладанні 

словотвору та у лексикографічній практиці.  
 

 

Ступінь самостійності виконання роботи   Достатній.  
 

Якість оформлення   Достатня.   
 

Недоліки роботи   1. Оформлення бібліографії не відповідає ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006; 2. Варто внести у список літератури праці мовознавців, чиї 

прізвища автор згадує у роботі; 3. Необхідно глибше обґрунтувати 

актуальність. 4. Зафіксовано технічні огріхи. 5. Варто звернути увагу і на 

структурування роботи.  
 

Загальний висновок   Рекомендувати до захисту.  
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції) 

 

 

 

Рецензент 

 

М.П. 

5  березня   2018 року 



РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу Український словотвір , представлену на Конкурс 
                                                                                   (шифр) 

 

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

 

Актуальність проблеми   актуальна з погляду систематизації 

відприслівникових дериватів  
 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження   оригінальних ідей немає; запропоновано сумлінний 

аналіз похідних від трьох прислівників – де, там, тут  
 

 

Основні наукові результати   висновки про структуру словотвірних гнізд із 

вершинами де, там, тут  
 

 

Наукова література та інші джерела інформації   праці дериватології із 

попереднього сторіччя  
 

Значення роботи   для поглибленого вивчення відприслівникового 

словотвору та укладання словотвірних гніздових словників  
 

 

Ступінь самостійності виконання роботи   самостійно побудовані 

словотвірні гнізда із вершинами де, там, тут  
 

Якість оформлення   посередня   
 

Недоліки роботи   не структуровано два розділи роботи; ілюстративний 

матеріал не курсивлено; подано підрядкові покликання на праці  
 

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

 

 

 

Рецензент 

 

М.П. 

5  березня   2018 року 
 


