
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу шифр «ЛАСТІВКА» , представлену на Конкурс з української 

мови 

 
Актуальність проблеми. Актуальність теми обґрунтовано. 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. У рубриці методи дослідження конкурсант зазначає, що 

емпіричний метод дав змогу загально ознайомитись з теоретичними поняттями про 

складне речення, проте мета роботи не загально ознайомитись, а всебічно вивчити 

функціональні типи речень. 

Основні наукові результати. 

Наукова література та інші джерела інформації. 

Значення роботи. 

Ступінь самостійності виконання  роботи. Робота не є самостійним 

дослідженням. 

Якість оформлення. Робота виконана з порушенням технічних вимог, на 

багатьох сторінках слова написано разом, без пробілів. 

1. Недоліки роботи. Чимало абзаців роботи списано з сайту 

http://pidruchniki.com/1728092440586/dokumentoznavstvo/bezspoluchnikovi_skl 

adni_rechennya 

2. У роботу увійшла стаття Марцин С. БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ СКЛАДНІ 

РЕЧЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ 

ПРОЗОВИХ І ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ / С. Марцин // Типологія та функції 

мовних одиниць : наук. журн. / редкол. : Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін. ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. − № 1. – С. 149– 

159.http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/3313/1/Marcyn.pdf 

Загальний висновок. Робота не може бути рекомендована до захисту. 

 

 
Рецензент 

 

М.П. 
  20  року 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Функціональні типи безсполучникових складних 

речень у сучасній українській мові» (шифр ЛАСТІВКА), представлену на 

Конкурс з української мови 

 

Актуальність проблеми обґрунтовано, оскільки теоретичні дослідження 

у сфері синтаксису завжди викликають зацікавлення, адже хочеться 

спостерігати нове бачення загальновідомих положень. 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Практично повністю відсутнє власне бачення природи 

складних безсполучникових речень, оскільки в обох розділах лише наводяться 

цитати з підручників, монографій та інших публікацій вітчизняних та 

зарубіжних дослідників. Немає навіть прикладів, які можна було б навести з 

якогось твору, щоб показати специфіку використання певним автором таких 

синтаксичних структур. 

Основні наукові результати. Основним науковим результатом можна 

вважати лише досить вдалу компіляцію теоретичних постулатів, наявних у 

простудійованих працях.  

Наукова література та інші джерела інформації відповідають темі 

дослідження, проте бібліографія, на яку опирається дослідник, досить 

застаріла. 

Значення роботи. Робота фактично не має практичного значення. 

Ступінь самостійності виконання роботи недостатній. 

Якість оформлення. Роботу оформлено згідно з вимогами. 

Недоліки роботи. Хотілося, щоб автор глибоко проаналізував наявний 

матеріал і запропонував нові концепції, які стосуються сутності, особливостей 

і класифікаційних засад синтаксем (у нашому випадку – складних 

безсполучникових речень). 

Загальний висновок. Не рекомендувати до захисту на науково-

практичній конференції. 

 

27 лютого 2018 року 

 

Рецензент 


