
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Семантика та стилістичні функції кольоративів у поезії І. Є. 

Мірошниченка» (шифр СМІЛИВИМ – ЩАСТЯ), представлену на Конкурс з 

української мови 

 

Актуальність проблеми обґрунтовано, адже кольоративна лексика як 

стилістично-виражальний засіб часто використовується письменниками і так само 

активно досліджується мовознавцями. 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Зважаючи на наявність численних аналізів кольоративів у 

вітчизняному та зарубіжному мовознавстві, ступінь новизни та оригінальність ідей, 

закладені в основу роботи, не є достатньо високими, проте відсутність опису мовних 

одиниць, виокремлених з поетичної творчості І. Є. Мірошниченка, яка ще не було 

об’єктом монографічного вивчення, зумовлює його самостійність, а неординарні 

підходи до потрактування цих стилістично-виражальних засобів підвищують 

теоретичне і практичне значення дослідження. 

Основні наукові результати. Детально з’ясовано теоретичні аспекти аналізу 

кольоративів (зокрема відповідну терміносистему, історію вивчення проблеми та 

особливості розподілу кольороназв), систематизовано виокремлені з поезій приклади 

найменувань визначених і невизначених кольорів, на основі їх характеристики 

зроблено детальні висновки.  

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. В роботі наявний не зовсім досконалий науковий апарат. 

Загальний висновок. Рекомендувати до захисту на науково-практичній 

конференції. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу “Сміливим – щастя”, представлену на Конкурс 
(шифр) 

 

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

 

Актуальність проблеми актуально  
 

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

дослідження щодо аналізу творчості поета− розглядається, певне, вперше, щодо 
 проблематики – ступінь оригінальності мінімальний  

 
 

Основні наукові результати описано функцію колоративів поета І. Мірошниченка 
 

 

Наукова література та інші джерела інформації використано  
 

Значення роботи введено в обіг лінгвістичних стдій творчість ще одного автора  
 
 

Ступінь самостійності виконання роботи достатній  
 

Якість оформлення належна  
 

Недоліки роботи сплутані об’єкт і предмет дослідження, бажає ліпшого 
 проблематика і стилістика викладу  

 

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