
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу “Бакитна Панна” , 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  достатній  
 

 

Основні наукові результати  окреслено образну символіку   пісень гурту 

„Океан Ельзи” у її взаємозв’язках із українською пісенною традицією.  

Наукова література та інші джерела інформації  використано  
 

Значення роботи  полягає в актуалізації  досліджень текстів сучасної української 

пісні, зокрема таких мовних особистостей, якою є автор–виконавець С. Вакарчук. 
 

 

Ступінь самостійності виконання роботи  достатній  
 

Якість оформлення  добра  
 

Недоліки роботи  на жаль, у трактуванні образного світу митця чимало 

загальникового тлумачення  
 

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

 

 

 

Рецензент 

 

М.П. 

   20 року 
  

 

(підпис) 

 
 

  

(П.І.Б., посада, науковий ступінь)



РЕЦЕНЗІЯ 

 

На наукову роботу Блакитна панна , представлену на Конкурс 
(шифр) 

 

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

 

Актуальність проблеми . Актуальність обґрунтовано  
 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Дослідження оригінальне, має певну наукову новизну.  
 

 

Основні наукові результати. Проаналізовано класичні, індивідуально-

авторські та  традиційні українські образи-символи в пісенних текстах 

С.Вакарчука, зроблено висновки щодо їхніх семантико-стилістичних 

функцій та взаємозв’язків.     
 

 

Наукова література та інші джерела інформації. Опрацьовано значний обсяг 

наукових джерел, проте варто повніше використати літературу, пов’язану з 

лінгвістичним аспектом аналізу символів.  
 

Значення роботи Матеріали та висновки роботи можуть бути використані у 

викладанні курсів лексикології, стилістики, лінгвокультурології та в 

лексикографічній практиці.  
 

 

Ступінь самостійності виконання роботи. Високий  
 

Якість оформлення. Належна  

Недоліки роботи:1. Робота містить деяку надлишкову інформацію, зокрема 

літературознавчу. 2. Тлумачення деяких символів є не зовсім зрозумілим або 

викликає сумнів (наприклад, місяць, вода, птах – пташка). 3.Зауваження до 

формулювання мети, завдань, предмета дослідження. 4. Подекуди 

трапляються лексичні, граматичні та стилістичні помилки.  
 

Загальний висновок. Рекомендовано для захисту на науково-практичній 
конференції  

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

Рецензент                                                                            
 

                                                                                                                                                                                               (П.І.Б., посада, науковий ступінь) 

                                                                                                                                  (підпис)  
М.П. 
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