
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу      Різдво    , представлену на Конкурс 
(шифр) 

 

зукраїнської мови  
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей) 

 

Актуальність проблеми. Тема   актуальна.  

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

дослідження. Новим є матеріал говірок, зібраний дослідницею в населених 

пунктах Кам’янець-Подільського району Хмельницької області і частково 

використанийдля аналізу вроботі.  

Основні науковірезультати . На матеріалі говірок досліджено зміни лексичного 

складу деяких фразем, що засвідчують своєрідність народного мислення, 

національні світоглядні особливості. 

 

Наукова література та інші джерела інформації.  Використано достатню кількість 

наукових джерел, які відповідають темі.  
 

Значенняроботи  Роботу можна використати у викладанні курсів «Фразеологія», 

«Фольклор» та в лексикографічній практиці.  
 

 

Ступінь самостійності виконанняроботи.                   Середній  
 

Якістьоформлення. Висока  
 

Недолікироботи: 1. Робота недостатньо структурована; не з’ясовано теоретичні 

основи дослідження; порушено логіку викладу в першому розділі, аналізований 

матеріал лише частково відповідає назві розділу, потребує упорядкування, 

класифікації. Бажано було б більшою мірою використати самостійно зібраний 

мовний матеріал.  
 

Загальний висновок: рекомендовано до захисту на науково-практичній 
конференції  

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

на наукову роботу «Різдво», представлену на Конкурс 
(шифр) 

 

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

 

Актуальність проблеми обґрунтовано.  
 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження Систематизація та аналіз обрядових фразеологізмів, 

зібраних дослідницею в населених пунктах Кам’янець-Подільського 

району.  
 

Основні наукові результати Схарактеризовано етнокультурні особливості 

ареальних фразеологізмів з назвами календарних свят як структурними 

компонентами.  
 

Наукова література та інші джерела інформації Використано достатню 

кількість наукових праць з теми дослідження. Належно їх оформлено.                                       

 

Значення роботи Результати та матеріал роботи можна використати у 

лексикографічній практиці, у подільших дослідженнях ареальної 

фразеології.                         

 

Ступінь самостійності виконання роботи Достатній.  
 

Якість оформлення Роботу оформлено згідно вимог.  
 

Недоліки роботи Не схарактеризовано теоретичні засади дослідження.                        
 

Загальний висновок Рекомендувати до захисту на науково-практичній 
конференції.                                                                                                                      

(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-
практичнійконференції) 
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