
РЕЦЕНЗІЯ 
 

на наукову роботу «Ефект дзеркала», 

подану на конкурс студентських наукових робіт 
з української мови, літератури (з методикою їх викладання) 

 

Актуальність проблеми. Тема студентської наукової роботи є актуальною з 

огляду зіставний аспект дослідження проблеми вираження суб’єкта 

безособового речення української мови в проекції на іншу мовну систему. 

 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 
методи дослідження.Наукова новизна не викликає сумнівів. Вибір методів 

дослідження умотивований метою й завданнями роботи. 

Основні наукові результати.Загалом у результаті аналізу було виокремлено 

і описано 19 моделей відтворення українських безособових речень засобами 

англійської мови. 

Наукова література та інші джерела інформації. Наукова література з 

окресленої проблеми опрацьована достатньо повно. 

Значення роботи полягає в можливості використання під час проведення 

семінарів із синтаксису української мови, перекладознавства. 

Ступінь самостійності виконання роботи. Робота є самостійним, 

завершеним дослідженням. 

Якість оформлення.У роботі дотримано норм літературної мови, 

технічних параметрів, бібліографія відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

Недоліки роботи. Зрідка трапляються помилки технічного та стилістичного 

характеру.Робота не повністю корелює зі спеціальністю «Українська мова». 

Загальний висновок. Рекомендується для захисту на науково-практичній 

конференції 

 
 

Рецензент 

М.П. 
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РЕЦЕНЗІЯ 
 

 

на наукову роботу «Суб’єкт безособового речення української мови в 

проекції на іншу мовну систему (на матеріалі перекладу роману С. Жадана 

«Ворошиловград») (шифр ЕФЕКТ ДЗЕРКАЛА), представлену на Конкурс 

з української мови 

 

Актуальність проблеми обґрунтовано, оскільки питання адекватної 

передачі змісту і форми постійно перебуває в центрі уваги мовознавців – як 

теоретиків, так і практиків. 
Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Оригінальною є джерельна база роботи, а також аналіз 

ілюстративного матеріалу, взятого з роману Сергія Жадана «Ворошиловград». 

Основні наукові результати. Ґрунтовно описано теоретичні засади 

дослідження, науково достовірно згруповано відібрані лексеми. 

Наукова література та інші джерела інформації відповідають темі 

дослідження (в основному це праці вітчизняних мовознавців). 

Значення роботи. Робота має вагоме теоретичне і практичне значення. 

Ступінь самостійності виконання роботи достатній. 

Якість оформлення. Роботу оформлено згідно з вимогами. 

Недоліки роботи. Рецензована наукова робота присвячена перекладу 

роману С. Жадана «Ворошиловград» англійською мовою, а це означає, що 

увесь ілюстративний матеріал є англомовним, автоматично – така робота не 

повинна брати участь у Конкурсі з української мови. 

Загальний висновок. Не рекомендувати до захисту на науково-

практичній конференції.   

 

28 лютого 2018 року 

 

Рецензент 


