
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу «Фемінітиви в українському медіапросторі:  

особливості творення й уживання», шифр «Лексика», представлену на Конкурс з 

української мови 

 

Актуальність проблеми.  В роботі не обґрунтовано.  

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Низький. 

Основні наукові результати. Відсутні. 

Наукова література та інші джерела інформації.У роботі відсутні 

покликання на наукову літературу, с. 5, 6, 22, 16, покликання без вказівки сторінки 

с. 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19. 

Значення роботи.  Робота не має наукової цінності.  

Ступінь самостійності виконання роботи.  

Якість оформлення. Робота виконана з порушенням технічних вимог. У змісті не 

вказано сторінок розділів, на с. 3, 4, 12, 25 – відсутні пробіли між словами, слова написано 

разом, знак тире, відсутні технічні пробіли, недотримані інтервали між абзацами тощо. 

Недоліки роботи.  
В роботі здебільшого представлено ілюстративний матеріал без належного і необхідного 

лінгвістичного аналізу. Значну частину обсягу роботи займають ілюстрації, які можна винести в 

додатки. Робота рясніє нічим не підтвердженими узагальненнями: конкурсант прагне зробити 

узагальнення на матеріалі різних слов’янських мов, що виконати не зміг, крім того, наведений 

матеріал не стосується теми роботи. Нічим не підтверджено зіставні висновки про творення 

фемінітивів у російській і українській мовах, с. 11, про творення фемінітивів у романських мовах  

- с. 21. Не стосується теми висновок про те, що використання форм фемінітивів порушує 

стрункість тексту, с. 24.    

 

 

Загальний висновок. Робота не може бути рекомендована до захисту. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

 

На науковуроботу Лексика , представлену наКонкурс 
(шифр) 

 

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

 

Актуальність проблеми. Проблема актуальна, проте в роботі  це 

обґрунтовано надто стисло.  
 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. У роботі проаналізовано та узагальнено ідеї сучасних 

мовознавців у галузі гендерної лінгвістики.  
 

Основні наукові результати. Узагальнено деяку наукову інформацію з 

питань творення та вживання фемінітивів у сучасному медіапросторі.  
 

 

Наукова література та інші джерела інформації. Широко використано 

основну літературу з теми дослідження.  
 

Значення роботи. Деякі матеріали роботи можна використати у викладанні 

курсів лексикології, словотвору української мови.  
 

Ступінь самостійності виконання роботи.Невисокий.  
 

Якість оформлення. Оформлення роботи потребує доопрацювання.  
 

Недоліки роботи 1. У роботі переважно повторюються матеріали та 

узагальнення інших дослідників, бракує самостійного аналізу та висновків. 

2. Текст роботи недостатньо структурований. 3. Є зауваження до 

оформлення роботи; зафіксовано лексичні, граматичні  та стилістичні 

помилки.  
 

Загальний висновок  Рекомендовано до захисту на науково-практичній 
конференції.  

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

 

 

 

Рецензент 

 

М.П. 
  20 року 


