
РЕЦЕНЗІЯ 
 

на наукову роботу «Термінологія» («Становлення української біологічної 

 термінології»), представлену на Конкурс 
(шифр) 

 

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

 

Актуальність проблеми  не обґрунтовано. Чомусь йдеться про дисертаційне 
 дослідження (Див. Анотацію). 

 

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

дослідження Робота не відзначається оригінальністю. Галузева термінологія уже 

 описана.  
 

Основні наукові результати Здійснено спробу схарактеризувати структуру та 
 словотвір українських біологічних термінів.  

 

Наукова література та інші джерела інформації Сучасна наукова література з теми 
 дослідження не опрацьована (за останні 5 років).  

 

Значення роботи Матеріал роботи можна використати у лексикографічній 

 практиці.  

Ступінь самостійності виконання роботи низький.  

Якість оформлення достатня.  
 

Недоліки  роботи    Немає  вступу,  літератури  з  теми  дослідження  за  останніх 5 

 років;  технічні  огріхи,  теоретичні  засади дослідження не схарактеризовано; мета 
 не зовсім відповідає темі роботи.  

 

Загальний висновок Робота не рекомендується до захисту на науково-практичній 
 конференції.  

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

 

 

 

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

 

 

М.П. 

   3 03 2018 року 



РЕЦЕНЗІЯ 
 

на наукову роботу «Становлення української біологічної термінології» 

(шифр ТЕРМІНОЛОГІЯ), представлену на Конкурс з української мови 

 

Актуальність проблеми обґрунтовано, адже важко переоцінити 

вагомість терміносистеми для становлення і розвитку відповідної галузі знань. 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Оскільки галузева термінологія переважно уже 

сформована і описана, нововведення трапляються рідко, тому характеристика 

термінів не має як наукової новизни, так і практичного значення Це 

твердження значною мірою стосується і рецензованої роботи, фактично 

позбавленої оригінальності. 

Основні наукові результати. Досліджено особливості становлення 

української біологічної терміносистеми. 

Наукова література та інші джерела інформації відповідають темі 

дослідження. 

Значення роботи. Робота має вагоме теоретичне і практичне значення. 

Ступінь самостійності виконання роботи недостатній. 

Якість оформлення. Роботу оформлено згідно з вимогами. 

Недоліки роботи. Наявні певні неузгодження у вступі (фактично він 

відсутній, бо в ньому немає жодного компонента наукового апарату, проте їх 

наведено в анотації). Саме в ній вказано, що «актуальність пропонованого 

дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб з’ясувати загальні і 

специфічні закономірності організації терміносистеми економіки АПК, що 

сприятиме її впорядкуванню, стандартизації та кодифікації, дасть змогу 

прогнозувати тенденції її подальшого розвитку, водночас допоможе досягти 

належного рівня мовного забезпечення цієї економічної галузі», «метою 

наукової роботи є цілісне й комплексне дослідження української 

біотехнологічної термінології», а завданням – «визначити параметри 

біотехнологічної термінології у складі економічної термінології» (підкреслення 

наші – Т. М.). І це попри те, що тема наукової роботи – становлення 

української біологічної термінології. 

Загальний висновок. Не рекомендувати до захисту на науково-

практичній конференції. 

 

2 березня 2018 року 

 


