
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Українська мова» («Роль фразеологізмів у формуванні 

мовної картини світу українців») представлену на Конкурс 
(шифр) 

 

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

 

Актуальність проблеми Обґрунтовання актуальності теми роботи не переконливе.  
 

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

дослідження  Робота  не  відзначається  оригінальністю.Методи  дослідження  у 

 роботі не схарактеризовано.  

Основні наукові результати Сумнівні.  

Наукова література та інші джерела інформації Наукова література з теми 

 дослідження потребує доопрацювання. 

 

Значення роботи Сумнівне.   

Ступінь самостійності виконання роботи Низький.  

Якість оформлення Оформлення роботи потребує доопрацювання.  
 

Недоліки роботи 1. Оформлення бібліографії не відповідає вимогам. 2.Науковий 

 аппарат не сформульовано. 3. Виклад матеріалу не завжди стосується теми. 4. 

 Висновки не стосуються теми. 5. У роботі зафіксовано порушення норм 
 літературної мови, технічні огріхи.  

 

Загальний висновок Не рекомендувати до захисту.  
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичнійконференції) 

 

 

 
Рецензент       

(підпис) (П.І.Б., посада, науковийступінь) 

М.П. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на представлену на Конкурс з української мови наукову роботу «Роль 

фразеологізмів у формуванні мовної картини світу українців» Ключки 

Надії Вікторівни, студентки групи ФП-І-І Національного транспортного 

університету  

 

Актуальність проблеми обґрунтовано, оскільки фразеологія є однією з 

важливих складових мовної картини світу українців. 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. В рецензованій роботі можна засвідчити відсутність 

новизни та оригінальності, оскільки розкриття заявленої проблеми є досить 

суперечливим.  

Основні наукові результати. Достатньо широко описано історію 

вивчення фразеологізмів, принципи їхньої систематизації і різновиди стійких 

сполучень слів, виокремлені на їхній основі. 

Наукова література та інші джерела інформації відповідають темі 

дослідження, однак практично кожне джерело у списку використаної 

літератури оформлене з порушенням чинних стандартів наукового мовлення. 

Значення роботи. Робота не має теоретичного і практичного значення, 

оскільки опис фразем як складників мовної картини світу фактично звівся до 

співвідношення подібних фразеологізмів у різних мовах, функціонування їх у 

різностильових текстах та визначення власне функцій у мовленні. 

Ступінь самостійності виконання роботи недостатній. 

Якість оформлення. Вагомий недолік наукової роботи – це її відкритий 

характер (наявні дані про автора, наукового керівника, навчальний заклад). 

Недоліки роботи. Недостатньо чітко сформовано науковий апарат 

дослідження, у тексті допущено багато мовленнєвих огріхів. 

Загальний висновок. Не рекомендувати до захисту на науково-

практичній конференції. 

 

2 березня 2018 року 

 

Рецензент 


