
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу Золоті скрижалі , представлену на Конкурс 
                                                                                     (шифр) 

 

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

Актуальність проблеми. Обґрунтовано актуальність теми.   

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження. Новим є самостійно зібраний мовний матеріал та ідея 

аналізу  конотацій трансформованих біблійних ФОу сучасному поетичному 

тексті  

Основні наукові результати Визначено семантичні та структурно-

семантичні трансформації біблійних ФО у поетичних творах Д.Кременя; 

з’ясовано мовні засоби та прийоми зміни конотацій; зроблено висновки 

щодо процесів дефразеологізації, подвійної актуалізації, логічного та 

емоційно-оцінного переосмислення ФО тощо.  

Наукова література та інші джерела інформації. Критично і доцільно 

використано основну наукову літературу з питань теми.  

Значення роботи. Матеріал та висновки роботи можна використати у 

викладанні курсів фразеології, стилістики, лінгвопоетики, риторики 

мовлення.  

Ступінь самостійності виконання роботи. Належний.  

Якість оформлення. Оформлення роботи загалом відповідає вимогам. 

Доопрацювання потребує список літератури.  
 

Недолікироботи 1. У поодиноких випадках потрактування мовних явищ як 

фразем викликає сумнів.2.Висновки загалом відповідають вимогам, проте  

подекуди повторюють вихідні моменти дослідження. 3. Трапляються 

лексичні та стилістичні помилки. 4. Зауваження до змісту та оформлення 

списку літератури. 
 

Загальний висновок. Рекомендовано для захисту на науково-практичній 

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

конференції) 

 

 



РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Шифр «Золоті скрижалі» 

подану на конкурс студентських наукових робіт 

з української мови, літератури  (з методикою їх викладання) 

 

Актуальність проблеми. Тема студентської наукової роботи є актуальною.  

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження.Робота містить наукову новизну. Вибір методів 

дослідження достатній. 

Основні наукові результати.Здійснено структурний та семантико-

функціональний аналіз конотації фразеологізмів-біблеїзмів на матеpiалі 

творів Д. Кременя 

Наукова література та інші джерела інформації. Наукова література з 

окресленої проблеми опрацьована достатньо повно.    

Значення роботивизначається можливістю використання її результатів, 

влінгвокраєзнавчій, науково-дослідницькій та навчальній роботі. 

. 

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.  

Загальний висновок.  Рекомендується для захисту на науково-практичній 

конференції 

 

 

Рецензент                                                      

М.П. 
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