ПРОТОКОЛ

Ревунова
Єлизавета
Дмитрівна

Клас

КЗ «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 9
№5 з поглибленим вивченням окремих
предметів Маріупольської міської ради
Донецької області»

Обґрунтованість поданих висновків,
їх відповідність поставленим
завданням та меті дослідження
Відповідність вимогам оформлення
наукових робіт
Максимальна кількість балів

1

НВЗ, клас

Вміння чітко і ясно викладати свої
думки, критично осмислювати
використані джерела
Самостійність, оригінальність і
доказовість суджень, наявність
елементів наукової новизни
Повнота у розкритті теми, глибина
аналізу літературних даних

ПІБ учасника

Аргументованість вибору теми
дослідження, чіткість постановки
проблеми, мети та завдань
дослідження

№

0,9

1,8

0,9

Голова журі:
Слабоуз В.В. - кандидат філологічних наук, доцент_______________________________
Члени журі:
Голуб О.М. - кандидат філологічних наук, доцент________________________________
Ледняк Г.В. – старший викладач_______________________________________________
Секретар:
Коваленко Т.О. – заступник директора КПНЗ «ДОМАНУМ»________________________

2,7

1,8

0,8

(25б)

засідання журі ІI етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
у 2019/2020 навчальному році
(заочний тур)
_________________ 2020 р.
Секція: Французька мова

22,25

Рецензія
на наукову роботу
Ревунової Єлизавети Дмитрівни,
учениці 9-В класу Спеціалізованої школи № 5 з поглибленим вивченням окремих предметів
м. Маріуполь
«ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК ОСОБОВИХ ІМЕН ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ»
Аналіз роботи Ревунової Єлизавети Дмитрівни, учениці 9-В класу Спеціалізованої школи
№ 5 з поглибленим вивченням окремих предметів м. Маріуполь «ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК
ОСОБОВИХ ІМЕН ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ» дозволяє констатувати: виконана
робота може бути рекомендована до подальшого розгляду, але робота не відповідає віковим
інтересам і пізнавальним можливостям конкурсанта. У роботі відчувається невелика наявність
компіляції наукових текстів, курсових та дипломних робіт, підручників, узятих з інтернету.
Структурні елементи поданої роботи не зовсім відповідають вимогам оформлення науководослідних робіт МАН. У вступі коротко обґрунтовано актуальність обраної теми, підкреслено
сутність досліджуваної проблеми; сформульовані мета роботи та зміст поставлених завдань; об’єкт і
предмет сформульовані коректно; надано перелік використаних методів дослідження; коректно
сформульовані наукова новизна та практичне значення роботи; розкрито прикладну цінність
отриманих результатів.
У першому розділі представленої роботи представлено історію виникнення французьких
особових імен на основі автентичних матеріалів, проаналізовано наукові праці видатних вітчизняних
та зарубіжних мовознавців щодо досліджуваної проблеми.
У другому розділі представлено дослідження документів, пов’язаних з актуальністю
французьких імен у наші часи, процес складання словника імен, результати його апробації, яка
проводилася серед молодих батьків у Маріупольському міському пологовому будинку та
перинатальному центрі. У додатках представлено словник французьких імен з їхнім тлумаченням
українською мовою, а також результати анкетування, що проводилося під час написання роботи.
Загальні висновки представлено коректно, ґрунтовно, вони відповідають завданням, що були
сформульовано у вступі.
Заслуговують на увагу представлені у роботі додатки, матеріал яких може представляти
цінність для дослідників сучасної ономастики.
Загалом, відомості про джерела складено відповідно до вимог, зазначених у стандартах:
ДСТУ ГОСТ 7.1 – 84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и
правила составления», ДСТУ 3582 – 97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській
мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ДСТУ 3008 – 95 «Документація. Звіти у
сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».
У роботі зустрічаються орфографічні, синтаксичні, лексичні, пунктуаційні та стилістичні
помилки.
Науково-дослідницьку роботу можна рекомендувати до участі в конкурсі творчих та
дослідницьких робіт учнівської молоді Малої академії наук.
У якості додатку до рецензії надається звіт щодо унікальності поданої роботи.
Рецензент:
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри іноземних мов
ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»

Підпис Слабоуз В. В. засвідчую
Начальник відділу кадрів
ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»

__________________ Слабоуз В. В.

________________

Сілін Є. С.

