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Кваліфікаційна робота О. Отрохової актуальна, адже праць, що 

досліджують вживання дієприкметникових одиниць у культуромовному 

аспекті на матеріалі нормативно-правових документів про освіту на сьогодні 

замало. Для вивчення було обрано такі збірники: «Вища освіта. Нормативно- 

правові акти про організацію освіти у вищих навчальних закладах III- 

IV рівнів акредитації», «Збірник нормативно-правових актів щодо взаємного 

визначення документів про освіту, наукові ступені та вчені звання», 

«Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті 

євроінтеграційних процесів», «Інструкція з діловодства Сумського 

державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка», Закон України 

«Про вищу освіту».
У вступі обґрунтовано мету, завдання, предмет, об’єкт, теоретико- 

методологічну основу, теоретичне та практичне значення, описано апробацію 

дослідження. У Розділі 1 «Теоретико-методологічні засади функціонування 

дієприкметникової парадигми в морфологічній системі сучасної української 

ділової мови» з’ясовано позиції науковців щодо інтерпретації морфологічної 

природи дієприкметника, а також явище ад’єктивації як спосіб уникнення у 

ділових текстах дієприкметникових утворень. Наголошено, що на сучасному 

етапі розвитку української літературної мови активно виявляється явище 

ад’єктивації дієприкметників, своєрідність і складність виявлення якого 

зумовлене вживанням слова у невластивій для нього формі.

У Розділі 2 «Вживання дієприкметникових одиниць в освітніх 

документах» висвітлено проблеми граматичного вживання активних 

дієприкметників в освітніх документах, складні випадки вживання пасивних 

дієприкметників у освітянських нормативно-правових документах,



досліджено дієприкметниковий зворот у документах про освіту, способи 

заміни активних дієприкметників у нормативно-директивних документах про 

освіту. Розділ чітко структурований, наповнений достатньою кількістю 
прикладів.

У Розділі 3 подано розроблений для студентів 2 курсу спецсемінар 

«Норми вживання дієприкметників у діловому мовленні (на матеріалі 

нормативно-директивних документів про освіту) для гімназій для 

талановитих та творчо обдарованих дітей (11 клас)». Метою спецсемінару є 

підвищення компетентності учнів у процесі вивчення наукових поглядів на 

граматичні норми ділового стилю, лінгвістичного статусу дієприкметника, 

культуромовного аналізу дієприкметникових одиниць, уживаних у ділових 

текстах.

Кваліфікаційна робота належно апробована, що засвідчують матеріали 

конференцій та опубліковані статті. Поставлені завдання здобувачка 

виконала. Однак у вступі варто було не лише назвати, але й описати сутність 

методів, що ними скористалася здобувачка у процесі написання роботи, а 

також окреслити новизну дослідження. Кваліфікаційна робота 

«Дієприкметник в освітній документації: особливої граматичної норми» 

Ольги Павлівни Отрохової заслуговує позитивної оцінки.


