
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу 007 animated fairy tale, представлену на Конкурс  

(шифр) 

з Германських мов (англійської, німецької) 
        (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису 

наукової роботи1 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальна 

кількість балів 

(за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  10 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 5 

3 Використані методи дослідження 15 13 

4 Теоретичні наукові результати 10 3 

5 Практична направленість результатів 

(документальне підтвердження впровадження 

результатів роботи) 

 

20 

 

5 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 3 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 2 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у пунктах 1-9): 

  

10.1 Наукова новизна роботи не очевидна.   

10.2 Висновки по теоретичній частині дослідження є 

лише частково самостійними, що підтверджується 

результатами перевірки роботи сервісом Unicheck.  

  

10.3 У практичному блоці дослідження, зокрема пунктах 

2.1 і 2.2, розглядаються  питання, які опосередковано 

стосуються галузі лінгвістики. Невербальний 

компонент полікодового тексту і його роль у 

створенні смислу, варто було би розглядати у тісній 

взаємодії з вербальним. Документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи 

відсутнє. 

  

 10.4 Робота містить незначні недоліки у вигляді помилок 

на технічному рівні (зайві крапки у назвах розділів 

та підрозділів, зайві пробіли, неправильне 

оформлення прикладів емпіричного матеріалу). 

  

10.5 Трапляються помилки смислового характеру, які 

водночас не перешкоджають вірному розумінню 

думки автора роботи. 

  

10.6 У списку літератури майже відсутні автореферати 

дисертацій.   

  

Сума балів 48 

 
Загальний висновок: Робота не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 
               (рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 

 
1 Галузеві конкурсні комісії мають право вносити додаткові критерії оцінки рукопису наукової роботи, що 
враховують специфіку даної галузі знань, спеціальності, спеціалізації (20 балів). У цьому випадку 
максимальна сума балів буде 120. 



 

Рецензент: ___________ Юрковська М. М., к.ф.н., старший викладач кафедри 

                                           англійської філології факультету іноземних мов  

                                          ДонНУ імені Василя Стуса 
(підпис)   (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь) 
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