
 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу 20/21-3, 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  3 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 5 

3 Використані методи дослідження 15 5 

4 Теоретичні наукові результати 10 5 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

5 

 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

1 

7 Ступінь самостійності роботи 10 2 

8 Якість оформлення 5 1 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 Невідомо, яка проблема досліджується: про те, що 

вивчаються неологізми у ЗМІ, зазначено лише в 

предметі дослідження (с. 4). Який жанр роботи? (с. 6; 

с. 9 – «курсова робота») 

  

10.2 Як неологізми, подаються лексеми та акроніми, уже 

звичні в англ.. мові (н-д, TEFL (Teaching English as a 

Foreign Language), с. 15), lobby, shadow cabinet, nuclear 

umbrella. 

  

10.3 Застосування методики дослідження не описане, 

перелік методів викладений безграмотно (с. 5) 

  

10.4 Матеріалом теоретичних результатів (с. 4) слугують 

джерела, видані у період 1956-1999 рр. То неологізми 

якого  періоду досліджуються? Чи вони ще 

неологізми? 

Дифузне оперування термінами (н-д, що таке «наукові 

слова» (с. 12), «значущі слова» (с. 24)? 

Нечіткість теоретичних формулювань (н-д, 

класифікація на с. 11-12 – скрізь «можна 

класифікувати…». То одиниці скласифіковані  чи ні? 

Хто здійснив цю класифікацію?) 

На с. 13 зазначено, що лексика вивчається в 

«досліджуваний період».Що це за період? 

  

10.5 Про переклад нічого не сказано в завданнях 

дослідження, однак йому присвячено підрозділ 2.2. 

  

 
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. 



У роботі постулюється переклад англ. неологізмів на 

укр.. мову, але жодного двомовного чи 

україномовного словника немає в джерелах. 

Відсутнє посилання на сторінки, цитовані з худ. 

текстів. 

У висновках зазначено підтвердження гіпотези, однак 

вона не сформульована у Вступі. 

10.6 Посилання в тексті не відповідають джерелам (н-д, 

джерело 13 має 294 сторінки, а в тексті даються такі 

номери сторінок, як 418 (на с. 7) , 467 (на с. 9)). 

Наукова, теоретична література переважно застаріла. 

Жодного українського джерела, що наводить на 

думку про компільований переклад з 

російськомовного готового тексту. Англомовні 

джерела – переважно статті, відсутні монографічні 

видання. Не вказується, хто здійснив переклад 

цитати з джерела. 

  

10.7 Заявлений у п. 2.3 практичний перебіг роботи не 

описаний, не класифікований, не зроблено 

узагальнень.  

У роботі використані матеріали (без зазначення 

джерела) такий ресурсів: 

file:///C:/Users/User_2/AppData/Local/Temp/Mik_2014_

17_3_55.pdf 

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456

789/10065/Neolohizmy_Babak_ 

та ін. 

  

10.8 Багато русизмів («пласти лексики … споживані» (с. 

13), «розвиток… принесло» (с. 14) – напевно, з рос. 

«развитие принесло»), «укорочений пробіг» (с. 15), 

«призвів до…» (с. 16) та багато ін. 

Незакінчені речення в тексті (н-д, п.2 на с. 12) 

Некоректно оформлений список джерел, відсутні 

посилання на цитовані джерела. 

  

Сума балів 27 

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

 

Рецензент: ___________  Марчишина Алла Анатоліївна 

Кам’янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка, завідувач кафедри англійської мови, доктор 

філологічних наук, доцент 
(підпис)   (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь) 
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