
 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Абревіація. Євросоюз, 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 15 

3 Використані методи дослідження 15 11 

4 Теоретичні наукові результати 10 9 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

10 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 7 

8 Якість оформлення 5 4 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

10.1 У Вступі відсутні чітко окреслені методи 

лінгвістичного аналізу, що застосовуються до 

досліджуваних одиниць, чим, в свою чергу, зумовлене 

зниження максимальних балів (15) у пункті 

3. Використані методи дослідження на 3 бали 

(12 балів). 

  

10.2 Не зовсім коректно та точно в роботі сформульовані 

мета, об’єкт та матеріал дослідження. 

Певні фрагменти непрямого цитування в тексті 

роботи потребують більш якісного перефразування 

(про що свідчить, зокрема, звіт з перевірки роботи на 

плагіат).  

Пункт 2.1., який має назву «Європейський Союз як 

унікальне міжнародне явище», містить виключно 

екстралінгвістичну інформацію, яка перевантажує 

практичну частину роботи. 

Зазначене вище зумовлює зниження максимальних 

балів (10) на 3 бали (7 балів) у п.4 Теоретичні наукові 

результати дослідження та на 1 бал (9 балів) у 

п.7 (Ступінь самостійності роботи). 

  

10.3 Зниження максимальних балів (20) у пункті 

5. Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) на 

8 балів (12 балів) пов’язане з тим, що аналіз емпіричного 

  

 
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. 



матеріалу є дуже поверхневим, обсяг практичної частини, 

який повинен складати мінімум 50% тексту роботи, в 

цьому дослідженні складає значно менший відсоток 

(близько 30%). 

Сума балів 70 

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