
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Anna Kord, 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 5 

4 Теоретичні наукові результати 10 4 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

8 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

1 

7 Ступінь самостійності роботи 10 5 

8 Якість оформлення 5 5 

9 Наукові публікації 10 4,5 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.2-

10.5 

Незважаючи на актуальність теми, самі ідеї, які 

виражає автор, актуальними назвати не 

представляється можливим. Автор проводить 

фонетичний аналіз з елементами морфологічного 

аналізу одного єдиного вірша, спираючись на 

традиційні методики аналізу. Більш оригінальним і 

доречним було  б проаналізувати декілька віршів і 

провести порівняльний аналіз, який міг би 

знаходитись в будь-якій площині, наприклад, 

порівняти вірші різних періодів або різних 

тематичних напрямків. Це б дало можливість 

говорити про власні теоретичні здобутки і практичні 

результати дослідження.   

Теоретичний розділ (2 сторінки) зводиться до 

переліку тем, а не є розвідкою головних рис поезій 

Адрієн Річ. Що стосується практичного розділу (4 

сторінки), автор здебільшого приділяє увагу 

фонетичному рівню, торкається питання належності 

лексичних одиниць до певних словникових регістрів і 

повністю залишає стилістичний  рівень поза уваги. В 

практичні частині відсутній аналіз стилістичних 

прийомів, без чого лінгвостилістичний аналіз поезії 

неможливо вважати повним та вичерпним. 

 

  

10.6 Дослідження спирається на 5 теоретичних джерела,   

 
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. 



які автор наводить в списку літератури, причому деякі 

з них мають яскраво виражений публіцистичний 

характер. 

10.7 В роботі зароблено спробу провести самостійне 

дослідження, але, враховуючи недоліки, про які 

говориться вище, вважати його самостійним та 

завершеним не представляється можливим. Більш 

того, формат роботи, кількість теоретичних джерел та 

опрацьованого практичного матеріалу дозволяє 

віднести роботу до жанру реферату, а не наукової 

роботи. 

  

Сума балів 47,5 

 
Загальний висновок: Робота не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 
               (рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 
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                                     доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу  
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