
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 15 

3 Використані методи дослідження 15 14 

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 

 

1 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 

8 Якість оформлення 5 2 

9 Наукові публікації 10 4,5 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.3 Відсутність кількісних підрахунків.   

10.4 1. У роботі не висвітлено теоретичні засади 

лінгвостилістичного аналізу. 

2. На с. 9 присвійні займенники your і my віднесено до 

прийменників (prepositions (your, my)). 

  

10.5 Не зазначено кількість проаналізованих мовних 

засобів. 

  

10.6 1. У тексті роботи є посилання тільки на № 1 і 3 зі 

списку використаної літератури, який охоплює 7 

позицій. (Посилання на № 4 є у висновках). 

2. Відсутнє посилання на твір, що аналізується (№ 5). 

  

10.8 1. У вступі не зазначено об’єкт, предмет, мету, 

завдання, практичне значення, методи дослідження, 

структуру роботи. (Мета, завдання, новизна, 

теоретичне і практичне значення та методи є лише в 

анотації). 

2. Розділи не поділено на підрозділи. 

3. Між абзацами завеликий інтервал.  

4. У висновках на с. 11 є посилання. 

  

Сума балів 64,5 

 
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 ________  
                    (підпис)  

Коляда Еліна Калениківна, Волинський 

національний університет імені Лесі Українки, 

професор, завідувач кафедри практики 

англійської мови, кандидат філологічних наук 

   

 

24 березня 2021 року 
 


