
 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Автентичні міжнародний, 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 10 

3 Використані методи дослідження 15 8 

4 Теоретичні наукові результати 10 10 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

10 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

5 

7 Ступінь самостійності роботи 10 5 

8 Якість оформлення 5 5 

9 Наукові публікації 10 2 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 Головний недолік роботи, який і є причиною 

зниження балів в пп.2, 3, 5, 7 – відсутність 

практичного матеріалу дослідження. Це позбавляє 

дослідження статусу самостійного, робить 

неможливим назвати ідеї стовідсотково новими, а 

використані методи – коректними і правильно 

застосованими. Матеріал дослідження не зазначено у 

вступі і не проаналізовано в практичній частині 

роботи. При аналізі стилістичних характеристик 

юридичних документів в практичному розділі роботи 

автор спирається на приклади із підручника Головань 

Д. «Юридична англійська – приклади та поради з 

вивчення» (аналіз ідіом), статті Куліченко А.К. 

«Етапи латинських запозичень в англійській мові...» 

(аналіз слів латинського походження) та інші. 

Відсутність емпіричного матеріалу для розвідки 

унеможливлює власний аналіз, який має включати 

кількісні підрахунки, узагальнення та систематизацію 

спостережень, тобто всі ті компоненти наукового 

дослідження, які в даній роботі, на жаль, відсутні. 

  

Сума балів 65 

 
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 ________   Кришталь Світлана Михайлівна, к.філол.н., доцент, доцент 

кафедри теорії та практики перекладу ДонНУ імені Василя Стуса 
  (підпис)    (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь)    
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