
 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Борітеся – поборете!, 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 

 

19 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

2 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.3 1. На якій підставі гіпотетико-дедуктивний метод 

віднесено до власне лінгвістичних методів (с. 6)? 

  

10.4 1. Потрібно переглянути формулювання п’ятого 

завдання (с. 5). 

2. У роботі скупо висвітлено теоретичні засади 

проведеного дослідження. 

3. Трапляються повтори: а) про найбільш поширені 

види раку (с. 7 і с. 9); б) про дотичні до теми 

дослідження (с. 4 і с. 12). 

4. На с. 12 у першому розділі підкреслено новизну 

роботи, що мало б бути зроблено у вступі. 

5. У роботі використано термін «називний відмінок» 

(с. 16, 20, 29) замість «загальний відмінок». 

6. Відсотки проаналізованих одиниць вперше  

наведено у висновках. 

  

10.5 У висновках сума відсотків восьми ТПГ дорівнює 

99,6%. 

  

10.6 1.У тексті роботи відсутні посилання на № 3, 10, 18, 

24. 

2. На с. 4 читаємо: «У фармацевтичній енциклопедії 

[25]», однак у списку використаної літератури за № 25 

стоїть стаття. 

3. На с. 6 зазначено, що джерельна база дослідження 

містить 41 лексикографічне джерело, однак у списку 

  

 
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. 



використаної літератури всього 41 позиція.   

10.8 1. У змісті немає слова «розділ» біля назв розділів. 

2. Розділи не поділено на підрозділи. 

  

Сума балів 76 

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