
 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Discourseterra, 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 

 

2 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

0 

7 Ступінь самостійності роботи 10 0 

8 Якість оформлення 5 2 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.3 Відсутність кількісних підрахунків.   

10.4 1. Бажано було б чіткіше сформулювати четверте 

завдання (с. 4). 

2. Замість терміна «негативні речення» (с. 19, 26, 28) 

треба вжити термін «заперечні речення». 

3. У висновках на с. 28 вперше згадано фонологічний 

рівень і наведено посилання. 

4. Висновки займають лише одну сторінку. 

  

10.5 Не зазначено кількість текстових фрагментів промов, 

що були проаналізовані. 

  

10.6 1. Посилання у тексті роботи не відповідають 

позиціям у списку використаної літератури, 

наприклад, с. 6 [2], [10]; c. 7 [19]; c. 13 [4], c. 14 [15]. 

2. У тексті роботи відсутні посилання на № 6, 8, 9, 14, 

16, 20, 24, 29. 

  

10.7 40,5 % запозичень   

10.8 У вступі не зазначено практичного значення 

дослідження, відомостей про структуру роботи. 

  

Сума балів 46 

 
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. 
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