
 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу ENGLISH, 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 8 

4 Теоретичні наукові результати 10 5 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

10 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

3 

7 Ступінь самостійності роботи 10 5 

8 Якість оформлення 5 3,5 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

10.3 У вступній частині до наукової роботи Автор не 

зазначає переліку використаних методів. У межах 

теоретичного розділу побіжно питання методики 

дослідження загалом окреслюється (фрагментарно), 

але незрозуміло, які саме методи і прийоми обрав 

Автор для опрацювання емпіричного матеріалу 

дослідження. 

  

10.4 Важко судити про теоретичні наукові результати, 

теоретична частина роботи виконана у форматі 

компіляції прямих цитат мовою оригіналу в лапках 

(російською навіть без перекладу українською 

мовою), Автор сам не робить власних узагальнень, не 

зрозуміло, якої ж конкретно позиції у роботі стосовно 

окремих її теоретичних аспектів займає власне сам 

Автор. 

  

10.5 У Вступі та у практичній частині роботи (розділ 2) 

Автор не зазначає обсягу вибірки емпіричного 

матеріалу, оскільки у Вступній частині до роботи не 

зазначено переліку методів і прийомів дослідження, 

які використані Автором у роботі, важко «навмання» 

оцінити адекватність застосування окремих виявлених 

рецензентом методів і прийомів у межах матеріалу, де 

подаються результати опрацювання вибраних 

текстових фрагментів. У роботі використовуються 

  

 
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. 



елементи польового методу (розподіл конституентів 

концепту на ядро і периферію), елементи 

концептуального аналізу, бракує елементів методу 

кількісних підрахунків. Незрозуміло, що саме Автор 

розуміє під «компонентами» або складовими 

концепту, результати дослідження, подані у межах 

практичної частини, мають скоріше описовий 

характер.  

10.6 Автор не демонструє, яким чином опрацював та 

осмислив ідеї інших лінгвістів, на які спирається у 

теоретичній частині роботи, у тексті роботи забагато 

прямих цитат (російською мовою без перекладу 

українською). Теоретична частина роботи справляє 

враження компіляції прямих цитат російських 

мовознавців, дотичних до проблематики концепту і 

концептосфери. 

  

10.7 Попри незначний показник збігів у роботі при 

перевірці представленого тексту на наявність 

плагіату, в тексті теоретичного  розділу роботи 

подано багато прямих цитат російською мовою (без 

українськомовного перекладу) (с. 6 – 4 прямих цитати 

російською мовою; с. 7 – 2 прямих цитати російською 

мовою; с. 8 – 1 пряма цитата російською мовою; с. 9 – 

2 прямих цитати російською мовою; с. 10 – 2 прямих 

цитати російською мовою), важко зрозуміти ступінь 

самостійності опрацювання Автором теоретичних 

джерел при підготовці теоретичного розділу, 

наскільки Автор самостійно зміг концептуалізувати та 

осмислити інформацію в теоретичних джерелах, на 

які робив опертя в своїй роботі. 

  

10.8 У тексті роботі не розмежовуються пунктуаційні 

позначки дефісу і тире. 

У тексті роботи вжито низку особових форм дієслова, 

особових займенників, які наразі не є прийнятними 

для мовленнєвого оформлення наукового дискурсу, 

зокрема, «наша картина світу» (с .4), «мета нашого 

дослідження» (с. 5), «на нашу думку» (с. 13), 

«нагадаємо» (с. 14), «вважаємо», (с. 20), «як бачимо» 

(с. 20) та ін. 

  

Сума балів 59,5 

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

 

Рецензент ________   __Калініченко Віра Ігорівна, Донецький національний  

                  (підпис)             університет імені Василя Стуса, завідувач каф   едри  

                                      іноземних мов професійного спрямування, к.філол.н.                                                    
     (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь)    
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