
 

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  3 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 5 

3 Використані методи дослідження 15 5 

4 Теоретичні наукові результати 10 8 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

5 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

2 

7 Ступінь самостійності роботи 10 8 

8 Якість оформлення 5 2 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 Дослідження концептосфери вже пережило свій бум. 

З огляду на те, що робота стосується одного лиш 

твору, актуальність такої розвідки видається 

маргінальною. 

  

10.2 Не заперечуючи новизну ідеї стосовно авторського 

аналізу, слід визнати, що більшою мірою він є 

аматорським. 

  

10.3 Автором розроблена власна методологія, яка не 

повністю віддзеркалена в практичній частині роботи.  

  

10.4 Не зрозуміло як враховані погляди закордонних 

вчених (крім російських) на розглядувану у роботі 

проблему.  

  

10.5 Аналіз матеріалу є надто аматорським, щоб 

претендувати на якісну наукову роботу. Є досить 

багато нічим не підтверджених тверджень, які носять 

виключно суб’єктивне бачення Автора, на кшталт 

Німих, наприклад, при першій зустрічі вважають 

розумово відсталими, душевнохворими… Автор 

використовує невластиві для лінгвістичних 

досліджень терміни, не аргументуючи їх 

використання, напр. типологічні концепти (стор.5); 

робить висновки без відповідного аналізу (стосовно 

інших творів регіону чи стосовно концепту МІСТО, 

про що в практичній частині не згадувалося). 

  

 
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. 



Висновки не корелюють з завданнями. 

10.6 В роботі немає джерел іноземними мовами.   

10.9 Є порушення вимог до оформлення   

Сума балів 36 

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