
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Гендерні стереотипи, 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  2 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 3 

3 Використані методи дослідження 15 4 

4 Теоретичні наукові результати 10 2 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

4 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

1 

7 Ступінь самостійності роботи 10 2 

8 Якість оформлення 5 1 

9 Наукові публікації 10 2,5 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 Гендерний аспект у творах В.Фулф – добре 

досліджена тема як у вітчизняній, так і зарубіжній 

науці. Найновіше джерело, яким послуговується 

авторка, – видання 2011 р. 

Неприпустимими в сучасній теоретичній думці є 

твердження на кшталт «письменниця прагне 

показати» (с. 19), «В.Вулф поставила собі за мету…» 

(с. 20), оскільки неможливо підтвердити, чи саме цю 

мету ставила перед собою письменниця і т.п. 

  

10.2 Оригінальність викликає сумніви. Н-д, як розуміти те, 

що «гендер є конструктором»? (с. 8) 

Застарілі, навіть з певною мірою сексизму, постулати. 

Н-д, про те, що в суспільстві «чоловіки і жінки 

виконують різні ролі», зроблено висновок на основі 2-

х джерел – видання 1970 і 1973 років.  

Теоретичні твердження (н-д, на с. 15) не підтверджені 

посиланнями і не є достовірними. 

  

10.3 Немає ні обгрунтування вибору методів, ні механізму 

їхнього застосування. 

  

10.4 Не обгрунтовані ключові поняття, не встановлені 

кореляції між термінами та їхніми визначеннями, н-д, 

не висвітлена відмінність статі від гендеру (як 

  

 
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. 



основоположні засади гендерології), звідси і 

плутанина і роботі, де чоловіки/жінки тлумачаться 

рівнозначно як стать і гендер (н-д, на с. 12),  

Не обгрунтовано релевантність атрибутів гендерним 

ідентичностям (с. 13), мовленнєві гендерні 

характеристики (н-д, чому «прямий порядок слів» є 

маскулінною ознакою?). 

Використано багато незрозумілих термінологічних 

сполук (н-д, «емоційна індексація» на с. 25). 

 

10.5 Робота не має багато шансів бути використаною у 

практиці навчання і викладання, оскільки виведені 

теоретичні постулати і практичний підхід до 

опрацювання матеріалу застаріли. 

Статистичні дані висновків (с. 30) не виглядають 

переконливими, оскільки не встановлені критерії, за 

якими відбирався й класифікувався мовний матеріал. 

  

10.6 На с. 6 зазначено, що теоретичною базою слугували 

«праці вітчизняних та закордонних авторів», однак 

жодного вітчизняного джерела в роботі немає, крім 

власної статті авторки (п. 6 у списку). Усі російські 

джерела, не вичитані, в деяких джерелах є 

комп’ютерні виправлення «гендер» на «тендер». 

Перелік авторів на с. 6 поданий рос. мовою.   

  

10.7 Значні фрагменти роботи скопійовані і машинним 

способом перекладені з таких ресурсів: 

file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/Pnpz_2013_4_3

.pdf 

https://cyberleninka.ru/article/n/kategoriya-gendera-kak-

obekt-izucheniya-lingvistiki/viewer 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS

/OnePagers/Gender_stereotyping_ru.pdf 

https://www.pgsga.ru/upload/doc/dissertacii/%D0%B4%

D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0

%BE%D1%82%202.09.%2016.pdf 

та ін. 

  

10.8 Численні русизми («пропозиція» (замість «речення»), 

навіть у ЗМІСТІ: «стилеформуючий», «романа»), не 

вичитаний текст з комп’ютерними огріхами: «тендер» 

замість «гендер» (н-д, с. 4, с. 9). Що таке 

«врівноважене розуміння гендеру» (с. 7)? Не вказано, 

хто здійснював український переклад цитат з рос. 

джерел.  

Некоректні сполуки «дійшли до висновку», «носять 

універсальний характер» тощо, неграмотні речення, 

пунктуація. Неправильні відмінкові закінчення. 

Повтор слів у межах короткого текстового фрагменту 

(н-д, «присвячений» у 1-му абзаці на с. 28). 

Повтор прикладів (н-д, на с. 21 і 22). 

  

Сума балів 21,5 
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Загальний висновок: Робота не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 
               (рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 
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