
 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Home, 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  8 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 15 

3 Використані методи дослідження 15 15 

4 Теоретичні наукові результати 10 7 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

18 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 9 

8 Якість оформлення 5 5 

9 Наукові публікації 10 6 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

10.1 Проблематика рецензованої роботи, безумовно, є 

актуальною, і автором це обґрунтовано доведено. 

Проте, недостатньо переконливо була визначена 

необхідність дослідження саме засобів вербалізації 

концепту Home в англійській лінгвокультурі (чим і 

зумовлене зниження максимального балу (10) на 2 

бали (8)). Можливо, треба було б зазначити щось на 

кшталт: «…незважаючи на існування робіт, в тому 

числі й присвячених лексичній репрезентації цього 

концепту (Давиденко І.), особливостям його 

функціонування в художній літературі у розрізі 

історико-когнітивних досліджень (Н. Єсипенко) та із 

застосуванням так званого «відтекстового підходу» 

(Л. Шевченко), вербалізація цього концепту потребує 

детальної лексикографічної інвентаризації за рахунок 

так званого «відсистемного методу» (Л. Шевченко), 

що, в свою чергу, лягло в основу цього дослідження 

…». 

  

10.2 Зниження максимальних балів на 3 бали у п.4 

(Теоретичні наукові результати), на 1 бал у п.6 (Рівень 

використання наукової літератури та інших джерел 

інформації) та на 1 бал у п.7 (Ступінь самостійності 

роботи) взаємопов’язане та узагальнено зумовлене 

тим, що, незважаючи на досить якісне висвітлення 

  

 
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. 



теоретичних засад досліджуваної проблеми, певні 

фрагменти непрямого цитування в роботі потребують 

більш якісного перефразування (про що свідчить, 

зокрема, звіт з перевірки роботи на плагіат). Втім, 

вважаю за потрібне також зазначити у цьому 

контексті, що в більшості випадків присутні 

посилання на відповідні джерела наукової літератури, 

а найбільший відсоток «схожості» при перевірці 

показали саме більшість фрагментів Списку 

літератури та Додатків, в яких, зокрема, представлені 

словникові дефініції досліджуваних лексем з 

відповідними посиланнями на джерела 

лексикографічного матеріалу, що, на мою думку, 

об’єктивно не можна назвати «плагіатом». 

10.3 Зниження максимального балу (20) на 2 бали (18) у 

п.5, присвяченому практичним результатам 

дослідження, зумовлено наступним – у роботі 

здійснено детальний компонентний аналіз лексико-

семантичних варіантів досліджуваних лексичних 

одиниць, представлені логічні узагальнення, що 

випливають із аналізу емпіричного матеріалу, проте, 

на мою думку, висновки були б більш вагомими, якщо 

б автором/авторами роботи були окреслені фактори 

впливу розглянутого мовного матеріалу на 

формування картини світу носіїв англійської мови та 

культури, хоча такого роду узагальнення можуть бути 

більшою мірою показовими із залученням 

фразеологічного шару в рамках досліджуваного 

концепту, що, як зазначено в роботі, формує 

перспективу подальшого дослідження обраної 

проблематики. 

  

Сума балів 87 

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

 

 

Рецензент: Воробйова Оксана Сергіївна, к.філол.н., доцент, завідувач 

кафедри германської філології та перекладу Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
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(підпис)   (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь) 
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