
  

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  10 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 15 

3 Використані методи дослідження 15 13 

4 Теоретичні наукові результати 10   10 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

18 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

5 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 

8 Якість оформлення 5 4,5 

9 Наукові публікації 10 6 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

10.3  У Вступі до наукової роботи Автором не зазначено з-

поміж інших згадуваних методів застосування 

елементів методу кількісних підрахунків, він частково 

застосовується у Розділі 2 (переважно без подання 

відносних показників, лише абсолютних). 

  

10.5 У Вступі до наукової роботи, а також у межах 

практичного підрозділу роботи не зазначено 

загального обсягу вибірки емпіричного матеріалу 

дослідження. Авторові також слід було б уточнити в 

тексті роботи у межах практичної частини статус/роль 

елементів методу кількісних підрахунків у своєму 

дослідженні та пояснити принципи його застосування 

при роботі з емпіричним матеріалом. 

 

  

10.8 У тексті роботи зустрічається низка особових форм 

дієслова та особових займенників по відношенню до 

Автора роботи, використання яких не є прийнятним у 

науковому дискурсі (у роботах такого типу) на кшталт 

«плануємо» (с. 30), «робимо висновок» (с. 26), «ми 

дійшли висновку» (с. 19), «можемо стверджувати» (с. 

13), «використовуємо» (с. 11) та ін. 

  

Сума балів 91,5 

 
 

 
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. 



Загальний висновок: Робота 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 кафе  дри   

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

21 березня 2021 року 


