
 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Художній концепт, 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 7 

3 Використані методи дослідження 15 15 

4 Теоретичні наукові результати 10 10 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

15 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

5 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 

8 Якість оформлення 5 1 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

10.2 Не вказана новизна   

10.5 Робота має практичну направленість, але немає 

документального підтвердження впровадження 

результатів роботи 

  

10.8 Наявні граматичні помилки с. 2 (Теоритичні), с. 7 

(Термін «ключовий художній концепт» ми вживаємо 

слідом за Ольгою 

Петрівною Воробйової), стилістичні помилки с.6 (У 

трактуванні концепту ми спираємось на Олену 

Самойлівну Кубрякову), з абзацу використано чужу 

думку без зазначення автора с.8 (Таким чином, вони 

складають найбільш видиму і постійну частину 
концепту, а саме його ядро [13, с. 18]), с. 13 чужа 

думка подається як авторська (Серед численних 

трактувань дискурсу ми обираємо концепцію 
конструювання смислів на основі тексту [23], 

пунктуаційні помилки с. 11 другий абзац. На с.14, 15 є 

посилання на Рис.1, 2 у Додатках, але їх немає у 

роботі. Підпункти 2.1.2.-2.1.9. оформлено не 

належним чином та відсутні посилання на твори 

досліджуваного поета. Підпункт. 2.1.9. закінчується 

неоформленою цитатою.  

  

10.9 Немає наукових публікацій   

Сума балів 73 

 
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 не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 
               (рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 
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