
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Молодіжні неологізми, 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 5 

3 Використані методи дослідження 15 12 

4 Теоретичні наукові результати 10 6 

5 Практична направленість результатів 

(документальне підтвердження впровадження 

результатів роботи) 

 

20 

12 

 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

2 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 3,5 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у пунктах 1-9): 

  

10.2 Зазначена у Вступі новизна не відповідає змісту 

поняття: усі перераховані твердження не є чимось 

новим для лінгвістичної науки зокрема. Молодіжна 

англомовна преса, неологізми, які в ній 

з’являються та функціонують, а також їх 

словотвірні особливості постійно виступають 

об’єктом дослідження багатьох теоретико-

практичних розвідок.  

  

10.3 а) на с. 4 немає чіткого розмежування між 

загальнонауковими та спеціальними методами 

дослідження; 

b) відсутня інформація щодо конкретного 

застосування кожного метода (або хоча б 

основних, пов’язаних суто зі специфікою роботи) 

під час виконання дослідження; і не прописана 

методологія дослідження.  

c) деякі з методів, які використовувались у роботі, 

не зазначені у Вступі (зокрема метод кількісних 

підрахунків).  

  

10.4 а) У Розділі І (с. 5) конкурсант/ка зазначає, що «У 

сучасній науковій літературі існує «незліченна» 

кількість критеріїв класифікації ЗМІ», проте не 

наводить жодних посилань хоча б на найбільш 

ґрунтовні. Крім того, у цьому ж абзаці 

пропонується типологія ЗМІ, запропонована 

  

 
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. 



конкурсантом/кою, однак знову ж не вказано ані 

дослідників, на роботи яких спирається 

конкурсант/ка, ані критерії, за якими виділяються 

такі групи.   

b) На сторінці 6 наведена ще одна типологія ЗМІ, 

проте немає посилання на джерело. Якщо це 

авторська типологія, варто це вказати.  

c) відсутнє посилання на систематизацію ознак 

ЗМІ (с. 6-7). Якщо це авторська систематизація 

ознак ЗМІ, варто це вказати. 

d) відсутнє посилання на параметри молодіжних 

Інтернет-газет (с. 6-7). Якщо ці параметри 

пропонує конкурсант/ка, ґрунтуючись на 

узагальненні інформації з теоретико-практичних 

джерел, варто це вказати.  

e) на с. 9 зазначається, що «у результаті 

проведеного дослідження, ми з’ясували, що у 

сучасній англомовній молодіжній газеті особливе 

місце займають інформаційні, оціночні та 

спонукальні жанри», однак не вказано, огляд яких 

саме джерел допоміг дійти такого висновку, і яка 

специфіка цих жанрів. 

f) На с. 12 відсутні посилання на джерела, з яких 

взяті визначення понять «bridge» та «cache».  

g) У підрозділі 1.2. відсутні пояснення щодо 

термінологічної бази дослідження: 1) немає 

визначення поняття «неологізм»; 2) вводиться 

термін «семантичний рефрейм» без пояснення 

значення цього поняття (враховуючи, що термін 

ще не раз буде використовуватися у роботі). 

h) У підрозділі 1.2. зазначається, що 

новоутворення в мові з’являються найчастіше в 

межах молодіжного сленгу. У підрозділі 

конкурсант/ка наголошує на цьому декілька разів. 

Проте, у висновках до підрозділу мова вже йде про 

новоутворення жаргонного характеру. Таким 

чином, немає розмежувань понять «сленг» та 

«жаргон», а також не надається пояснення, як їх 

визначає автор/ка дослідження.   

 10.5 а) враховуючи кількість проаналізованих одиниць 

емпіричного матеріалу (7584), кількість наведених 

прикладів (зокрема в групах «злиття» та 

«телескопи») недостатня.  

b) c. 19 – не вказано, за допомогою якого суфікса 

утворені слова «dancethon», «workathon».  

с) «infobahn [information+bahn] – інформаційна 

магістраль, скорочена назва для information 

superhighway» (с. 19) – в новоутворенні є дві 

морфеми «info» та «bahn», але немає жодних 

мофрем, пов’язаних з «superhighway». Де у цьому 

прикладі міститься скорочена назва 

«superhighway»? 

d) На с. 20 з-поміж власне складових абревіатур 

наведено лише один приклад, хоча зазначається, 

  



що такі новоутворення відзначенні «високою 

частотністю». 

e) на с. 22 зазначається, що неологізми 

утворюються за допомогою еліпсиса: «…тобто 

скороченням кількості мовних одиниць, які 

входять у стійке словосполучення (desktop – 

desktopfomputer)», але наведений приклад не є 

прикладом «стійкого словосполучення».  

f) на с. 21 вказано, що «Серед способів утворення 

зовнішніх семантичних рефреймів перше місце 

займають скорочення, до яких у нашій роботі ми 

відносимо еліпсис, усічення, абревіатури і 

акроніми, аффіксацію і зворотний словотвір». Не 

зовсім зрозумілий підхід, в межах якого до 

скорочень відноситься афіксація та зворотній 

словотвір.  

g) c. 28 – «Складні прикметники утворюються за 

такими моделями: а) N + PI –► adj. mind-blowing – 

приголомшливий; б) Adj + PI –► adj.: off-line – 

офлайн (без зв’язку з мережею, інтернетом; 

автономно)» – немає посилання на ілюстративний 

матеріал.  

h) у Висновках (с. 30) зазначається, що «взявши за 

основу класифікацію В. Заботкіної…», неологізми 

розподіляються на власне неологізми та 

семантичні рефрейми, проте в теоретичній частині 

на с. 13 посилання на цю дослідницю відсутнє.  

10.6 

 

a) відсутні внутрішньотекстові посилання для 

таких позицій: 3,5,6,7,8,9,11,12,14,24,25,26,30,32 

b) на с. 11 наводиться посилання на два джерела, 

яких немає в списку літератури за нумерацією: 33 

та 79. 

  

10.8 a) орфографічні огріхи (с. 6; с. 8; с. 10; с. 11; с. 13; 

с. 21; с. 24; с. 26); 

b) огріхи оформлення: наявність подвійних 

пропусків між словами – с. 5; с. 19; с. 23; с. 29; 

с. 30); 

c) відсутній розподіл літератури на структурні 

частини (зокрема лексикографічні джерела 

об’єднанні разом з теоретико-практичними 

джерелами); 

d) огріхи в оформленні списку літератури (позиція: 

9, а також всі позиції ілюстративного матеріалу, де 

має бути вказана дата звернення до джерела).  

  

Сума балів 63,5 
 

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

 

 

 

 

 



Рецензент              _____________                                Воловик Анна Анатоліївна,   
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                                                                                                   в.о. завідувача кафедри  

                                                                                            теорії і практики перекладу   

                                                                                               Донецького національного  

                                                                                      університету імені Василя Стуса 
(підпис)   (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь) 

 

12 березня 2021 року 


