
 

РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу НАРНІЯ, 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 10 

3 Використані методи дослідження 15 8 

4 Теоретичні наукові результати 10 7 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

12 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 8 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 5,5 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

10.2 Подібна тема та ідеї були досліджені частково 

(фрагментарно) раніше у лінгвістиці. 

  

10.3 Загалом зазначені методи дослідження використані 

адекватно, але бракує елементів 

кількісного/статистичного аналізу в межах практичної 

частини (відносних показників представлених 

лексико-семантичних груп у підрозділі 2.2, різних 

видів мовних засобів, що репрезентують 

концептосферу Magic, які види мовних засобів 

домінують, які є менш представленими та ін.). Якщо 

Автор виокремлює лексико-семантичні групи 

(підрозділ 2.2), має бути використаний метод 

семантичного аналізу, для аналізу 

концептів/концептосфери – метод концептуального 

аналізу (їх не зазначено у Вступі до роботи).Бракує 

також польового методу (у розділі 2 роботи йдеться 

про виокремлення ядра і периферії при описі 

архітектоніки концептосфери). Зазначені методи мали 

б бути виписані у Вступі до наукової роботи у 

відповідному параграфі. 

  

10.4 У тексті теоретичної частини відсутнє визначення 

поняття «концептосфера», яке мало б бути 

обов’язково подане (подано дефініції термінів 

«концепт», «мовна картина світу», «концептуальна 

  

 
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. 



картина світу», однак незрозуміло, як Автор роботи 

розуміє «концептосферу», які елементи її 

структурують та ін., адже вона виступає предметом 

дослідження в роботі (концептосфера Magic). Також в 

практичній частині роботи використовується поняття 

«дискурс» (зокрема, «казковий дискурс»), однак в 

межах теоретичної частини не зазначено, як Автор 

роботи інтерпретує «дискурс». 

10.5 У межах Розділу 2 бракує кількісних підрахунків для 

визначення репрезентативності тієї чи іншої групи 

мовних засобів, які вербально об’єктивують 

досліджувану концептосферу, а також відносних 

показників представлених у підрозділі 2.2. лексико-

семантичних груп. Доцільним було б подання 

Додатків та візуальних засобів оформлення 

результатів кількісних підрахунків емпіричного 

матеріалу. Загалом незрозумілий загальний обсяг 

вибірки емпіричного матеріалу дослідження. 

Виокремлені Автором у розділі 2.2 лексико-

семантичні групи більш подібні за своїм наповненням 

та принципом формування до лексико-тематичних 

груп. Загалом, якщо йдеться про концептосферу, то 

незрозуміло, як Автор тлумачить це поняття в роботі, 

звідси і нечітким є її опис та аналіз в роботі, зокрема, 

розділ 2.1 присвячений різним мовним засобам, які її 

репрезентують, також йдеться про концепти та 

лексико-семантичні поля і групи, які її структурують, 

але загалом незрозуміло, на чиє визначення цього 

поняття Автор спирається в роботі і як сам Автор 

розуміє його (у роботі це виглядає дещо хаотично).. 

  

10.7 У тексті роботи забагато прямих цитат, хотілося б 

бачити, яким чином думки лінгвістів, на які Автор 

посилається, є концептуалізованими, осмисленими, 

опрацьованими Автором мисленнєво (варто подавати 

думки авторів більшою мірою за допомогою 

непрямих цитат, перефразованих конструкцій та 

формулювань). 

  

10.8 1.В тексті роботи багато орфографічних та 

пунктуаційних помилок, одруківок (с. 2, 3, 6, 10, 15, 

16, 17, 29, 30),  

2. В якості Матеріалу дослідження у Вступі до роботи 

не зазначено обсяг вибірки аналізованих одиниць, 

подано лише назву роману, який виступив в якості 

джерела вибірки.  

3. Лексикографічні джерела та джерело 

ілюстративного (текстового) матеріалу слід було 

відокремити від списку теоретичних джерел. 

4. У тексті роботи використано некоректний формат 

лапок. (с. 34,35). 

5. У тексті використано особові форми дієслова та 

особові займенники по відношенню до Автора 

роботи, їх варто було б замінити на безособові (с.10 

«нам імпонує», с. 12 «ми розглядатимемо»,  с. 32 «ми 

розподілили», с. 31 «наша дослідницька позиція», «у 

  



нашій роботі», «ми дотримувались думки» та ін.).. 

6. Спостерігається різний формат подання ініціалів та 

прізвищ науковців, на які Автор спирається у 

теоретичній частині дослідження (ініціали імені та по 

батькові, прізвище і поряд на цій же сторінці просто 

ініціал імені та прізвище) (с.8-9 та ін. напр., Ю. 

Степанов (с.10. Ю.С. Степанов), Т.П. Вільчинська та 

ін.). 

Сума балів 67,5 

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