
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Riddle, 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  7 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 10 

3 Використані методи дослідження 15 10 

4 Теоретичні наукові результати 10 10 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

20 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

5 

7 Ступінь самостійності роботи 10 8 

8 Якість оформлення 5 4 

9 Наукові публікації 10 5,5 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 Знижено 3 бали, оскільки попри те, що тема є 

актуальною, оскільки досліджує лексичний пласт 

лексики на сучасному часовому зрізі, автор не зміг 

конкретно і повністю обґрунтувати  свій вибір, отже 

вважаємо актуальність теми не коректно  

обґрунтованою автором: на с. 3 автор зазначає про 

«недостатню кількість досліджень у даній царині 

науки», що не відповідає дійсності. 

  

10.2 Знижено 5 балів, оскільки тема не є новою на 

сьогоднішній період розвитку мовознавства, а ідеї, які 

просуваються у роботі, не є оригінальними. 

  

10.3 Знижено 5 балів, оскільки незрозуміло, яким чином 

автор використав типологічний, порівняльний методи 

під час здійснення свого дослідження. Навпаки, 

досліджуючи історію виникнення імен, автор не 

вказує, що він застосовує етимологічний аналіз, 

трансформаційний, тощо. 

  

10.4    

10.5    

10.6    

10.7 Робота є майже самостійним науковим дослідженням, 

переважна більшість відрізків текстового матеріалу, 

що кваліфіковано як плагіат, є прямими цитатами або 

наведеними думками, на які автор дає посилання. 

  

10.8 Оформлення роботи відповідає технічним вимогам з   

 
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. 



деякими недоліками. 

10.9    

Сума балів 79,5 

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