
 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Вербальна агресія, 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 5 

4 Теоретичні наукові результати 10 5 

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 7 

8 Якість оформлення 5 4 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1    

10.2 Матеріал для дослідження є новим, проте ідеї не 

можна назвати оригінальними, тому що Авторської 

новизни в них немає. 

  

10.3 Із заявлених шести методів насправді використаним 

був тільки один – описовий. Решта або не були 

використаними взагалі, або були застосовані не зовсім 

коректно: зокрема заявлений метод суцільної вибірки 

забезпечив аналіз всього 37 висловлювань, хоча лише 

перші 30 хвилин дебатів містять набагато (!) більше 

випадків вираження вербальної агресії, параметри 

якої описані в теоретичній частині. В роботі не 

поданий заявлений кількісний аналіз «для 

встановлення закономірностей». Його немає, а, 

відповідно, й висновки не можна визнати 

репрезентативними. 

  

10.4 Інколи інтерпретація і узагальнення теоретичної бази 

роботи є не зовсім коректними: 1) на стор. 8 читаємо 

«Явище вербальної агресії виникає внаслідок того, що 

агресія часто демонструється за допомогою мовлення 

[4].» Тобто, іншими словами, Автор висновкує, що 

результат виникає внаслідок результату (незрозуміло що 

є першопричиною). 2) на тій самій стор. вказано, що 

«Інколи об’єктом вербальної агресії може виступати й 

  

 
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. 



неживі предмети, якщо від стану такого предмету 

залежить фізичне або психічне благополуччя його 

власника». Виникає питання: яким чином зміниться стан 

неживого об'єкта в результаті саме ВЕРБАЛЬНОЇ 

агресії? 

Не зрозуміло чому Автор 1) ототожнює жаргонізми з 

лайливими словами і зневажливістю (стор. 10). Якщо це 

авторське потрактування цього терміна, то потрібно 

було б аргументувати нетрадиційний підхід до такого 

тлумачення. 2) вважає, що саме англомовний простір є 

причиною проведення лексико-семантичного аналізу 

частин мови (стор.12). Виникає питання: якби це був 

простір іншої мови, то такий аналіз був би недоцільним? 

3) На якій підставі автор відносить дослідження 

вербальної агресії в радянських текстах 1917-1932 рр. 

([23]) до підрозділу 1.3. Лінгво-стилістичні засоби 

прояву агресії в сучасній англійській мові 

Крім того, Автор робить низку заяв, не 

підтверджених релевантним аналізом в роботі на кшталт  

«монологічне мовлення, яке часто має риси агресивності 

(стор.11 – не зрозуміло яким чином Автор досліджував 

частотність агресивності в монологах)».  

10.5 Як і в теоретичній частині роботи, Автор виказує 

схильність робити нічим не підтверджені (а тому 

суб’єктивні і науково не доведені) заяви: 1) стор.16 

«Кандидати у своїх спробах вплинути на думку 

аудиторії та знизити авторитет опонента часто 

вдаються до хитрощів» Яким чином досліджено в 

роботі? 2) «Загалом в усному мовленні значно більшого 

поширення набули саме атрибути негативної оцінки.» 

Автор не досліджує усне мовлення загалом. 3) «Отже, 

найбільшу вагу мають саме раціоналістичні оцінки.» 

Яким чином визначалася "вага" різних засобів 

вираження негативної оцінки? 4) «Агресивність такої 

репліки є прямо пропорційною частоті звертань.» Яким 

чином вираховулалось? 

Є випадки неректного використання 

термінологічного апарату: форма мови (?) (стор.15); 

мовний акт (стор 23) 

Спостерігається відсутність аргументації у низці 

випадків, які є надто дискусійними: 1) у прикладі 

«There’s nothing smart about you, Joe. 47 years you’ve done 

nothing» Автор вбачає «оказіональне значення лексеми 

nothing» (?); 2) на стор. 22 Автор виокремлює підпункт 

"Лексичні засоби вербальної агресії". Виникає питанння: 

чому до нього не увійшов аналіз цих же засобів, поданий 

на попередніх сторінках (напр. вживання лексеми bad, 

disaster, liar та ін.)? 3) Не зрозуміло чому Автор 

відносить перебивання опонента до лексичних засобів 

вербальної агресії, адже порушення лінійності мовлення 

не є лексемою... (стор.23); 4) на стор. 23 Автор пише, що 

«імплікатура (та частина значення, певний сенс мовних 

актів, який виражений не буквально, словами і 

словосполученнями, а за допомогою певних процедур 

  



інтерпретації).» Виникає питання: яким чином сенс може 

бути вираженим "за допомогою певних процедур 

інтерпретації"? Адже інтерпретація не є способом 

вираження, а способом переосмислення вираженого. 5) 

стор.24: якщо аналізується тільки лексема man, то чому у 

підрозділі "синтаксичних засобів"? 6) стор.26: чому 

прислівник часу більшою мірою вказує на "брехуна" ніж 

вираз "changed his mind"? 7) та сама сторінка: заявлена 

мовна гра (old buddy) жодним чином не прокоментована 

і не зрозуміло в чому вона полягає. Не зрозуміло також 

чому саме прикметник набуває негативного значення, а 

не звертання повністю.  

Висновки не відповідають завданням; висновок 1 не є 

узагальненням, а дослівно дублює фрагмент тексту; 

висновок 3 не зовсім Авторський, а а Закоян Л. М.; 

висновки 5,6,7 не є репрезентативними, тому що метод 

кількісних підрахунків не застосовувався. 

10.6 Має місце деяка формальність підходу до укладання 

списку літератури: незрозуміло яким чином була 

використана робота Ш. Біллі; чому автореферат на 

здобуття наукового ступеня канд. юридичних наук 

зараховано до філологічних досліджень (Храмцов О. М., 

стор. 3) 

  

10.7 У теоретичній частині роботи подекуди бракує 

посилань: 1) на стор.7-8 Автор стверджує, що «Існують 

три основні стратегії комунікативної поведінки: 

конфронтаційна, нейтральна і кооперативна.», проте не 

зазначає чий це розподіл, - очевидно ж не Авторський;  

Додатково, прямі цитати неодноразово підмінюються 

посиланнями без належного оформлення (без 

використання лапок та вказання конкретної сторінки 

дослівного цитування тексту): стор. 8; 2 абзаци на стор.9 

Крім того, Автор робить низку заяв, не 

підтверджених релевантним аналізом в роботі на кшталт 

«було проведено лексико-семантичний аналіз 

самостійних частин мови, які є своєрідними маркерами 

агресивної комунікативної поведінки. (стор.14)», хоча 

насправді цей аналіз було проведено не Автором, а 

Закоян Л. М. 

  

10.8 В роботі трапляються помилки та стилістичні огріхи: 

стор.3, 6, 23 та ін. 

  

10.9  Робота не має апробації.   

Сума балів 57 

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

Рецензент: ___________ Оленяк М. Я., к.ф.н., доц, в.о. декана факультету 

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

 

05 березня 2021 року 


