
 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Внутрішній стан, 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 15 

3 Використані методи дослідження 15 15 

4 Теоретичні наукові результати 10 8 

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 4 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

10.1 В роботі зазначено, що «матеріал дослідження 

формують твори англійської та американської 

літератури XIX–XXI ст. загальним обсягом 12000 

сторінок», а «загалом проаналізовано понад 4000 

зразків мовного матеріалу, вичленуваних методом 

суцільної вибірки». З цього формулювання не зовсім 

зрозуміло, що мається на увазі під «зразками мовного 

матеріалу», і як визначається одиниця 

запропонованого у дослідженні аналізу. Також було б 

доцільним обґрунтувати в роботі вибір художніх 

творів, які складають джерельну базу ілюстративного 

матеріалу дослідження (зниження на 2 бали у пункті 

Теоретичні наукові результати). 

  

10.2 Зниження максимальних балів на 5 балів у п.5 

Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

обумовлене відсутністю чітких критеріїв 

послідовності викладу емпіричного матеріалу, що 

аналізується, а також продуктивності функціонування 

підтипів і груп предикатів, яка може слугувати, 

зокрема, одним з таких критеріїв.  

  

10.3 Зниження максимального балу (5) на 1 бал (4) у п.8 

Якість оформлення пов’язане, по-перше, з не зовсім 

коректним оформленням бібліографії – доцільним 

  

 
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. 



було б оформити художні твори, що розглядаються у 

дослідженні, окремим списком Джерела 

ілюстративного матеріалу, а також не перекладати 

назви джерел наукової літератури, які написані 

іншими мовами, українською мовою. По-друге, в 

тексті роботи, особливо у Висновках, трапляються 

орфографічні помилки. 

Сума балів 82 

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