
 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Зів’яле листя, 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 5 

4 Теоретичні наукові результати 10 10 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

0 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

0 

7 Ступінь самостійності роботи 10 8 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

10.2 Як зазначив сам автор роботи, приклади віденського 

діалекту взяті із статті іншого автора 

  

10.3 У роботі не вказані результати заявленого 

соціолінгвістичного методу (анкетування та інтерв’ю) 

  

10.5 Не вказана публікація результатів проведеної 

дослідницької роботи 

  

10.6 Із зазначених 66 джерел інформації у роботі 

використані тільки 12 джерел; 53 джерела інформації 

є раніше 2000 року видання 

  

10.7 У роботі вказано, що автором було проведено соціологічне 

дослідження, але не описана методика його проведення та 

немає числових результатів, робота має, більшою мірою, 

описовий характер 

  

10.8 У Вступі не вказані матеріал дослідження, новизна та 

апробація роботи. У Вступі використовується не науковий 

стиль (використання займенника 1-ї особи однини та 

елементів розмовного стилю); у тексті роботи 

використовуються лапки різного виду; у Висновках не 

вказані перспективи подальших досліджень 

  

10.9 Не вказана публікація результатів проведеної 

дослідницької роботи 

  

Сума балів 41 

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

 
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. 
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імені Богдана Хмельницького, кандидат філологічних наук 
(підпис)   (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь) 
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