
РЕЦЕНЗІЯ  
 

на наукову роботу CHI CERCA TROVA, представлену на Конкурс  

з гуманітарних наук, спеціальності «філологія», спеціалізації «переклад» 

 
 

№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису 

наукової роботи 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальна 

кількість балів 

(за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  5 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 7 

3 Використані методи дослідження 15 8 

4 Теоретичні наукові результати 10 5 

5 Практична направленість результатів 

(документальне підтвердження впровадження 

результатів роботи) 

20  

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

5 3 

7 Ступінь самостійності роботи 10 8 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 10 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 Робота є актуальною, оскільки необхідність 

збереження емоційно-стилістичних особливостей 

авторського задуму оригіналу в перекладі є 

неспростовною, а засоби досягнення такого 

збереження ще не розкриті повною мірою.  

  

10.2 Науковий доробок є почасти новим, зокрема – 

практичні напрацювання авторки. Проте у вступі не 

зазначено таких структурних частин. 

  

10.3 Методи дослідження слід уточнити. Окрім 

окреслених авторкою методів, було застосовано 

також перекладознавчо-зіставний метод аналізу 

оригіналів і перекладів дитячих творів з елементами 

трансформаційного аналізу. Основним елементом 

аналізу мови дитячих творів був лінгвостилістичний 

аналіз. 

  

10.4 Роботі бракує логічної зв’язності. В теоретичній 

частині авторка зосереджується на аналізі казки як 

жанру дитячої літератури, водночас, в практичному 

розділі окрім казки розглядаються також романи 

фентезі, що не завжди є «дитячою літературою», а 

радше, «літературою для дітей», а також поезія. 

Теоретична частина характеризується переважно 

літературним, а не лінгвістичним аналізом 

зазначеного явища, без розгляду останніх 

досліджень, виокремлення недосліджених питань, 

наведення власних міркувань. Зокрема, відсутнє 

визначення поняття «дитячої літератури», розгляду 

  



її жанрів та обґрунтування необхідності 

зосередитись на казках. В практичній частині 

відсутній аналіз російських перекладів прозових 

творів, тому висновки щодо них можуть вважатися 

неправомірними. 

10.6 Проаналізована недостатня кількість останніх 

публікацій щодо інтерпретації дитячої літератури та 

способів її відтворення у перекладі. Повністю 

відсутній аналіз наукових джерел після 2010 року. 

Практично відсутня довідкова література. 

  

10.7 Загалом робота є самостійною, проте їй дещо бракує 

власних висновків. 

  

10.8 Здебільшого робота відповідає висунутим до такого 

виду робіт вимогам. Проте є певні недоліки. 

Відсутність анотації, додатків. Підрозділ 2.1 є 

теоретичного спрямування, тому він вбачається 

логічним завершенням першого розділу. Висновки – 

більш загального характеру; відсутнє висвітлення 

конкретних результатів, отриманих на основі 

дослідження англійських прозових творів та їх 

перекладів. Літературні джерела у списку 

використаної літератури не структуровано за 

групами. Дослідження ведеться переважно якісною 

мовою з певним негараздами. Простежується 

використання перехресних посилань (ст. 6-7), 

русизмів (ст. 9, 10, 11, 12, 18, 21, 24, 30), відсутність 

синтаксичного узгодження (ст. 22, 30). 

  

10.9 Робота пройшла необхідну апробацію на двох 

всеукраїнських конференціях, за результатами яких 

написано дві статті.   

  

Сума балів 49 

 

Загальний висновок: Робота рекомендується для захисту на науково-практичній 

конференції (за умови успішного рейтингового відбору).  
 
 

 


