
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Bal 1iVy1f»,

представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 
з української мови, літератури (з методикою їх викладання)

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи

Рейтингова 
оцінка. 

Максимальна 
кількість балів 

(за 100-бальною 
шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми, новизна та власний внесок 
дослідника у вивчення проблеми

15 15

2 Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення 
мети й завдань дослідження та відображення їх 
виконання у висновках

10 5

3 Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, 
критичність аналізу, логічність та ін.)

15 10

4 Доцільність зазначених методів наукового 
дослідження для реалізації мети та застосування їх у 
роботі

5 5

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 2
6 Ступінь самостійності роботи 10 10
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 8
9 Дотримання норм літературної мови 10 5
10 Дотримання технічних параметрів 5 5
11 Апробація дослідження, практична направленість 

результатів (наукові публікації, документальне 
підтвердження впровадження результатів роботи)

10

12 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 
балів у пунктах 1-10):
Назва першого розділу не зовсім вмотивована. 
Недостатньо чітко сформульований науковий апарат. 
Висновки завеликі й не зовсім конкретні. Окремі 
мовні та технічні огріхи.

Сума балів 70

Загальний висновок: рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «БаІІіУуІі»,

представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 
з української мови, літератури (з методикою їх викладання)

1. Актуальність проблеми, новизна та власний внесок дослідника у 
вивчення проблеми -  10 б.

2. Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення мети й завдань 
дослідження та відображення їх виконання у висновках -  7 б.

3. Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, критичність аналізу, 
логічність та ін.) -  10 б.

4. Доцільність зазначених методів наукового дослідження для реалізації 
мети та застосування їх у роботі -  0 б.

5. Наявність додатків та їх доцільність -  3 б.
6. Ступінь самостійності роботи -  5 б.
7. Дотримання структури наукової роботи -  4 б.
8. Оформлення бібліографії та покликань у тексті -  10 б.
9. Дотримання норм літературної мови -  8 б.
10. Дотримання технічних параметрів -  7 б.
11. Апробація дослідження, практична направленість результатів (наукові 

публікації, документальне підтвердження впровадження результатів 
роботи) -

12. Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1
10):

У науковому дослідженні представлені розділи досить малі за своїм 
обсягом. Так, наприклад, розділ 1 усього 5 сторінок (з 5 по 9 сторінку). У 
другому розділі всього 7 сторінок. Виникає запитання, невже була потреба у 
тому, щоб виокремлювати дану позицію чи думку в окремий розділ, чи 
доречніше було б подати представлену інформацію у вигляді параграфа? Поряд 
із тим, слід констатувати той факт, що висновки мають 4,5 сторінки, що майже 
за обсягом як розділ 2. У розділі 2 на перших трьох сторінках взагалі відсутні 
посилання. Далі по тексту зустрічається лише одне джерело під цифрою №15. 
По роботі наявні абзаци в одне речення (с. 15).

У роботі подекуди зустрічаються думки, які не підтверджуються 
прикладами з творів (наприклад, с. 20). Усього у дослідженні вказано, що 
використано 38 джерел, однак, дослідник по тексту використовує лише 14, що 
говорить про відсутність справжньої науковості у роботі.

Сума балів: 64 б.

Загальний висновок: рекомендувати для захисту


