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Рейтингова 
оцінка. 

М аксимальна 
кількість балів 
(за 100-бальною 

шкалою)

Бали

1 1 Актуальність проблеми 10 10

2 Новизна та оригінальність ідей 15 15

3 Використані методи дослідження 15 8

4 Теоретичні наукові результати 10 9

5 Практична направленість результатів (документальне 
підтвердження впровадження результатів роботи)

•

20
6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 5
5

7 Ступінь самостійності роботи 10 10

ОО Якість оформлення 5 4

9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): •
10.1 Автор не дотримався вимог до  структури вступу. Зокрема, автор не 

вказує та не обгрунтовує ті методи дослідж ення, які використано в 
роботі.

10.2 Оформлення списку літератури не відповідає чинним вимогам

10.3
Сума балів 61

Загальний висновок рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Ніготі», представлену на конкурс 

з української мови, літератури (з методиками їх викладання)

1. Актуальність проблеми: 8 б.
2. Новизна та оригінальність ідей: 8 б.
3. Використані методи дослідження: 5 б.
4. Теоретичні наукові результати: 6 б.
5 . -
6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації: 2 б.
7. Ступінь самостійності роботи: 8 б.
8. Якість оформлення: 3 б.
9 . -
10. Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1-

9 ): 10.1. Наукове дослідження присвячено актуальній темі. Актуальність теми 
зумовлена тим, що дослідження подає інформацію про психологізм в літературі 
на матеріалі епізодів малої прози. Однак кількість творів для аналізу можна було 
б збільшити. Від того робота мала б більш ґрунтовний вигляд.

10.2. У вступі новизна не представлена. Однак в основу роботи покладені 
оригінальні ідеї щодо візуалізації епізодів, а також в аналізі епізодів оповідання та 
новели Гр. Тютюнника. Робота була б значно кращою, якби її автор не зловживав 
цитатами з творів, оскільки вони занадто великі.

10.3. У вступі не вказано на те, якими методами послуговувався науковець. 
Однак, автором у науковому дослідженні опрацьовано теоретичний матеріал, а, 
значить, використано теоретико-методологічну базу дослідження.

10.4. Робота містить перший теоретичний розділ, де висвітлено поняття 
епізоду, візуалізацію епізоду та вражальність діалогів. Автор у першому розділі 
посилається на 18 джерело -  словник української мови (у 7 томах), не вказуючи 
номер сторінки, а у списку використаних джерел зосереджує увагу на конкретній 
сторінці сьомого тому (с. 290). Тому слід було вказати поряд із номером джерела 
дослідження на с.5 ще й конкретну сторінку.

10.5. -
10.6. Наукова література використана у роботі правомірно. Всього у списку 

літератури 21 джерело. До основних зауважень даного пункту слід виділити 
часткову відсутність сторінок поряд із порядковим номером джерела. Не завжди 
вказується номер сторінки, хоча у списку літератури діапазон сторінок кожного 
джерела є. Із 21 джерела по тексту зустрічається лише 10, тоді для чого ще 11 
джерел? Відсутні по тексту джерела: № 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21.

10.7. Ступінь самостійності достатній. Робота унікальна на 86%. Однак слід 
було приділити увагу більш чіткій розстановці посилань у тексті, оскільки є 
цитати, які не підтверджуються конкретним посиланням (с. 15, с. 16, с. 19). Це 
можна пояснити тим, що автором взято занадто великі цитати (наприклад, с. 1). У 
кінці наукової роботи зроблено висновки, однак вони не досить ґрунтовні.



10.8. Якість оформлення наукової роботи не зовсім відповідає вимогам, які 
висуваються до робіт такого типу. Наприклад, у змісті є два пункти з однаковим 
індексом. Прибрати це у документі досить просто, натиснувши -  розмітка 
сторінки -  розстановка переносів. Не всюди витриманий інтервал між абзацами. 
Список використаних джерел за інтервалом -  одинарний, а вся робота оформлена 
полуторним інтервалом. У літературі подекуди похибки щодо оформлення 
(відсутні крапки, тире). Коли починається розділ 1, слід одразу писати 1.1, а не 
подавати абзац тексту, як це вказано на с. 4. Розділ 2, висновки повинні 
розпочинатися з нової сторінки. Цитати не слід виділяти жирним шрифтом, тим 
паче, що у роботі вони занадто великі (майже на сторінку кожна), наприклад с.10- 
11, с. 14-15, с. 17-18. У тексті є різні тире -  довгі та середні, при чому довгі тире 
наявні лише у цитатах, які виділені жирним шрифтом.

10.9. -

Сума балів: 40 б.
Загальний висновок: рекомендується для захисту на науково-практичній 

конференції.


