
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Інтертекстуальність у науковому тексті: когнітивно-дискурсивний 

аспект», представлену на конкурс з української мови

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи

Рейтингова 
оцінка. 

М аксимальна 
кількість балів (за 

100-бальною 
шкалою)

Бали

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

15 10

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

10 10

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

15 15

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

5 5

5 Наявність додатків та  їх доцільність 5 3
6 Ступінь самостійності роботи 10 7
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 5
9 Дотримання норм літературної мови 10 6
10 Дотримання технічних параметрів 5 2
11 Апробація дослідження, практична направленість 

результатів (наукові публікації, документальне 
підтвердж ення впровадж ення результ ат ів роботи)

10

12 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 
балів у пунктах 1-10):
1. З теми дослідження є низка публікацій.
5. Н а нашу думку, недоцільними є додатки, які стосуються 
особливостей цитування.
6. При написанні роботи використовувалися 
загальновідомі положення з культури наукового мовлення.
8. Не вказано двох ініціалів біля прізвищ дослідників. 

Немає дати звертання до Інтернет-джерел. Завелика 
кількість використаних джерел, зокрема російських.
9. Наявні мовленнєві помилки (обумовленість (с. 3), 
слугують (с. 20), інтепретацію  (с. 32), таких, як  (с. 12) 
тощо).
10. Обсяг роботи перевищує нормативний. Немає анотації.

Сума балів 68 балів

Загальний висновок: рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Інтертекстуальність у науковому тексті: когнітивно- 

дискурсивний аспект», представлену на конкурс з української мови

№
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 9

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

15 15

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

5 5

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 5
6 Ступінь самостійності роботи 10 9
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 10
9 Дотримання норм літературної мови 10 8
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):
Варто уточнити мету дослідження; у тексті роботи 
трапляються лексичні та граматичні помилки.

Сума балів 86

Загальний висновок: рекомендувати роботу для захисту


