
Рецензія
на наукову роботу Інтерпретація тексту 

представлену на конкурс

№
з/п

Характеристики так критерії 
оцінки рукопису наукової роботи

Рейтингова оцінка 
Максимальна 
кількість балів 

(за 100 -  бальною 
шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 8
2 Новизна та оригінальність ідей 15 10
3 Використані методи дослідження 15 10
4 Теоретичні наукові результати 10 8
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

7

8 Якість оформлення 5 4
9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення 

зниження максимальних балів у 
пунктах 1-9):

10.1 Автор не обґрунтував м етоди дослідж ення, 
які використав в роботі

10.2 Висновки д о  роботи  не відповідають  
поставленим завданням.

10.3 Оформлення списку літератури не відповідає 
чинним вимогам, не вірно оф ормлені 
посилання на використані джерела.

10.4 Наявні технічні, стилістичні та орфографічні 
помилки.

10.5 Автор з ’ясовує суть поняття худож ня деталь«  
але не пропонує власне тлумачення, або, 
принаймні, не узагальню є проаналізовані 
визначення.

Сума балів 50

Загальний висновок рекомендується до захисту на науково-практичній 
конференції
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№
з/п

Характеристики так критерії 
оцінки рукопису наукової роботи

Рейтингова оцінка 
Максимальна 
кількість балів 

(за 100 -  бальною 
шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 8
2 Новизна та оригінальність ідей 15 12
3 Використані методи дослідження 15 10
4 Теоретичні наукові результати 10 8
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

9

8 Якість оформлення 5 4
9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення 

зниження максимальних балів у 
пунктах 1-9):

10.1 Н е чітко визначений категоріальний апарат

10.2 Р озділ  І виходить за м еж і теми дослідж ення

10.3 Оформлення списку літератури не відповідає 
чинним вимогам

10.4 Наявні технічні, стилістичні та орфографічні 
помилки.

Сума балів 54

Загальний висновок рекомендується до захисту на науково-практичній 
конференції


