
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу  шифр «Батьки і діти»,  

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  8 

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  0 

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  6 

10  Дотримання технічних параметрів 5  4 

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): 

  

2. Робота значно б виграла, якби серед завдань теоретичного спрямування були й 

практичні  (маємо на увазі експериментальне дослідження, авторську методику, методичні 

рекомендації тощо). 

8. Покликання в тексті здебільшого ілюструють джерело без конкретної вказівки на 

сторінку. Список використаних джерел оформлено з технічними огріхами. 

9. У тексті дослідження трапляються порушення мовної норми (ще недосліджена с.4, 

оточуючі с.16, не дотримано чергувань у/в, і/й, узгоджень Марина Павленко с.4 тощо). 

10. Дотримання технічних параметрів у цілому не викликає особливих зауважень, хоча в 

пунктах 2.1., 2.2. назви оформлено без дотримання симетрії  тексту; список літератури 

потребує технічної правки. 

 

Сума балів 76  

Загальний висновок: рекомендувати роботу до захисту 

 
 

 

 

 



РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Батьки і діти»,  

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 14 

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  0 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0 

6 Ступінь самостійності роботи 10  10 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 5 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 9 

9 Дотримання норм літературної мови 10  7 

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): 

  

12.1 Варто було б більше уваги приділити методичним 

аспектам подачі досліджуваного матеріалу учням.  

  

12.2 -   

12.3 -   

12.4 У роботі не зазначено методів дослідження.   

12.5 Додатків у роботі немає.   

12.6 -    

12.7  -    

12.8 В оформленні списку літератури конкурсант не 

послуговувався значком неперервного пропуску, де 

це необхідно. 

Після назви міста не поставлено двокрапку, після 

назви видавництва немає коми перед роком видання 

в кількох джерелах. 

  

12.9 Прізвища вчених у тексті подано тільки з одним 

ініціалом, а треба – із двома (с. 3, 4, 6 та ін.). 

Правила милозвучності порушено на с. 2, 5, 17, 24, 

30 та ін. 

Граматичні помилки є на с. 4, 7, 25. 

  



Орфографічні помилки знайдено на с. 4, 7, 11, 12, 

15, 17. 

Лексичні й стилістичні хиби засвідчено на с. 4, 6, 8, 

9, 25, 29. 

12.10 Не поставлено крапку після «2.1» у рубрикації 

змісту на с. 2 і в праці на с. 16, після «1.2» на с. 9.  

  

Сума балів  75 

 

Загальний висновок:   

рекомендовано для захисту на науково-практичній конференції  

 

 


