
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Без води -  ні туди ні сюди »,

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

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

10

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

15

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

5

5 Наявність додатків та їх доцільність 5
6 Ступінь самостійності роботи 10
7 Дотримання структури наукової роботи 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10
9 Дотримання норм літературної мови 10
10 Дотримання технічних параметрів 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): Відсутні інформація про 
використані методи дослідження. Наявні запозичення

Сума балів 40

Загальний висновок: не рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Без води -  ні туди ні сюди», 

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 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 5
6 Ступінь самостійності роботи 10 7
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 10
9 Дотримання норм літературної мови 10 10
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):

6 У роботі натрапляємо на використання результатів 
досліджень інших науковців без належного 
покликання (напр.: Для історіографії гідронімія -  
засіб хронологізації в історії народу його етнічних 
змін чи іноплемінних нашарувань, тобто значною 
мірою ключ до етногенезу краю (с. 5) та ін.

10 Залишення в різних рядках частин скорочення (№у&/ 
мв (с. 28), р-/ну (с. 40, 44); неправильне покликання 
(напр.: [22, с. 113] -  потрібно [26, с. 113]) та ін.

Сума балів 86

Загальний висновок: рекомендувати / не рекомендувати для захисту


