
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Сенсорна лексика як основа синестезійної образності поезії Ігоря 
Римарука», представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 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 2

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0
6 Ступінь самостійності роботи 10 5
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 5
9 Дотримання норм літературної мови 10 8
10 Дотримання технічних параметрів 5 5
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):

12.4 Не обґрунтовано доцільність використання методи і 
прийоми дослідження.

12.5 Додатків у роботі немає.
12.6 Надмірне цитування у першому розділі роботи. Відсутня 

позиція автора.
12.8 Оформлення бібліографії не відповідає чинним 

стандартам.
12.9 У роботі зафіксовано низку мовленнєвих огріхів
Сума балів 70 балів

Загальний висновок: рекомендувати для захисту.
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10 Дотримання технічних параметрів 5 4
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4. Не вказано, з якою метою використано зазначені методи 
і прийоми дослідження.
5. Немає додатків.
6. Перший розділ перевантажений цитатами, і практично 
немає власних думок.
8. Бібліографія оформлена за колишніми стандартами 
наукового мовлення. Немає вказівок на дату використання 
Інтернет-джерел.
9. Допущено низку мовленнєвих огріхів (образів в його 
(с. 5), виявляється у  кількісній (с. 8), часто у  синестезійній 
(с. 11), складова (замість складник) (с. 11) тощо).
10. Кількість використаних джерел перевищує 

нормативну.
Сума балів 70 балів

Загальний висновок: рекомендувати для захисту.


