
РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу Висота духу.
представлену на Конкурс

(шифр)

З

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи1

Рейтингова 
оцінка. 

М аксимальна 
кількість балів 
(за 100-бальною 

шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 10

2 Новизна та оригінальність ідей 15 15

3 Використані методи дослідження 15 15

4 Теоретичні наукові результати 10 9

5 Практична направленість результатів (документальне 
підтвердження впровадження результатів роботи) 20

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 5

5

7 Ступінь самостійності роботи
і

10 10

8 Якість оформлення 5 4

9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9):
10.1 О ф орм лення сп и ск у літератури не в ідп ов ідає чинним вим огам

10.2
10.3

Сума балів 68

Загальний висновок рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції



РЕЦЕНЗЫ
на наукову роботу «Висота духу» представлену на конкурс 

з української мови, літератури (з методиками їх викладання)

1. Актуальність проблеми: 10 б.
2. Новизна та оригінальність ідей: 10 б.
3. Використані методи дослідження: 10 6.
4. Теоретичні наукові результати: 10 б.
5 . -
6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації: 4 б.
7. Ступінь самостійності роботи: 10 б.
8. Якість оформлення: 4 б.
9 . -
10. Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах

1-9):
10.1. Цілком очевидно, що представлена наукова робота є актуальною. 

Дослідник/ця представив у вступі актуальність теми на теперішньому етапі, 
акцентувавши увагу на художньому світі Таміли Кібкало. Думки переконливі, 
актуальність базується на фактичному матеріалі.

10.2. Безумовно, достоїнством роботи є новизна та оригінальність ідей. 
Проблеми, представлені автором у науковому досліджені є доказовими. Однак, у 
вступі новизна не виокремлюється окремим абзацем інформаційного змісту.

10.3. У науковій роботі подано методи дослідження, які зводяться до 
комплексного підходу їх вивчення (біографічний, психоаналітичний, типологічний, 
філологічний, антропологічний). Однак методи слід було б розписати відповідно до 
того, на якому етапі вони використовувались у науковому дослідженні.

10.4. Теоретико-методологічна основа наукової роботи вказана в повному 
обсязі, відповідно до обраної теми дослідження. Наукові праці поданих теоретиків 
слушно використовуються у науковому дослідженні.

10.5. -
10.6. У списку використаних джерел 31 позиція. Не зовсім повністю оформлено 

останнє джерело, яке стосується особистого архіву Таміли Кібкало. Усі посилання 
наявні у науковій роботі. Однак у списку літератури подекуди зустрічається 
неправильне оформлення джерел.

10.7. Наукове дослідження виконане самостійно. Унікальність роботи складає 
93%. У роботі можна простежити власні погляди на представлену проблему; уміло 
використано наукові праці відомих літературознавців; самостійно зроблені 
висновки, які відповідають поставленим на початку наукового дослідження 
завданням.

10.8. Якість оформлення на високому рівні. Усі цитд'гіь/ у, .текфгіУ 
підтверджуються посиланнями. Список літератури оформлений правильно, однак Є« 
першому джерелі, мабуть, технічно після літератури вказано на ще -одну̂  позицію . 
Це джерело зайве.

10.9. -
Сума балів: 58 б.
Загальний висновок: рекомендується 

конференції.
д | яр>

Рецензент


