
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Водограй»,

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 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 3
6 Ступінь самостійності роботи 10 10
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 10
9 Дотримання норм літературної мови 10 7
10 Дотримання технічних параметрів 5 5
11 Апробація дослідження, практична направленість 

результатів (наукові публікації, документ альне  
підт вердж ення впровадж ення ре зульт ат ів робот и)

10

12 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 
балів у пунктах 1-10):

Сума балів

Загальний висновок: рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Водограй»,

представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 
з української мови, літератури (з методикою їх викладання)

1. Актуальність проблеми, новизна та власний внесок дослідника у 
вивчення проблеми -  15 б.

2. Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення мети й завдань 
дослідження та відображення їх виконання у висновках -  10 б.

3. Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, критичність аналізу, 
логічність та ін.) -  15 б.

4. Доцільність зазначених методів наукового дослідження для реалізації 
мети та застосування їх у роботі -  5 б.

5. Наявність додатків та їх доцільність -  5 б.
6. Ступінь самостійності роботи -  10 б.
7. Дотримання структури наукової роботи -  5 б.
8. Оформлення бібліографії та покликань у тексті -  10 б.
9. Дотримання норм літературної мови -  10 б.
10. Дотримання технічних параметрів -  5 б.
11. Апробація дослідження, практична направленість результатів (наукові 

публікації, документальне підтвердження впровадження результатів 
роботи) -

12. Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1
10):

Цілком очевидно, що представлена наукова робота є актуальною. 
Дослідник/ця представив у вступі актуальність теми на теперішньому етапі. 
Думки переконливі, актуальність базується на фактичному матеріалі.

Представлений науковий матеріал розподілений на завершені частини 
тексту у вигляді розділів, параграфів тощо, без перевантаження зайвою, 
надмірною інформацією. Теоретико-методологічна основа наукової роботи 
вказана в повному обсязі, відповідно до обраної теми дослідження. Наукові 
праці поданих теоретиків слушно використовуються у науковому дослідженні. 
У дослідженні детально вказано на праці науковців та літературознавців.

Якість оформлення відповідає вимогам, які висуваються до робіт 
подібного типу. У науковій роботі представлені різні методи, які можна 
використовувати під час літературознавчого дослідження. Наукове дослідження 
виконане самостійно. У роботі можна простежити власні погляди на 
представлену проблему; самостійно зроблені висновки.

Сума балів: 90 б.

Загальний висновок: рекомендувати для захисту


