
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «____________ Всесвіт________________»,

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 5
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 10
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):

Сума балів 90

Загальний висновок: рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Всесвіт»,

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 -  13 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.) -  13 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 -  8 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):

У списку використаних джерел занадто багато позицій: 90. Із вказаних 
джерел науковець використовує й іноземні, однак, слід констатувати той факт, 
що на 34 сторінках тексту вмістити 90 джерел літератури -  це досить багато. 
Виходить, що власних думок науковець не подав, оскільки постійно треба 
посилатись на дослідників, вчених, констатуючи факт їхніх думок чи висловів.

У певній мірі робота затеоретизована. Значно доречніше було б зробити її 
більш практичного характеру. У науковому дослідженні містяться академічні 
додатки. Однак Додаток Г викликає сумніви щодо самостійного виконання. Там 
дійсно зроблена велика та потужна робота, яку просто представили на одному 
аркуші.

Щодо цілісності та системності викладу думок, слід наголосити на тому, 
що Розділ 1 розміщений усього на 7 сторінках та не має параграфів, хоча 
тематично було б корректніше подати декілька параграфів, від чого робота була 
б значно цілісною та чіткою тематично.

Сума балів: 84 б.

Загальний висновок: рекомендувати для захисту


