
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу під девізом «Г ендерночутливе мовлення», 

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 13

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

10 9

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

15 13

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

5 4

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 5
6 Ступінь самостійності роботи 10 9
7 Дотримання структури наукової роботи 5 4
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 9
9 Дотримання норм літературної мови 10 9
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):
1. Тема використання тендерної лексики достатньо 
описана в науковій літературі.
2. Матеріал дослідження замалий за обсягом 
(близько 100 лексем).
3. Третій розділ надзвичайно малий.
4. Не вказано, з якою метою використано зазначені 
методи і прийоми дослідження.
6. Перший розділ перевантажений цитатами, і 
практично немає власних думок.
8. Бібліографія перенасичена Інтернет-джерелами, 
значна частина з яких оформлена не за стандартами 
наукового мовлення. Потрібно подавати два ініціали 
біля прізвища.
9. Допущено окремі мовленнєві огріхи ( осноні (с. 1), 
у фейсбукові (с. 8) тощо). Розділові знаки в 
заголовках не ставляться.
10. Немає теми роботи та анотації. Список 
використаної літератури дуже громіздкий.

Сума балів 79 балів

Загальний висновок: рекомендувати для захисту.



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Гендерночутливе мовлення»,

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 12

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

10 8

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

15 12

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

5 5

5 Наявність додатків та їх доцільність 5
6 Ступінь самостійності роботи 10 8
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): Певне ж, об’єктом 
дослідження став саме мовний інтернет-простір. 
Робота має в основному констативний характер.

Сума балів 75

Загальний висновок: рекомендувати для захисту


