
РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу Тендерні питання, 

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 10
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 10 10
8 Якість оформлення 5 5

9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9):
10.1
10.2
10.3

Сума балів 70

Загальний висновок рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Гендерні питання», представлену на конкурс 

з української мови, літератури (з методиками їх викладання)

1. Актуальність проблеми: 10 б.
2. Новизна та оригінальність ідей: 15 6.
3. Використані методи дослідження: 15 б.
4. Теоретичні наукові результати: 10 6.
5. -
6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації: 2 б.
7. Ступінь самостійності роботи: 7 б.
8. Якість оформлення: 5 б.
9 . -
10. Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1- 

9):
10.1. Актуальність дослідження висвітлено у повній мірі. У вступі 

акцентовано увагу на потребу вивчення означеного питання в літературознавстві.
10.2. У вступі представлена наукова новизна одержаних результатів, яка

зводиться до розкриття суті поняття «гендерна проблематика» в
літературознавчому розумінні та визначенні ключових тендерних питань щодо 
творчості Л. Янковської. Матеріал науково-дослідної роботи чітко
структурований, методично виправдано розділений на розділи, параграфи тощо. 
Чітка послідовність викладу наукової інформації, тематична згрупованість 
матеріалу забезпечує взаємозв’язок понять, формування єдиної понятійної 
системи дослідження.

10.3. Детально представлено методи дослідження не лише на рівні 
перерахування, а й пояснення їх використання під час виконання наукового 
дослідження.

10.4. У роботі представлено теоретико-методологічну основу дослідження у 
повному обсязі.

10.5. -
10.6. У списку використаних джерел 37 позицій, які представлено у 

науковому дослідженні. Однак, не всі джерела, які представлені у списку, 
використані у роботі. Так, наприклад, немає посилань на такі джерела: № 4, 8, 9, 
10,12,15,17,23,26,31.

10.7. Ступінь самостійності на достатньому рівні. Робота має унікальність 
82%. Однак, у науковому дослідженні є думки, які можна було б підтвердити 
думками відомих вчених, літературознавців.

10.8. Якість оформлення відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого 
типу у повній мірі.

10.9. -

Сума балів: 64 б.
Загальний висновок: р ек ом ен дуєтеся  "чанисту н^:м у$рбо5прШфіШ^_^- 

конференції.

Рецензент


