
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «____________Дух війни________________»,

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

№
з/п

Х арактеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи

Рейтингова 
оцінка. 

М аксимальна 
кількість балів 

(за 100-бальною 
ш калою )

Бали

1 А ктуальність проблеми, новизна та  власний внесок 
дослідника у вивчення проблеми

15 15

2 Ф ормулю вання об ’єкта, предмета, чітке визначення 
мети й завдань дослідж ення та відображ ення їх 
виконання у висновках

10 10

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

15 9

4 Д оцільність зазначених методів наукового 
дослідж ення для реалізації мети та застосування їх у 
роботі

5 3

5 Н аявність додатків та  їх  доцільність 5 0
6 С тупінь самостійності роботи 10 7
7 Д отримання структури наукової роботи 5 5
8 О формлення бібліографії та  покликань у тексті 10 9
9 Д отримання норм літературної мови 10 8
10 Д отримання технічних параметрів 5 4
11 А пробація дослідж ення, практична направленість 

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

10

12 Н едоліки роботи (пояснення зниж ення максимальних 
балів у пунктах 1-10):
І.П ерш ий розділ, де є намагання охопити все в 
літературі про другу світову війну -  надто хаотичний, 
нелогічний, поверховий.
2.М ало саме про заявлений у темі «Інтернат».
З.Виклад часто нелогічний, з помилками.

Сума балів 70

Загальний висновок: рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Дух війни»,

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

№
з/п

Х арактеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи

Рейтингова 
оцінка. 

М аксимальна 
кількість балів 

(за 100-бальною 
ш калою )

Бали

1 А ктуальність проблеми, новизна та  власний внесок 
дослідника у вивчення проблеми

15 15

2 Ф ормулю вання об ’єкта, предмета, чітке визначення 
мети й завдань дослідж ення та відображ ення їх 
виконання у висновках

10 10

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

15 15

4 Д оцільність зазначених методів наукового 
дослідж ення для реалізації мети та застосування їх  у 
роботі

5 5

5 Н аявність додатків та  їх  доцільність 5 відсутні
6 С тупінь самостійності роботи 10 10
7 Д отримання структури наукової роботи 5 5
8 О формлення бібліографії та  покликань у тексті 10 9
9 Д отримання норм літературної мови 10 10
10 Д отримання технічних параметрів 5 5
11 А пробація дослідж ення, практична направленість 

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

10

12 Н едоліки роботи (пояснення зниж ення максимальних 
балів у пунктах 1-10):
П рисутні незначні мовні помилки, н-д,
П рисутні незначні помилки у оформленні 
бібліографії: зайві пробіли (н-д, дж ерела 4, 8 чи 
відсутні необхідні пробіли (н-д, дж ерела 1, 5, 12, 15, 
16); описки (н-д, К лаб сіймейного дозвілля, Г іж ин 
зам ість Н іж ин, ТОВ “гідромакс” зам ість “Гідромакс).

Сума балів 84

Загальний висновок: рекомендувати для захисту


