
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Есеїстка»,  

представлену на конкурсз 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 10 

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 10 

4 Доцільність зазначених методів наукового 

дослідження для реалізації мети та застосування їх у 

роботі 

5  4 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 3 

6 Ступінь самостійності роботи 10  8 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 3 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 7 

9 Дотримання норм літературної мови 10  8 

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) Актуальність проблеми доведена частково, 

новизна відсутня. 

2) Науковий апарат дослідження потребує 

суттєвих уточнень. 

3) Аргументація окремих положень (І розділ, 

§1, 2). 

4) Методи дослідження лише теоретичні, а 

інші – відсутні. 

5,6,7) Додатки не завжди відповідають 

проблемі дослідження, структура (ІІ 

розділ)не відповідає заявленій тематиці. 

8) Бібліографія оформлена з відхиленням від 

норм, а також є технічні огріхи. 

9) Доказовість апробації – відсутня. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Есеїстка»,  

представлену на конкурсз 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 9 

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 9 

4 Доцільність зазначених методів наукового 

дослідження для реалізації мети та застосування їх у 

роботі 

5  3 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 4 

6 Ступінь самостійності роботи 10  8 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 4 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 6 

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): 

  

12. 

1 

Робота написана на актуальну тему, водночас варто 

чіткіше окреслити новизну та власний внесок 

дослідника у вивчення проблеми. 

  

12. 

2 

Бажано більш чітко відкорелювати назву, а також 

предмет і мету дослідження (написання формального 

есе… і підготовка до написання формального есе …). 

  

12. 

3 

У назвах окремих параграфів (1.1) наявні ключові 

слова, недостатньо окреслено в тексті (мовленнєва 

діяльність, урок української мови). Іноді в тексті 

роботи переважає науково-публіцистичний стиль. 

  

12. 

4 

Обрані методи наукового дослідження загалом 

доцільні для реалізації мети, водночас аналіз 

основного тексту і додатків свідчить, що автором/кою 

використано ширше коло методів. 

 

  

12. 

5 

Додатки доцільні, водночас бажано більш чітко 

назвати додатки, вказати їх мету; зазначити які 

додатки є авторськими, подати назви рисунків, 

таблиць. 

  

12. Автор/ка загалом ретельно опрацював /опрацювала   



6 наукові джерела вивчила досвід учителів, варто було 

застосувати такі методи, як критичний аналіз, 

систематизацію, узагальнення напрацьованого 

матеріалу. 

12. 

7 

Робота загалом структурована, водночас бажано у 

змісті роботи, у вступі чіткіше подати ключові слова 

теми. 

  

12. 

8 

В основному тексті наявні деякі прізвища 

дослідників, покликання на наукові праці яких у 

списку використаних джерел відсутні. Бажано також 

увиразнити додатки: уточнити літературні джерела, 

які використовува/ла автор/ка для укладання уроку та 

інших додатків. 

  

12. 

9 

В основному тексті та додатках трапляються 

поодинокі мовленнєві огріхи. 
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