
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Завжди вірю», 

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 7

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 5

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0
6 Ступінь самостійності роботи 10 5
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
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):

2 У висновках відображені результати, не визначені 
завданнями, зокрема не здійснено поділ на центр і 
периферію, про що йдеться в науковій новизні.

3 Розлогий ілюстративний матеріал часто не містить 
аналізу

5 Додатків немає
6 Робота містить текстові збіги без жодних покликань 

(напр. підрозділ 1.2 запозичено зі статті 
О. Гаплевської, та ін.)

8 Бібліографія не оформлена відповідно до 
запропонованих стандартів

9 Трапляються випадки граматичних неузгоджень (на 
п ’ять основних типи (с. 17)), механічні помилки 
(трапляєься (с. 17)) використання росіянізмів 
(значимість (с. 22)), порушення позиційних чергувань 
(простежуютьсяу комунікативній (с. 16)) та ін.

10 Відсутність абзаців, неправильне перенесення 
скорочень (с. /  60 (20)), та ін.

Сума балів 63
Загальний висновок: рекомендувати / не рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу «Мовні засоби зображення любові 
в романі Н. Гуменюк "Вересові меди"»,

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 10

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

10 7

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

15 7

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

5 3

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 -
6 Ступінь самостійності роботи 10 5
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 6
9 Дотримання норм літературної мови 10 8
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):

12.1 Актуальність дослідження не доведено.
12.2 Предмет дослідження не визначено.
12.3 Підрозділ 1.1 «Тема кохання в літературі» не 

пов'язаний з мовознавчим дослідженням. Аналіз 
лексики в підрозділі 2.1 полягає в наведенні 
широкого текстового уривка без виділення важливих 
лексичних компонентів з подальшим узагальненим 
коментарем. Висновки не доведено прикладами з 
роману.

12.4 Сумнівним є використання методу суб’єктивного 
досвіду дослідника.

12.5 Додатки відсутні.
12.6 У підрозділі 1.2 використано забагато матеріалу зі 

статті О. Гаплевської «До етимології поняття любов», 
посилання на яку наявне лише в другому абзаці.

12.8 Бібліографію оформлено за застарілими вимогами.



12.9 У роботі наявні стилістичні помилки (напр., 
значимий, складова, обумовлюється та ін.).

Сума балів 56

Загальний висновок: роботу рекомендовано для захисту на науково- 
практичній конференції.


