
Рецензія
на наукову роботу Земля Загублених 

представлену на конкурс

№
з/п

Х арактеристики так критерії оцінки 
рукопису наукової роботи

Рейтингова оцінка 
М аксим альна кількість 

балів
(за 100 -  бальною  

ш калою )

Бали

1 А ктуальність проблеми 10 10
2 Н овизна та  оригінальність ідей 15 15
3 В икористані методи дослідж ення 15 14
4 Теоретичні наукові результати 10 8
5 П рактична направленість результатів 

(документальне підтвердж ення 
впровадж ення результатів роботи)

20
6 Рівень використання наукової 

літератури та інш их джерел інформації
5

3

7 С тупінь самостійності роботи
10

6

8 Я кість оформлення 5 4
9 Н аукові публікації 10
10 Н едоліки роботи (пояснення зниж ення 

максимальних балів у пунктах 1-9):
10.1 Оформлення списку літератури не відповідає 

чинним вимогам.

10.2 Автор не дотримувався вимог до  структури  
вступу.

10.3 Варто доопрацю вати м етоди дослідження, 
зазначені в роботі.

10.4 Висновки не відповідаю ть поставленим  
завданням.

10.5 Наявні технічні, стилістичні та орфографічні 
помилки.

Сума балів 60

Загальний висновок рекомендується до захисту на науково-практичній конференції



Рецензія
на наукову роботу Земля Загублених 

представлену на конкурс

№
з/п

Х арактеристики так критерії оцінки 
рукопису наукової роботи

Рейтингова оцінка 
М аксим альна кількість 

балів
(за 100 -  бальною  

ш калою )

Бали

1 А ктуальність проблеми 10 10
2 Н овизна та  оригінальність ідей 15 15
3 В икористані методи дослідж ення 15 10
4 Теоретичні наукові результати 10 7
5 П рактична направленість результатів 

(документальне підтвердж ення 
впровадж ення результатів роботи)

20
6 Рівень використання наукової 

літератури та інш их джерел інформації
5

3

7 С тупінь самостійності роботи
10

6

8 Я кість оформлення 5 4
9 Н аукові публікації 10
10 Н едоліки роботи (пояснення зниж ення 

максимальних балів у пунктах 1-9):
10.1 Оформлення списку літератури не відповідає 

чинним вимогам.

10.2 Автор не дотримувався вимог до  структури  
вступу.

10.3 М етоди дослідж ення тільки перераховані, але 
відсутні уточнення щ одо застосування  
кожного з перелічених методів. Н а нашу 
думку їх  забагато для роботи  такого рівня і 
обсягу.

10.4 Варто зробити висновки більш  конкретними і 
відповідно до  заявлених завдань. Оформлення  
висновків до  роботи  не відповідає вимогам до  
наукових робіт.

10.5 Наявні технічні, стилістичні та орфографічні 
помилки.

Сума балів 55

Загальний висновок рекомендується до захисту на науково-практичній конференції


