
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «___Земля_»,

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

№
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 9

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

15 13

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

5

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 -
6 Ступінь самостійності роботи 10 8
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 9
9 Дотримання норм літературної мови 10 9
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):
Автор не дотримувався вимог до  структури вступу (немає  
методів дослідж ення).
Висновки не відповідаю ть поставленим завданням.

Оформлення списку літератури не в ідповідає чинним вимогам.

Наприкінці розділів не подаю ться узагальню ю чі висновки.

Сума балів 70

Загальний висновок: рекомендувати / не рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Земля»,

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

1. Актуальність проблеми, новизна та власний внесок дослідника у 
вивчення проблеми -  10 б.

2. Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення мети й завдань 
дослідження та відображення їх виконання у висновках -  8 б.

3. Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, критичність аналізу, 
логічність та ін.) -  12 б.

4. Доцільність зазначених методів наукового дослідження для реалізації 
мети та застосування їх у роботі -  0 б.

5. Наявність додатків та їх доцільність -  0 б.
6. Ступінь самостійності роботи -  6 б.
7. Дотримання структури наукової роботи -  5 б.
8. Оформлення бібліографії та покликань у тексті -  9 б.
9. Дотримання норм літературної мови -  8 б.
10. Дотримання технічних параметрів -  5 б.
11. Апробація дослідження, практична направленість результатів (наукові 

публікації, документальне підтвердження впровадження результатів 
роботи) -

12. Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1
10):

Наукова робота перенасичена посиланнями на 5 джерело. Таке враження, 
що науковець використовував здебільшого лише цю позицію для написання 
дослідження. Список використаних джерел оформлений не зовсім коректно (не 
треба вказувати в електронних виданнях «режим доступу»). Усього у списку 
використаних джерел вказано 32 джерела, а в самій роботі використано лише 
21 позицію. Науковець не використовує по тексту 11 джерел, що говорить про 
не коректне використання літератури у науковому дослідженні. Подекуди у 
дослідженні відсутня логічність викладу думок.

Висновки можна було б розширити з урахуванням поставлених завдань. 
Досить часто параграфи закінчуються обірваними думками без висновку. У 
науковій роботі мають місце досить довгі цитати (наприклад, с. 11). Уцілому, 
робота має 82% унікальності, однак, деякі думки можна було б додатково 
підтверджувати конкретними посиланнями, оскільки є відомі вислови, які треба 
підкріпляти посиланнями.

Сума балів: 63 б.

Загальний висновок: рекомендувати для захисту


