
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Компетенція»,  

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 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 10 

4 Доцільність зазначених методів наукового 

дослідження для реалізації мети та застосування їх у 

роботі 

5  3 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0 

6 Ступінь самостійності роботи 10  6 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 3 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 4 

9 Дотримання норм літературної мови 10  5 

10 Дотримання технічних параметрів 5  3 

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 не викликає сумніву, але  

недостатньо власного внеску автора в дослідження 

проблеми. 

2.Висновки не відповідають поставленим завданням. 

3. Мало власних суджень, критичного аналізу. 

5. Додатків у роботі немає. 

6. Не скрізь є покликання на наукові джерела. 

7. Розділ 1 замалий за обсягом. 

8. У списку літератури тільки 15 джерел. Така 

кількість недостатня. Не всі прізвища науковців, 

заявлені в тексті роботи, зазначені в списку 

літератури. 

9. Є чимало порушень літературних норм. 

10.Спостерігаються технічні огріхи. 

  

Сума балів  51 

 

 

 



Загальний висновок:   

рекомендовано для захисту на науково-практичній конференції (з певними 

застереженнями, на розсуд членів галузевої конкурсної комісії)   
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12.1 Недостатньо власного внеску конкурсанта в 

дослідження проблеми. 

  

12.2 Варто більш розлого було б описати, використавши 

доцільні прийоми, методики та методи, специфіку 

формування гендерної компетенції в процесі 

вивчення дисциплін «Українська мова професійного 

спрямування» та «Українське фахове мовлення». 

Висновки неповні, схематичні, не в повній мірі 

віддзеркалюють реалізацію поставлених завдань, 

тим більше, що частина матеріалу просто списана. 

  

12.3 У роботі недостатньо висвітлено й аргументовано 

методичні завдання, малувато теоретичного 

обґрунтування досліджуваної проблематики. 

  

12.4 Крім переліку методів дослідження, варто було б 

більш детально пояснити: використання тих чи тих 

методів (їх елементів) є необхідним на певних 

етапах роботи. 

  

12.5 Додатків у роботі немає.   

12.6 Елементи плагіату помічено на с. 3, 12–13, 19.   



Подаючи на с. 5 визначення компетентностей та їхні 

різновиди, треба було послатися на наукові джерела 

(не сам же конкурсант їх сформулював). 

12.7 Засвідчено непропорційність між структурними 

частинами праці. 

У роботі Розділ І займає всього 3 сторінки (варто 

було б більше написати про реалізацію гендерної 

освіти у вишах та про компетентнісний підхід у 

педагогіці). 

Для Висновків відведено тільки 1 сторінку. 

  

12.8 У тексті роботи засвідчено 4 некоректні посилання 

на колективний навчальний посібник, поданий у 

списку літератури за номером 6: на с. 3, 14, 16 

(друге посилання) конкурсант цитує Розділ 17 

«Ґендерна освіта й педагогіка» (авторка 

О. А. Луценко), перше посилання на с. 16 указує, 

очевидно, на Розділ 6 «Ґендерні ролі та стереотипи» 

С. М. Оксамитної. Відповідно, у списку літератури 

треба було подати ці розділи як два окремі джерела 

за прізвищами авторок, оформивши їх як частини 

навчального посібника. 

У роботі помічено некоректне цитування без 

вказівки прізвищ учених у тексті, часто без лапок на 

с. 3, 6 та ін. 

На с. 11 необхідно послатися на джерела, з яких 

узято підрахунки назв осіб чоловічої та жіночої статі 

в 11-томному «Словнику української мови», у тексті 

подати прізвища науковців, які досліджували 

описану проблематику. Так само без вказівки 

прізвищ учених і цитованих джерел подано 

статистичні дані на с. 14–15. 

У списку літератури тільки 15 джерел. Така 

кількість недостатня для конкурсної роботи. 

  

12.9 Прізвища вчених у тексті подано то тільки з одним 

ініціалом (с. 3, 5, 7, 10, 13 та ін.), то з двома, то без 

них (с. 8).  

Правила милозвучності порушено майже на кожній 

сторінці тексту роботи (с. 3–14, 16–19). 

Лексичні й стилістичні хиби засвідчено на с. 3, 6, 7, 

8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19. 

На с. 5, 6, 7 виявлено пунктуаційні помилки. 

Граматична помилка є на с. 6. 

  

12.10 У новій нумерації змісту не послуговуються 

римськими цифрами в назвах розділів. Конкурсант 

використав римські цифри в назвах розділів і в 

змісті роботи (с. 2), і в тексті (с. 5, 8). 

Помічено огріхи в оформленні деяких слів на 

кшталт «перспективи» (с. 3, 14, 15, 19). 

У роботі використано абзаци різної величини. 

Поряд із традиційним знаком апострофа 

використано некоректний, наприклад «суб'єктивне» 

(с. 3, 14, 17, 21). 

  



На с. 5 подано помилково слово «рефлекесаторної». 

Між цифрами, що вказують сторінки, тире треба 

ставити без пропусків (с. 10, 20 тощо). 

На с. 12 вказівку на джерело цитування подано не у 

квадратних, а в круглих дужках. 

Сума балів  50 

 

Загальний висновок:   

рекомендовано для захисту на науково-практичній конференції (з певними 
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