
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Шифр «Комунікативна прагматика», 

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 10 

3 Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, 

критичність аналізу, логічність та ін.) 

15 15 

4 Доцільність зазначених методів наукового 

дослідження для реалізації мети та застосування їх у 

роботі 

5  5 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 5 

6 Ступінь самостійності роботи 10  5 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 4 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 5 

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.Наукову новизну сформульовано некоректно (слід уникати слова «вперше»)   

6. Не скрізь у тексті є покликання на джерело (с.15, с.25). 

8.Не всі прізвища науковців, заявлені в тексті роботи, зазначені в списку літератури (с.4-5, 

с.7, с.10. Деякі бібліографічні джерела слід відредагувати (6, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21-23, 26, 

27, 29, 30, 32, 37, 43). 

9. Спостерігаються мовні огріхи: «обупліковано» с.5, «захоплююча» с.4,  «комунікативних 

ознак як ознак» с.25. 

10.Порушено інтервал на с.24,  немає пробілу  на с.37. 

Сума балів 71  

Загальний висновок: рекомендувати роботу до захисту 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Шифр «Комунікативна прагматика»,  

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  15 

2  Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення 

мети й завдань дослідження та відображення їх 

виконання у висновках 

10  10 

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  5 

6 Ступінь самостійності роботи 10  10 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 5 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10  5 

9  Дотримання норм літературної мови 10  6 

10  Дотримання технічних параметрів 5  2 

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): 

  

3. Відсутні висновки, які б локально узагальнювали здійснене дослідження в межах 

розділу. 

8. Покликання в тексті здебільшого ілюструють джерело без конкретної вказівки на 

сторінку. 

9. У тексті дослідження подекуди трапляються порушення мовної норми (обубліковано 

с.5, для 8 клас с.5, комунікативних ознак як ознак с.25, рієнтовані с.40, захоплююча с.41). 

10. Дотримання технічних параметрів у цілому не викликає особливих зауважень, хоча на 

с.24 порушено інтервал тексту; на с.37 (впр.7) немає пробілу між словами. 

 

Сума балів 73  

Загальний висновок: рекомендувати роботу до захисту 
  



*Пункт 11 формується секретарем галузевої конкурсної комісії 

Апробація дослідження, практична направленість результатів (наукові публікації, 

документальне підтвердження впровадження результатів роботи) 

1 Публікації за темою роботи 2 бали за 

наявність 1 

публікації  

 

2 Виступ на конференції, семінарі тощо (програма, 

сертифікат учасника) 

1 бал за 

участь (в 1 

науковому 

заході) 

 

3 Участь у наукових проектах; наявність довідки чи 

акта про впровадження результатів дослідження в 

практиці освітніх закладів 

2 бали за 

наявність / 

участь 

 

 

 

 


