
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «__________Лебідки_______________»,

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 7

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

15 11

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

5 0

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0
6 Ступінь самостійності роботи 10 8
7 Дотримання структури наукової роботи 5 4
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 9
9 Дотримання норм літературної мови 10 9
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.У «В ступі» повністю  відсутній  науковий апарат.

2.Н овизна викликає сумніви.

3 .Робота не вичитана, рясніє незрозумілими або 
необгрунтованими реченнями на кшталт: «Дмитро Павличко 
закликає своїми екзотичними філософськими строфами йти 
разом з ним непростим, але вельми цікавим ш ляхом від ліричних  
душ евних сповідей  до  гострих вершин онтологічної поезії, 
виринаючи з традиційного ладу, зануритися в новизну, в білий  
сонет, екзотичний для нас, як і в рибалку» (?); «Твір «В кабінеті 
Л еніна» дос і називають твором про діалектику національного й 
інтернаціонального» (далі вже -  про зовсім  інш е тощ о).

Сума балів 64
Загальний висновок: рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Лебідки»,

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 0

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 0

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 відсутні
6 Ступінь самостійності роботи 10 8
7 Дотримання структури наукової роботи 5 4
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 7
9 Дотримання норм літературної мови 10 9
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):
У роботі відсутні формулювання об’єкта, предмета, 
чітке визначення методів, мети й завдань дослідження 
та відображення їх виконання у висновках,

Сума балів 51

Загальний висновок: не рекомендувати для захисту


