
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Лінгвоекологія»,

представлену на конкурс з української мови

№
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 8

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
6 Ступінь самостійності роботи 10 10
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 8
9 Дотримання норм літературної мови 10 10
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): Не завжди класифікаційна 
система отримає належну аргументацію, пор. хоч би: 
Візуальний фактор з так званим “підсилювачем але 
ж ” чи “М а’”, представлене в рубриці Б рак  часу 
тощо.
Заслуговувало б на увагу глибше ознайомлення 
автора з теорією апеляції від Є Тимченка (“Вокатив і 
інструменталь...”) до М. Скаба (“Граматика 
апеляції...”)

Сума балів 71

Загальний висновок: рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Лінгвоекологія», 

представлену на конкурс з української мови

№
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 8

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 0
6 Ступінь самостійності роботи 10 3
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 7
9 Дотримання норм літературної мови 10 7
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 Проблема актуальна, новизна, а відтак і власний 
внесок забезпечені матеріалом із творів Л. Денисенко

2 Висновки містять узагальнення, не окреслені 
завданнями дослідження

3 За цитатами не простежується критичність аналізу, 
науковість та авторська позиція

5 Додатків немає
6 Ступінь самостійності низький, бо значна частина 

роботи є перекладом результатів досліджень 
російських науковців (напр.: Актуганової С. А. 
(https://interactive-plus.ru/e-articles/136/Action136- 
9138.pdf) та ін.), з чого в роботі багато помилок, 
пов’язаних із неправильним перекладом

8 У списку літератури наявні праці, покликання на які 
відсутні в роботі, і навпаки -  покликання є, але праці 
під таким номером немає (напр. [132, с. 596] (с. 6))

9 Трапляються випадки використання росіянізмів 
(значимість (с. 4), звернення (с. 10 та ін.) замість 
звертання), граматичної неузгодженості (згідно з 
поглядами М. М. Панченка і В. І. Шаховським (с. 9)),

https://interactive-plus.ru/e-articles/136/Action136-9138.pdf
https://interactive-plus.ru/e-articles/136/Action136-9138.pdf


та ін.
10 Спостерігаємо ущільнення шрифту, використання 

знака ' замість знака апострофа ’, механічне вживання 
одних символів замість інших (лингвоекологічний 
(с. 2), лінгвоекологіі (с. 3, 4) та ін.), відсутні розділові 
знаки (Шаховский В. И, Шляхов В. И  (с. 32).

Сума балів 58

Загальний висновок: рекомендувати / не рекомендувати для захисту


