
РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу Нова Пенелопа, 

представлену на Конкурс

(шифр)

З

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи1

Рейтингова 
оцінка. 

М аксимальна 
кількість балів 
(за 100-бальною 

шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 10

2 Новизна та оригінальність ідей 15 15

3 Використані методи дослідження 15 15

4 Теоретичні наукові результати 10 10

5 Практична направленість результатів (документальне 
підтвердження впровадження результатів роботи) 20

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 5

4

7 Ступінь самостійності роботи 10 10

8 Якість оформлення 5 5

9 Наукові публікації ^  10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9):
10.1
10.2
10.3

Сума балів 69

Загальний висновок рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Нова Пенелопа», представлену на конкурс 
з української мови, літератури (з методиками їх викладання)

1. Актуальність проблеми: 6 б.
2. Новизна та оригінальність ідей: 12 б.
3. Використані методи дослідження: 15 б.
4. Теоретичні наукові результати: 4 б.
5. -
6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації: 3 б.
7. Ступінь самостійності роботи: 10 б.
8. Якість оформлення: 3 б.
9. -
10. Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах

1-9):
10.1. Актуальність наукового дослідження є переконливою, однак її обсяг 

занадто великий. Через це не можна чітко зорієнтуватися у темі, яка представлена 
на розгляд рецензенту. Півтори сторінки преамбули, а потім чітке пояснення 
нівелюють розуміння подальшого наукового дослідження.

10.2. Наукова новизна у вступі не представлена, однак прочитавши роботу, 
можна виявити, що дослідження є новаторським.

10.3. Серед представлених методів дослідження студент/ка подає 
міфокритичний, психоаналізу, культурно-історичний, наголошуючи на тому, де 
саме їх використано.

10.4. У вступі теоретико-методологічна основа наукового дослідження не 
представлена. У першому розділі можна помітити звернення до теоретичних 
аспектів для розкриття теми дослідження. У ході дослідження теорії науковець 
звертається до Рассела Б., Рюса Ж., Моклиці М., Томчука О., Чухина М. та ін. 
Однак у тексті немає чіткого формулювання, чому саме до цих джерел та авторів 
є звернення. Лише переглянувши список використаних джерел, можна виявити 
головні аспекти їх досліджень, тверджень та міркувань.

10.5. -
10.6. У науковому досліджені представлено 30 джерел. Однак у тексті не всі 

вони використані автором. Так, наприклад, відсутні такі джерела: № 8, 9, 12, 14, 
17, 18, 20, 26, 29. У списку використаних джерел вони є. У цілому, бібліографія 
оформлена правильно. Однак, у тексті є місця, де вказані думки вчених, не 
підтверджені посиланням, наприклад відсутнє посилання на Юнга К.Г. (с. 8), на 
Станіславовича Є. (с. 14).

10.7. Рівень самостійності наукового дослідження високий. Робота унікальна 
-  90%.

10.8. У змісті параграф 2.3 немає вказаної сторінки. Наукова робота не може 
мати епіграфів чи творчих звернень, а дослідником у вступі вказано епіграф 
Єрмоленко В., що вже не відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого 
типу.

Сума балів: 53 б.
Загальний висновок: робота рекомендується для захисту на науково - 

практичній конференції.


