
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «____________Нова людина_________________»,

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 8

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 4

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0
6 Ступінь самостійності роботи 10 8
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 6
9 Дотримання норм літературної мови 10 10
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.«Зміст» не деталізований і без посилань на номери 
сторінок.
2.Не всюди є посилання на джерела.
З.Робота подекуди не достатньо ретельно вичитана.
4.Тема вже достатньо розроблена 
літературознавцями, зокрема й не згаданою в 
джерелах Іриною Дробот тощо.

Сума балів 62

Загальний висновок: рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Нова людина»,

представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 
з української мови, літератури (з методикою їх викладання)

1. Актуальність проблеми, новизна та власний внесок дослідника у 
вивчення проблеми -  10 б.

2. Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення мети й завдань 
дослідження та відображення їх виконання у висновках -  7 б.

3. Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, критичність аналізу, 
логічність та ін.) -  10 б.

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

5. Наявність додатків та їх доцільність -  0 б.
6. Ступінь самостійності роботи -  6 б.
7. Дотримання структури наукової роботи -  5 б.
8. Оформлення бібліографії та покликань у тексті -  8 б.
9. Дотримання норм літературної мови -  7 б.
10. Дотримання технічних параметрів -  3 б.
11. Апробація дослідження, практична направленість результатів (наукові 

публікації, документальне підтвердження впровадження результатів 
роботи) -

12. Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1
10):

Технічно робота оформлена недосконало. Розділи повинні починатись з 
нової сторінки, а в роботі усе представлено одним текстом. У змісті не сказані 
сторінки, тому важко орієнтуватись у науковому дослідженні, відшукуючи 
розділи, висновки. У науковому дослідженні в основному є посилання на 
джерело під номером 20. У списку використаних джерел заявлено 28 позицій, 
однак по тексту посилання стоять не завжди. Усього у роботі використано 13 
джерел, що говорить про фіктивне виконання дослідження.

Висока унікальність роботи не підвищує її якість, оскільки у тексті не 
всюди поставлені запозичені вислови, коментарі, думки. Подекуди відсутні 
посилання на першоджерела.

Сума балів: 60 б.

Загальний висновок: рекомендувати для захисту


