
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «ОНЖЕ -  741», представлену на конкурс 

з української мови, літератури (з методиками їх викладання)

1. Актуальність проблеми: 0 б.
2. Новизна та оригінальність ідей: 0 б.
3. Використані методи дослідження: 0 б.
4. Теоретичні наукові результати: 0 б.
5. -
6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації: 0 б.
7. Ступінь самостійності роботи: 0 б.
8. Якість оформлення: 0 б.
9. -
10. Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1

9):
10.1 Актуальність наукового дослідження не представлена у роботі, яка 

подана на рецензування. Не подано жодного прізвища, хто раніше займався 
означеним питанням.

10.2. Відсутня наукова новизна та оригінальність ідей. У тексті немає 
посилань, тому виокремити новизну (авторський внесок) не можливо.

10.3. Методи дослідження відсутні.
10.4. Теоретико-наукові результати дослідження не вказані.
10.5. -
10.6. Рівень використання наукової літератури побіжний. Робота не містить 

жодного посилання, тому важко визначити звернення автора до конкретного 
джерела. У списку літератури лише 10 джерел, які не зовсім коректно оформлені.

10.7. Унікальність наукового дослідження -  24%. Робота не є самостійною, 
посилання у тексті на представлені джерела відсутні.

10.8. Після назви розділів, як правило крапки не ставляться, 
а дослідником/цею вказано «Вступ.» Зміст наукової роботи оформлений не 
правильно, параграфи не мають чіткої назви та нумерації. Висновок не розкриває 
зміст наукового дослідження. За обсягом робота складає усього 21 сторінку (зі 
змістом та списком використаних джерел).

10.9. -

Сума балів: 0 б.
Загальний висновок: робота не рекомендується для захисту на науково- 

практичній конференції



РЕЦЕНЗІЯ
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Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи1

Рейтингова 
оцінка. 

М аксимальна 
кількість балів 
(за 100-бальною 

ш калою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 3
2 Новизна та оригінальність ідей 15 1

3
Використані методи дослідження 15 і

4 Теоретичні наукові результати 10 1

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

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 5

1

7

Ступінь самостійності роботи 10 1

8

Якість оформлення 5 1
9 Наукові публікації 10

1 0

Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 
балів у пунктах 1-9):

10.1 Автор не дотримався вимог до  структури роботи (зокрема, до  вступу). 
Зідсутнє формулювання актуальності, мети, завдань, методів тощ о)

10.2

_

Робота не носить науковий характер, не містить наукової новизни. 
Витримана в публіцистичному стилі. Містить загальновідомі факти 
(зокрема, біографічні відомості тощо).

10.3ннциОформлення списку літератури не відповідає вимогам. Бібліографія 
нараховує лише 10 джерел. У роботі взагалі відсутні посилання на 
використані джерела. В ідсутні посилання на худож ні тексти.

•  1 •  •

| Сума балів 9

Загальний висновок не рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції


