
РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу Перлиночка.

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 5

2 Новизна та оригінальність ідей 15 і1 5

3 Використані методи дослідження 15 5

4 Теоретичні наукові результати 10 5

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

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 5

5

7 Ступінь самостійності роботи 10 8

8 Якість оформлення 5 2

9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9):
10.1 Заявлена проблема є достатньо розробленою  у  вітчизняному 

літературознавстві, про що свідчить достатня кількість публікацій із 
заявленої теми

10.2 У роботі відсутній вступ, обґрунтування актуальності, методів  
дослідження, не визначено мету, завдання тощ о.

10.3 Оформлення списку літератури не відповідає чинним вимогам

Сума балів 35

Загальний висновок не рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції



РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу «Перлиночка», представлену на конкурс 
з української мови, літератури (з методикою їх викладання)

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

1-9):
10.1. Дослідником/цею не представлена актуальність, оскільки у роботі 

взагалі відсутній вступ, де мали б бути відтворені: актуальність, мета, завдання, 
предмет, об’єкт, теоретико-методологічна основа, методи, апробація, структура 
роботи.

10.2. Не представлена у роботі наукова новизна. Важко з текстової частини 
виокремити внесок автора, оскільки робота має як теоретичне, так і практичне 
спрямування.

10.3. Методи дослідження відсутні.
10.4. Теоретико-наукові результати відсутні. Слід зазначити, що автор/ка 

використовує у дослідженні 37 джерел. З використаної літератури можна 
здогадатися, які теоретичні проблеми було покладено в основу, однак автором не 
виокремлено цей пункт в окремий абзац, оскільки вступ відсутній.

10.5. -
10.6. Рівень використаної наукової літератури містить 37 позицій. Однак у 

тексті не всі вони використані у повній мірі. Автор/ка зовсім не звертається до 
таких джерел: № 2, 7, 11, 13, 14, 19, 27, 33, 36. Тому виникає питання, для чого 
така наявність джерел, якщо вони не представлені у тексті?

10.7. Ступінь самостійності роботи великий. Робота унікальна -  95%. Текст 
містить посилання на конкретні джерела, однак не завжди вони співпадають, 
наприклад, с. 10 висловлювання Ванслова В., а стоїть джерело № 26 с. 120, а це 
Наливайко Д. у списку літератури.

10.8. Якість оформлення не відповідає вимогам, оскільки відсутній у роботі 
вступ та висновки. Важко виявити у дослідженні основні елементи науковості, 
актуальність, мету, завдання, предмет, об’єкт, теоретично-методичну основу 
дослідження, новизну, методи, структуру роботи. Відсутність висновків робить 
роботу незавершеною. У дослідженні не правильний інтервал, не поставленні 
відступи у абзацах.

10.9. -
Сума балів: 20 б.
Загальний висновок: робота не рекомендується для захисту на науково- 

практичній конференції.


