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(шифр)
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№
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

5

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 70

Загальний висновок рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Проблемні домінанти», представлену на конкурс 

з української мови, літератури (з методикою їх викладання)
1. Актуальність проблеми: 10 б.
2. Новизна та оригінальність ідей: 15 б.
3. Використані методи дослідження: 12 б.
4. Теоретичні наукові результати: 3 б.
5. -
6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації: 4 б.
7. Ступінь самостійності роботи: 6 б.
8. Якість оформлення: 5 б.
9. -
10. Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1-9):
10.1. Актуальність у науковому дослідженні представлена у повній мірі. 

Доказовість присутня, аргументи вказані. У роботі є перелік авторів, які раніше 
займались даною проблемою.

10.2. Чітко вказана наукова новизна дослідження, яка зводиться до 
узагальнення і систематизації поглядів літературознавців щодо розкриття 
проблемно-тематичних досліджень художньої прози Є. Г уцала для дітей.

10.3. У вступі вказано на методи, які використано у роботі, зокрема це аналіз 
наукової літератури, культурно-історичний, біографічний аналіз дослідження 
сучасних літературознавчих проблем дослідження. Однак дослідником не вказано, 
на якому етапі наукового дослідження були використані представлені методи.

10.4. Теоретичні наукові результати не зовсім відповідають вимогам, оскільки в 
теоретичному значені роботи автор прописує, що «результати дослідження можуть 
бути використані у подальших наукових студіях, присвячених вивченню творчості 
Є. Гуцала». Хоча це не зовсім теоретична основа дослідження.

10.5. -
10.6. Рівень використання наукової роботи достатній. Дослідження містить 51 

джерело. Однак, не всі вказані джерела використано в роботі. Так, немає у роботі 
посилання на такі джерела: №1, 2, 8, 10, 33, 38, 42, 43, 51. Якби автором у контекст 
дослідження було використано ще й ці джерела, робота була б більш ґрунтовною та 
цілісною.

10.7. Унікальність наукового дослідження складає 68%. Робота була б більш 
самостійною, якщо б думки вчених, дослідників були представлені та опрацьовані 
дослідником. Якби у повній мірі використати представлений список використаних 
джерел, то наукове дослідження було б дійсно самостійним з наукової точки зору.

10.8. У науковій роботі в повному обсязі розкрито зміст дослідження до логіки 
його розгортання за вимогам, які висуваються до робіт такого типу. Обсяг 
дослідження відображає систематизованість викладу основних змістових понять, 
дотримання принципів доступності. Оптимальне співвідношення обсягу, 
доцільності, науковості, достатності пояснень, образності сприяє досягненню 
здобувачами освіти очікуваних результатів.

10.9. -
Сума балів: 55 б.
Загальний висновок: робота рекомендується для захисту на науково- 

практичній конференції.


