
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Проза»,

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 15

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

10 9

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

15 15

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

5 5

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 3
6 Ступінь самостійності роботи 10 10
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 9
9 Дотримання норм літературної мови 10 10
10 Дотримання технічних параметрів 5 5
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):
Занадто велика кількість використаної літератури. 
Деякі огріхи у формуванні наукового апарату.

Сума балів 86

Загальний висновок: рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Проза»,

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 -  15 б.

2. Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення мети й завдань 
дослідження та відображення їх виконання у висновках -  10 б.

3. Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, критичність аналізу, 
логічність та ін.) -  15 б.

4. Доцільність зазначених методів наукового дослідження для реалізації 
мети та застосування їх у роботі -  5 б.

5. Наявність додатків та їх доцільність -  0 б.
6. Ступінь самостійності роботи -  10 б.
7. Дотримання структури наукової роботи -  54 б.
8. Оформлення бібліографії та покликань у тексті -  10 б.
9. Дотримання норм літературної мови -  10 б.
10. Дотримання технічних параметрів -  5 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):
Актуальність у науковому дослідженні представлена у повній мірі. 

Доказовість присутня, аргументи вказані. У роботі є перелік авторів, які раніше 
займались даною проблемою. Чітко вказана наукова новизна дослідження, яка 
зводиться до узагальнення і систематизації поглядів літературознавців. У вступі 
вказано на методи, які використано у роботі, зокрема це аналіз наукової 
літератури, культурно-історичний, біографічний аналіз дослідження сучасних 
літературознавчих проблем дослідження.

Рівень використання наукової роботи достатній. 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.

Сума балів: 85 б.

Загальний висновок: рекомендувати для захисту


