
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Шифр «Птаха», 

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 13 

4 Доцільність зазначених методів наукового 

дослідження для реалізації мети та застосування їх у 

роботі  

5  0 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5  5 

6 Ступінь самостійності роботи 10  7 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 2 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10  8 

9  Дотримання норм літературної мови 10  6 

10  Дотримання технічних параметрів 5  4 

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. Досліджувана проблема актуальна в сучасному літературознавстві та методиці 

навчання літератури, хоча автор не зважив на те, що в теоретичній частині роботи 

потрібно було представити власні теоретичні умовиводи, хоч серед завдань така позиція 

задекларована. 

3. У теоретичній частині роботи немає авторських узагальнень, аргументації власного 

бачення інтерпретації творів М. Мащенка. 

4. У вступній частині роботи немає зазначених методів дослідження. 

7. Вступну частину роботи оформлено без дотримання основних вимог. 

8. Покликання в тексті здебільшого ілюструють джерело без конкретної вказівки на 

сторінку. Список використаних джерел оформлено з технічними огріхами. 

9. У тексті дослідження трапляються порушення мовної норми (по вивченню с.5, 

домінуючі с.5, носить характер с.30, підведення підсумків с.53, не дотримано чергувань 

у/в, і/й тощо). 

10. Дотримання технічних параметрів у цілому не викликає особливих зауважень, хоча в 

тексті часто трапляються невідповідні символи (ˮ); список літератури потребує технічної 

правки. 

 

Сума балів 61  

Загальний висновок: рекомендувати роботу до захисту 
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12 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1–10): 

  

1. Зактуалізовано переважно вивчення літератури рідного краю, натомість слід було 

більше уваги приділити постаті М.Мащенка. 

Не зовсім зрозуміле формулювання предмета дослідження, адже то – одне із завдань. 

Мета також визначена не чітко. 

3. Виклад матеріалу переважно описовий, мало аналітики, критичного аналізу, власних 

суджень. 

5. Додаток 4. Конспект уроку посередній, мета і висновок  дисонують. 

8. Прізвища науковців, які зазначені в тексті, не відображені в списку літератури (с.4, 

с.14). Деякі покликання не збігаються з нумерацією списку (с.14 –  В.Дмитренко [7, с.218], 

в списку – 10; с.20-22 – джерело 11 в тексті не відповідає номеру в списку. Вказані 

сторінки також не відповідають. 

9. Мовні огріхи:(по вивченню творчості с.5, с.23, с.28), мало дослідженим (с.6),  

підведення підсумків с.53, не дотримано чергувань у/в, і/й тощо). 
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