
РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу Родинне виховання.

представлену на Конкурс

(шифр)

(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 10

2 Н овизна та оригінальність ідей 15 15

3 Використані методи дослідження 15 10

4 Теоретичні наукові результати 10 Щ 8
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 9

8 Я кість оформлення 5 4

9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1 -9):
10.1 С писок використаної наукової літератури нараховує лиш е 11 позицій

10.2 О ф орм лення списку літератури не відповідає чинним вимогам

10.3
Сума балів 57

Загальний висновок 
конференції

рекомендується для захисту на науково-практичніи

,



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Родинне виховання», представлену на конкурс 

з української мови, літератури (з методиками їх викладання)

1. Актуальність проблеми: 10 б.
2. Новизна та оригінальність ідей: 15 б.
3. Використані методи дослідження: 10 б.
4. Теоретичні наукові результати: 6 б.
5. -
6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації: 2 б.
7. Ступінь самостійності роботи: 10 б.
8. Якість оформлення: 4 б.
9. -
10. Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 

1-9):
10.1. Актуальність дослідження вказано у вступі у повній мірі.
10.2. Наукова новизна представлена в дослідженні, ґрунтується на 

простеженні у романі А. Дімарова впливу деструктивної поведінки і моральних 
злочинів матері на формування в дочки психологічного феномену необмеженого 
егоїзму, споживацького ставлення до інших людей. Представлений науковий 
матеріал розподілений на завершені частини тексту у вигляді розділів, 
параграфів тощо, без перевантаження зайвою, надмірною інформацією.

10.3. В основу наукового дослідження використано методи: описовий метод 
аналізу, однак тема дослідження передбачає ще низку методів, які б можна було 
використати. Від цього робота стала більш ґрунтовнішою.

10.4. У дослідженні детально вказано на праці науковців та 
літературознавців, які раніше вивчали творчість А. Дімарова. Однак слід більше 
приділяти увагу теоретичним працям. Теоретики літератури не відтворені у 
списку використаних джерел.

10.5. -
10.6. У списку використаних джерел усього 11 позицій. Наукова робота за 

обсягом містить 30 сторінок основного тексту. Слід було б розширити перелік 
джерел, оскільки тема дослідження дозволяє це зробити. У такому випадку 
можна було б використати праці теоретиків та посилити тим самим перший 
розділ наукового дослідження.

10.7. Робота пройшла перевірку на плагіат. Унікальність дослідження 
становить -  99%. Тому, можна стверджувати, що робота цілком самостійна.

10.8. Якість оформлення майже відповідає вимогам, які висуваються до робіт 
подібного типу. Однак, слід акцентувати увагу на тому, що одразу після назви 
розділу не треба подавати текст. Слід вказувати назву параграфу, яка цілком 
відповідає назві розділу. Після назви параграфу треба відтворювати його 
змістову частину.

10.9. -
Сума балів: 57 б.
Загальний висновок: робота рекомендується для захисту на науково- 

практичній конференції.


