
РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу____ Серце комахи________ ,
представлену на Конкурс

(шифр)

З

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

І №

з/п
Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової

роботи 1

Рейтингова  
оцінка. 

М аксимальна 
кількість балів  
(за 100-бальною  

ш калою)

Бали

Г і Актуальність проблеми 10 8

2 Н овизна та оригінальність ідей 15 0

г ~ 3 Використані методи дослідж ення 15 8

Г 4
Теоретичні наукові результати 10 0

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

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
дж ерел інформації 5

3

7 Ступінь самостійності роботи 10 2

8

Якість оформлення 5 5

9 Наукові публікації 10

1 0

Н едоліки роботи (пояснення зниження максимальних 
балів у пунктах 1-9):

10.1

1

Робота м істить плагіат. Зокрем а, ш ироко використано ті ідеї, які 
викладено у працях: Т .Х о м ’як «Л ю дина та історія в романі В .Л иса 
«М аска»//В існик Запорізького національного університету. №  1 ,2015  
та С .Б ородіна «Рецепція прози В олодим ира Л иса в сучасном у 
українськом у л ітературознавстві» //Н ауковий  вісник 
С хідноєвропейського  національного ун іверситету імені Л есі У країнки. 
Ф ілологічн і науки. № 1 ,2 0 1 6 .
Запозичення чуж их ідей, щ о характеризує роботу, ц ілком  перекреслю є 
її новизну, оригінальн ість та сам остійність, хоча автор при цьому 
дем онструє ум іння наукового аналізу  й м іг би впоратися з 
дослідж енням  сам остійно.

10.2
(
Варто вказати на те, що о б ’єкт дослідж ення (три ром ани) аж  занадто 
эбш ирний для роботи  такого  типу

10.3 1О ф ормлення списку л ітератури  не відповідає чинним вимогам

| С ума балів 26

Загальний висновок не рекомендується для захисту на науково-практичніи 
конференції



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Серце комахи», представлену на конкурс 
з української мови, літератури (з методиками їх викладання)

1. Актуальність проблеми: 10 б.
2. Новизна та оригінальність ідей: 0 б.
3. Використані методи дослідження: 15 б.
4. Теоретичні наукові результати: 5 б.
5. -
6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації: 1 б.
7. Ступінь самостійності роботи: 9 б.
8. Якість оформлення: 5 б.
9. -
10. Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1-9):
10.1. Актуальність наукового дослідження на думку автора зумовлена 

зростанням інтересу до жанрових особливостей романної прози в українській 
літературі к. ХХ ст. -  поч. ХХІ ст. та творчості Володимира Лиса зокрема. Тому 
означений аспект представлений автором у повній мірі.

10.2. Наукова новизна у досліджені не представлена взагалі, важко простежити 
оригінальність авторської ідеї.

10.3. Методи дослідження представлені у науковій роботі, зокрема, 
дослідником подано історико-літературний, структурно-функціональний, 
типологічний методи.

10.4. Теоретико-наукова база у вступі відсутня. Автором використано відомі 
наукові праці дослідників Бахтіна М., Веселовського А., Лотмана Ю. та ін. та 
представлено їх бібліографію у списку використаних джерел. У науковому 
досліджені у 1 розділі автором використано праці Сеник Л. (с. 4), Кожинова В. (с. 5), 
що говорить про наявність теоретичної бази.

10.5. -
10.6. У науковому дослідженні представлено 39 джерел. Автор використовує у 

тексті не всі джерела. Так, наприклад, відсутні у тексті посилання на такі джерела: 
№ 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35. Слід констатувати 
той факт, що автор звертається до цитування одного джерела, а у списку 
використаних джерел це прізвище стоїть під іншим номером. Так, наприклад, 
Матвеєва Т. -  це 23 джерело, а у тексті йде посилання на 24 джерело, хоча у списку 
це Мухин В. (с. 4). Аналогічна ситуація з 32 джерелом. У дослідженні автор 
посилається на джерело під номером 33, акцентуючи увагу на тому, що це 
дослідження Сеник Л., а в даному місці треба вказувати на посилання під номером 
32 (с. 5), оскільки так вказано у списку використаних джерел.

10.7. Ступінь самостійності на достатньому рівні. Наукове дослідження має 
унікальність -  70%. Однак, більше уваги слід було приділяти посиланням у тексті, 
від чого робота набула б більшої науковості.

10.8. Якість оформлення відповідає вимогам, які висуваються до робіт такого 
типу.

10.9. -
Сума балів: 45 б.
Загальний висновок: рекомендувати для захисту на науково-практичній 

конференції.


