
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «_____Сонцем повний_____»,

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 7

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

10 5

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

15 4

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

5 2

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 -
6 Ступінь самостійності роботи 10 5
7 Дотримання структури наукової роботи 5 2
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 2
9 Дотримання норм літературної мови 10 4
10 Дотримання технічних параметрів 5 2
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):
Автор не дотримувався вимог до  структури вступу (відсутні 
наукові складові, варто доопрацю вати м етоди дослідж ення).
Стиль дослідж ення не науковий (тяжіє до  публіцистичного), не 
завжди присутні наукові висновки та аргументація.
Наявні технічні, стилістичні та орфографічні помилки.

Оформлення списку літератури не відповідає чинним вимогам, 
наукової літератури взагалі немає, посилання не відповідають  
зм істу або відсутні.

Сума балів 33

Загальний висновок: рекомендувати / не рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Сонцем повний»,

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 -  5 б.

2. Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення мети й завдань 
дослідження та відображення їх виконання у висновках -  5 б.

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

4. Доцільність зазначених методів наукового дослідження для реалізації 
мети та застосування їх у роботі -  3 б.

5. Наявність додатків та їх доцільність -  0 б.
6. Ступінь самостійності роботи -  6 б.
7. Дотримання структури наукової роботи -  3 б.
8. Оформлення бібліографії та покликань у тексті -  2 б.
9. Дотримання норм літературної мови -  3 б.
10. Дотримання технічних параметрів -  3 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):

Обсяг вступу дуже малий, відсутні наукові складові. Відсутня теоретико- 
методологічна база та критики, які працювали чи працюють в означеній темі. У 
тексті наукового дослідження всього використано чотири джерела: 3, 5. 6, 7. 
Однак у кінці дослідження у списку вказано 12 позицій. Подекуди посилання не 
відповідають змісту, досить часто посилання відсутні. У дослідженні читаємо: 
«згадує Ю.Царик» [3, с. 7], а в списку використаних джерел під цим номером 
Охріменко. Подібні випадки можна побачити на с. 7, 9. У дослідженні 
згадується ХХ з’їзд партії, що сьогодні виглядає не зовсім коректно.

По тексту технічно виставлений неправильний інтервал. У роботі вміщені 
висновки та передмова, однак, наукове дослідження не повинно мати таких 
додаткових елементів як післямова. Стиль дослідження не науковий, думки не 
обґрунтовані. Робота не відповідає вимогам, які висуваються до робіт 
подібного типу.

Сума балів: 33 б.

Загальний висновок: не рекомендувати для захисту


