
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Творчість і людина», 

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 2

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

15 3

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

5 1

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 1
6 Ступінь самостійності роботи 10 5
7 Дотримання структури наукової роботи 5 1
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 10
9 Дотримання норм літературної мови 10 5
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):
Дослідження занадто теоретизоване. Лише в одному 
підрозділі роботи наявний компаративний аналіз. 
Висновки не відповідають змісту і завданням 
дослідження. Наявні окремі недоліки мовного 
оформлення роботи.

Сума балів 40

Загальний висновок: рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Творчість і людина», 

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 -  10 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.) -  10 б.

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

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

Наукове дослідження присвячено актуальній темі. Робота розкриває 
особливості іспанської літератури та творчість Г.Ф.Лорки: «Особливості 
літературного дискурсу «Покоління 27» та його відображення у творчості Ф. Ґ. 
Лорки». Додаток, який уміщений у кінці наукової роботи треба було б пояснити 
детальніше. Список літератури оформлений не завжди коректно. Наукова 
література використана у роботі правомірно. Ступінь самостійності достатній, 
однак певні думки та цитати можна було б підтвердити конкретними 
посиланнями.

Якість оформлення наукової роботи відповідає вимогам, які висуваються 
до робіт такого типу. Теоретико-методологічна основа наукової роботи вказана 
в повному обсязі, відповідно до обраної теми дослідження. Наукові праці 
поданих теоретиків слушно використовуються у науковому дослідженні. 
Літературна мова та технічні параметри роботи на належному рівні. 
Однак,науковцю слід було дотримуватись чітких висловів та міркувань щодо 
заявлених об’єкта та мети роботи.

Сума балів: 60 б.
Загальний висновок: рекомендувати для захисту


