
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «УДК»,

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 10

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 10

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

5 1

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0
6 Ступінь самостійності роботи 10 10
7 Дотримання структури наукової роботи 5 2
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 10
9 Дотримання норм літературної мови 10 10
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):
Робота слабко структурована. Методи дослідження не 
обґрунтовані. Є недоліки в формулюванні завдань 
дослідження та їх реалізації.

Сума балів 61

Загальний висновок: рекомендувати для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «УДК»,

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 -  8 б.

3. Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, критичність аналізу, 
логічність та ін.) -  9 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 -  7 б.
7. Дотримання структури наукової роботи -  5 б.
8. Оформлення бібліографії та покликань у тексті -  6 б.
9. Дотримання норм літературної мови -  8 б.
10. Дотримання технічних параметрів -  4 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):

У науковому дослідженні неправильно оформлені посилання, відсутня 
«с.». Часто зустрічається цитування чи пряма мова. А в кінці відсутнє 
посилання на джерело. У списку використаних джерел 17 позицій, однак 
автором використано не всі. По тексту роботи згадуються такі джерела: 1, 2, 3, 
4, 5, 8, 9, 14, 16, 17. Нажаль, інші не представлені. Після списку наданий 
перелік інтернет джерел з Ютубу, однак, не зовсім зрозуміло, як ці джерела 
використані автором у дослідженні.

Нумерація сторінок технічно поставлена не правильно. У вступі відсутня 
інформація про те, хто раніше вивчав подібну тему чи творчість письменника. 
Наукове дослідження не містить власних спостережень, не використовуються 
посилання на авторитетні джерела.

Сума балів: 60 б.

Загальний висновок: рекомендувати для захисту


