
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Філологиня»,  

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 15 

2  Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення 

мети й завдань дослідження та відображення їх 

виконання у висновках 

10 9 

3 Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, 

критичність аналізу, логічність та ін.) 

15 12 

4 Доцільність зазначених методів наукового 

дослідження для реалізації мети та застосування їх у 

роботі 

5  3 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 4 

6 Ступінь самостійності роботи 10  7 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 5 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 5 

9 Дотримання норм літературної мови 10  6 

10 Дотримання технічних параметрів 5  4 

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): 

  

12.1 -   

12.2 На с. 4 у формулюванні об’єкта, предмета й мети 

дослідження 3 рази підряд використано те саме 

словосполучення «соціокультурної змістової лінії». 

Треба було б іншими словами написати про це. 

  

12.3 Варто було б більше викласти власних думок щодо 

тих чи тих теоретичних положень. 

  

12.4 Необхідно розширити методологічну базу 

дослідження й більш розлого описати, який метод 

необхідний для того чи того етапу дослідження. 

  

12.5 Кожен додаток, відповідно до чинних правил 

оформлення наукових робіт, варто назвати, для 

нумерації використати букви українського алфавіту, 

а не арабські цифри й таким чином подати в змісті й 

у тексті роботи. 

  

12.6 Плагіат засвідчено на с. 3, 6, 7, 22   

12.7 -   

12.8 У тексті роботи некоректно подані цитати без 

зазначення прізвищ науковців, у низці випадків 

  



навіть без лапок на с. 9, 10, 11, 13–14, 14–15. 

На с. 6–8 некоректно всуціль переписувати 

Програму Міністерства освіти і науки України з 

української мови для 10–11-х класів (рівень 

стандарту), посилаючись у квадратних дужках 

тільки на номер у списку літератури, без вказівки 

джерела в тексті роботи, а на с. 6–7 навіть без лапок. 

У списку використаної літератури після назви міста 

видання необхідно ставити двокрапку через 

неперервний пропуск. 

Після прізвища автора в списку літератури перед 

ініціалами варто подавати неперервний пропуск. 

12.9 Порушення правил милозвучності помічено на с. 3, 

8, 13, 20, 21, 22, 29. 

Стилістичні та лексичні помилки є на с. 3, 4, 8, 9, 11, 

12, 24, 29. 

Прізвища вчених у тексті подано то тільки з одним 

ініціалом (с. 11, 12, 13, 15), то з двома (с. 8).  

Слово «кросен» у родовому відмінку однини 

конкурсант подає то із закінченням -а, то з -у. На 

нашу думку, варто обрати перше (за аналогією до 

іменника «кросворд – кросворда»). 

Пунктуаційна помилка є на с. 29. 

  

12.10 Назви заголовків варто вміщувати по середині рядка 

без врахування абзацу. 

  

Сума балів  70 

 

Загальний висновок:   

рекомендовано для захисту на науково-практичній конференції   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Шифр «Філологиня», 

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 15 

2  Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення 

мети й завдань дослідження та відображення їх 

виконання у висновках 

10 9 

3 Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, 

критичність аналізу, логічність та ін.) 

15 14 

4 Доцільність зазначених методів наукового 

дослідження для реалізації мети та застосування їх у 

роботі 

5  4 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 5 

6 Ступінь самостійності роботи 10  10 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 3 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 9 

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): 

  

2.Потребують редагування мета і завдання дослідження. 

4.У завданні 3 зазначено «простежити використання…»,  слід вказати метод 

спостереження. 

7. Відсутні висновки до розділів. 

Сума балів 84  

Загальний висновок: рекомендувати роботу до захисту 

 

 


