
РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу «ДІЄСЛОВА НА ПОЗНАЧЕННЯ РУХУ, 

ПЕРЕМІЩЕННЯ У ТВОРАХ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА», 

представлену на конкурс з української мови

№
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 15

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

5 5

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0
6 Ступінь самостійності роботи 10 10
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 10
9 Дотримання норм літературної мови 10 9
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):
Потребує доопрацювання «Вступ» (уточнити 
завдання); подекуди трапляються лексичні помилки.

Сума балів 83

Загальний висновок: рекомендувати роботу для захисту



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Дієслoвa нa ^ з^ ч ен н я  руху, перемїщення у твoрaх Вясиля 

Шклярa», представлену на конкурс з української мови

№
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 10

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

15 15

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

5 4

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0
6 Ступінь самостійності роботи 10 10
7 Дотримання структури наукової роботи 5 5
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 7
9 Дотримання норм літературної мови 10 8
10 Дотримання технічних параметрів 5 4
11 Апробація дослідження, практична направленість 

результатів (наукові публікації, документальне 
підтвердж ення впровадж ення результ ат ів роботи)

10

12 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 
балів у пунктах 1-10):
5. Немає додатків.
8. Бібліографія оформлена за старими стандартами. 
Прізвища дослідників прийнято подавати в алфавітному 
порядку і з двома ініціалами.
9. Допущено окремі мовленнєві огріхи (каритни (с. 3); 
погяди (с. 6); У  1718 рoцi (с. 7); oписуються у  нaукoвих 
розвідках (с. 9) тощо).
10. Немає анотації.

Сума балів 78 балів

Загальний висновок: Рекомендувати для захисту.


