
РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу «Суржик як гамартія сучасної української мови», 
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 5

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

10 4

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

15 5

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

5

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

12.1 Актуальність не доведено. Питання, висвітлені в 
роботі, не вважаємо актуальними, оскільки проблема 
вже є опрацьованою попередниками. Наукової 
новизни дослідження не має.

12.2 Предмет, завдання дослідження не визначено.
12.3 У роботі порушено науковий стиль викладення 

матеріалу. Спостерігаємо плагіат з робіт 
Л. Ставицької, Н. Шеремети. Автор/ка активно 
використовує реферативну базу Інтернету, мережу 
«Фейсбук».

12.4 Методи роботи не зазначено.
12.5 Додатки відсутні.
12.8 Література оформлена не за новими вимогами.
12.6 Робота не самостійна (див. п. 12.3).
12.7 Робота не відповідає структурі наукового 

дослідження.
12.8 Літератури замало. Джерела оформлені не за 

встановленими вимогами.
12.9 У роботі наявні стилістичні помилки.



36Сума балів

Загальний висновок: роботу не рекомендовано для захисту на науково- 
практичній конференції.



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Суржик», 

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 10

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

10 3

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

15 5

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

5 0

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0
6 Ступінь самостійності роботи 10 7
7 Дотримання структури наукової роботи 5 2
8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 5
9 Дотримання норм літературної мови 10 5
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):
Робота виконана без дотримання вимого до наукової 
роботи, відсутній науковий апарат, порушено норми 
наукового стилю, у роботі допущено правописні 
помилки. Робота засвідчує надто низький рівень 
опрацювання наукової літератури і низький рівень 
лінгвістичного аналізу. Порушено вимоги до 
технічного оформлення.

Сума балів 39

Загальний висновок: рекомендувати / не рекомендувати для захисту


