
Додаток 2 

до Положення про 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт 

з галузей знань і 

спеціальностей 

(пункт 5 розділу ІV) 

 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Комунікація, представлену на Конкурс  

(шифр) 

з прикладної лінгвістики_______________________________ 
         (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 

 

 
 

№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису 

наукової роботи1 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальна 

кількість балів 

(за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  5 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 5 

3 Використані методи дослідження 15 5 

4 Теоретичні наукові результати 10 4 

5 Практична направленість результатів 

(документальне підтвердження впровадження 

результатів роботи) 

 

20 

 

20 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

3 

7 Ступінь самостійності роботи 10 9 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 10 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у пунктах 1-9): 

  

10.1 

та 

10.6 

Список літератури містить 35% наукових праць за 

останні п’ять років, при чому це праці лише двох 

авторів Є.Коваленко (позиції 5-9) та Г. Онуфрієнко 

(позиції 13, 14, 17). Зауважимо, що Список 

літератури містить 21% наукових праць 

Є.Коваленко та 26% наукових праць 

Г. Онуфрієнко. 

  

10.2 У Вступі відсутні традиційні складники, зокрема 

завдання та джерельна база дослідження. 

Відсутнє чітке формулювання новизни роботи 

(с. 8). Мету дослідження сформульовано 

некоректно. Варто було б розмежувати мету, 

апробацію роботи, матеріал дослідження тощо 

(зауважимо, що обсяг мети становить 21 рядок). 

  

10.3 Не окреслено конкретного призначення методів 

дослідження для реалізації мети. 

  



 

 

Загальний висновок Не рекомендую до захисту на науково-практичній конференції.   
               (рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 

 

10.4 Тему роботи сформульовано занадто широко з 

огляду на те, що професійний дискурс 

представлений лише «термінологічною творчістю 

біолога І.Мечникова». 

Структура роботи виглядає спрощеною через 

відсутність підрозділів.  

Висновки мають корелювати із завданнями, проте 

останні відсутні в роботі (див. п.10.4) 

  

10.7 Відсутність чіткої позиції автора щодо основних 

проблем роботи 

  

10.8 Назва першого розділу у Змісті (с. 4) не відповідає 

назві першого розділу в тексті роботи (с. 9) 

  

Сума балів 64 


