
Додаток 2 

до Положення про 

Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт 

з галузей знань і 

спеціальностей 

(пункт 5 розділу ІV) 

 

РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу Віртуальна реальність, 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  7 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 10 

3 Використані методи дослідження 15 10 

4 Теоретичні наукові результати 10 6 

5 Практична направленість результатів 

(документальне підтвердження впровадження 

результатів роботи) 

 

20 

 

0 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

 

4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 10 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у пунктах 1-9): 

  

10.1 У роботі відсутній огляд наукових праць із 

зазначеної проблеми за останні роки. 

  

10.2 Новизну роботи не сформульовано. 

У роботі не окреслено ілюстративний корпус 

дослідження (в одиницях).  

  

10.3 Не зовсім зрозуміло як описовий метод посприяв 

«виявленню специфіки мережевого дискурсу» (с. 4). 

Методологія дослідження (с. 4) не охоплює всіх 

методів дослідження, використаних у роботі. Так, не 

зазначено, за допомогою якого методу дібрано 

матеріал дослідження. 

  

10.4 У структурі роботи порушено принципи логіки: 

якщо виокремлено пп. 1.1, то має бути  пп. 1.2. (с. 2). 

Некоректно сформульовано мету (с. 3). Мету 

необхідно формулювати через дієслова визначити, 

виокремити, окреслити, встановити, 

проаналізувати тощо. 

  

 
 



Завдання 2 є занадто широким для роботи подібного 

зразка (с. 3) 

У роботі не розмежовано мовні стратегії та тактики 

(див. пп. 2.1., схему 2), див. також Висновки. 

У роботі не розкрито з якими маніпуляціями 

масовою свідомістю корелюють визначені в роботі 

тактики та стратегії 
10.6 У роботі відсутній огляд наукових праць із 

зазначеної проблеми за останні роки. 

  

10.8 Оформлення схем та рисунків не відповідає вимогам 

(сс. 7, 25, 27, 28 тощо). Схеми та рисунки повинні 

мати назву, а в тексті має бути покликання на них. 

  

10.9    

Сума балів 60 

 

 

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

 
 


