
              Додаток 2 
до Положення про Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей (пункт 5 розділу ІV) 

 
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу _______ СПРАВЕДЛИВІСТЬ, представлену на Конкурс  
(шифр) 

________з Філософії_________ 
 (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 

№ 
з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 
роботи 

Рейтингова оцінка. 
Максимальна кількість 
балів (за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  10

 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 10 
3 Використані методи дослідження 15 10 
4 Теоретичні наукові результати 10 5 
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 8 
8 Якість оформлення 5 5 
9 Наукові публікації 10 2 

10 Академічна доброчесність автора роботи 15 10 
11 Структура роботи 5 4 
12 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1-11):  
 12.1   
12.2 У роботi вiдсутня «фундаментальна iдея», гiпотеза, навколо якоï б розгорталося 

дослiдження. З тексту роботи складно зрозумiти те, як саме автор тлумачить 
       

 

12.3 Методи описанi у вступi до роботи, але виникає запитання: де саме у роботi 
використовується, наприклад «онтологiчний пiдхiд»? 

 

12.4 Навiщо здiйснювати iсторичний аналiз того чи iншого явища, якщо його результати 
не використовуються у пiдсумкових висновках? Наведенi висновки не мiстять 

      

 

12.5 Документально не підтверджено  
12.6 Цитування текстiв бачиться «формальним» i дуже традицiйним . Вiдсутнi цiкавi 

експлiкацiï думок авторiв, до яких вiдбувається звернення. 
 

12.7 Метою роботи є «розробка iсторико-фiлософськоï концепцiï, яка б інтегрувала 
основні теоретичні парадигми аналізу морально-політичної проблематики». 
Виникає запитання: чи може мати «конкурсна студентська робота» з фiлософiï таку 
фундаментальну мету? Вiдповiдь –«так», якщо ця робота є фрагментом iншого, 
бiльш фундаментального дослiдження. 

 

12.8   
12.9 Тези наукової конференції  
12.10 Складно уявити, що в «конкусному дослiдженнi» студент «виписує» наукову 

новизну роботи так, яке це робиться в дисертацiйних текстах. Тому виникають 
        

 

 

12.11 Структура роботи дуже традицiйна. Вiдсутнiй елемент творчого пiдходу до 
формування  структури роботи. 

 

Сума балів 68 
 
Загальний висновок:  
рекомендується / не рекомендується  для захисту на науково-практичній конференції  

  (непотрібне викреслити) 


