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

 
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу _ Гегель Найкращий ________, 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  9 
2 Новизна та оригінальність ідей 15 5 
3 Використані методи дослідження 15 10 
4 Теоретичні наукові результати 10 3 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 
 

20 
 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 

 
5 

4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 2 
8 Якість оформлення 5 4 
9 Наукові публікації 10  

10 Академічна доброчесність автора роботи 15 0 
11 Структура роботи 5 4 
12 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1-11):  

 12.1   

12.2 Переказ положень гегелівської концепції  

12.3 Виключно дескрипція.  

12.4 Робота є переказом загальної філософської концепції Гегеля. Філософія права, 
позначена як тема у назві не є предметом дослідження. 

 

12.5   

12.6  
  

 



12.7 Стор. 13:  
1. «Первісна диспозиція народного характеру», як щось вроджене. Тут опорою служить антропологія. 

Вихідними виступають расові відмінності, модифікується в національний характер; 
2. Природне середовище – впливає на процес формування національного характеру. Гегель вважав 

природне середовище важливим фактором, хоча і надавав їй менше значення ніж І.Г. Гердер. Він 
виділяв три типи природного середовища-гори, рівнини і узбережжя і намагався показати як певний 
тип впливає на специфіку національного характеру; 

3. Умови часу, тобто традиції і історичні обставини. 
Юрченко Е. А. МОНАДОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ ІСТОРІЇ ТА ОСМИСЛЕННЯ ФЕНОМЕНУ 
УКРАЇНСТВА 
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjWwI_x26HaAhU
GZ1AKHT-
SD4sQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Ffip.dp.ua%2Findex.php%2FFIP%2Farticle%2Fdownload%2F915
%2F1047&usg=AOvVaw2av9hx7KI0d2cP3t4_GTF9 
«первісна диспозиція народного характеру», як щось вроджене. Тут опорою служить антропологія. Вихідними 
виступають расові відмінності, що модифікуються в національний характер;… 
Природне середовище впливає на процес формування національного характеру. Гегель вважав природне 
середовище важливим фактором, хоча і надавав йому менше значення ніж Гердер. 
Він виділяв три ипии природного Середовища – гори, рівнини і узбережжя і намагався показати як певний тип 
впливає на специфіку національного характеру; 
умови часу, тобто традиції та історичні обставини. 

 

12.8 Присутні помилки, зайві пробіли та ін.  

12.9   

12.10 Оскільки робота Е. А. Юрченка, з якої переписано деякі тези (див. 12.7)   
 

 

12.11   

Сума балів 49 
Загальний висновок:  не рекомендується  для захисту на науково-практичній конференції 

  
 
 
 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjWwI_x26HaAhUGZ1AKHT-SD4sQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Ffip.dp.ua%2Findex.php%2FFIP%2Farticle%2Fdownload%2F915%2F1047&usg=AOvVaw2av9hx7KI0d2cP3t4_GTF9
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjWwI_x26HaAhUGZ1AKHT-SD4sQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Ffip.dp.ua%2Findex.php%2FFIP%2Farticle%2Fdownload%2F915%2F1047&usg=AOvVaw2av9hx7KI0d2cP3t4_GTF9
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjWwI_x26HaAhUGZ1AKHT-SD4sQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Ffip.dp.ua%2Findex.php%2FFIP%2Farticle%2Fdownload%2F915%2F1047&usg=AOvVaw2av9hx7KI0d2cP3t4_GTF9
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjWwI_x26HaAhUGZ1AKHT-SD4sQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Ffip.dp.ua%2Findex.php%2FFIP%2Farticle%2Fdownload%2F915%2F1047&usg=AOvVaw2av9hx7KI0d2cP3t4_GTF9

