
 

РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу «Професії майбутнього», представлену на Конкурс  

(шифр 

з __Управління персоналом і економіка праці_____ 
         (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 10 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 5 

3 Використані методи дослідження 15 5 

4 Теоретичні наукові результати 10 0 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 
20 0 

6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 

інформації 
5 3 

7 Ступінь самостійності роботи 10 0 

8 Якість оформлення 5 4 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у 

пунктах 1-9): 
  

10.1    

10.2 Більшість ідей запозичені та узагальнені у інших джерелах. 

Новизна не прописана ні по тексту, ні у вступі. Авторський 

підхід не проглядається. 

 -10 

10.3 Методологія дослідження не охарактеризована у вступі, 

реально використані лише методи узагальнення, системний 

метод – під час опрацювання запозичених з інших джерел 

матеріалів 

 -10 

10.4 Теоретичні результати використані з інших джерел, авторські 

узагальнення, міркування, авторський погляд не 

простежується 

 -10 

10.5 Відсутній в роботі матеріал, що міг би бути рекомендований 

до практичного впровадження. Документальне підтвердження 

також відсутнє. Практична складова роботи не розроблена. 

 -20 

10.6 Відсутні джерела наукові, у роботі зовсім відсутні посилання 

на джерела 
 -2 

10.7 У роботі багато запозичень за повної відсутності посилань і 

неможливості перевірки на плагіат. Авторський внесок і 

ступінь самостійності оцінити важко 

 -10 

10.8 Незначні недоліки в оформленні. Присутні граматичні 

помилки. 
 -1 

10.9 Публікації автора відсутні за темою роботи  -10 

Сума балів                                                                                                                  100 27(-73) 

Загальний висновок  не  рекомендується до захисту на науково-практичній 

конференції  
               (рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 

                                                 
1 Галузеві конкурсні комісії мають право вносити додаткові критерії оцінки рукопису наукової роботи, що враховують специфіку даної галузі 
знань, спеціальності, спеціалізації (20 балів). У цьому випадку максимальна сума балів буде 120. 


