
 Додаток 2  

до Положення  

про Всеукраїнський конкурс  

студентських наукових робіт  

з галузей знань і спеціальностей  

(пункт 5 розділу ІV) 

РЕЦЕНЗІЯ  

на наукову роботу _Безпека          , представлену на  
(шифр) 

 

Конкурс 

з галузі науки «Автомобільний транспорт» 

Секція: «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг» 
        (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 2 

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 

 

0 

7 Ступінь самостійності роботи 10 5 

8 Якість оформлення 5 0 

9 Наукові публікації 10 0 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 -  10 

10.2 Ідеї, що покладені в основу роботи не є новими та 

широко застосуються. Відсутні будь які оригінальні 

ідеї 

 2 

10.3 У дослідженні використані методи перекладу на 

українську мову нормативної літератури, що не є 

чинною на території України.  

 5 

10.4 Теоретичні та наукові результати відсутні  0 

10.5 Документальне підтвердження впровадження 

результатів роботи відсутнє 

 0 

10.6 Використаний переклад нормативних документів 

інших держав, наприклад, ГОСТ 52289-2004, якій не є 

чинним на території України. Дуже застаріли 

 0 

                                                             
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. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/54/f467311n120.doc


статистичні дані. Дані, що наведені у роботі, 

відносяться до 2010 року та порівнюються з даними 

1997 року! 

10.7 Викликає сумніви самостійність використання даних 

про ДТП за 1997 рік. 

 5 

10.8 Дуже низька якість. Частина тексту російською 

мовою, рисунки без посилання на першоджерело. 

 0 

10.9 Наукові публікації відсутні  0 

Сума балів 22 

 

Загальний висновок __Робота не рекомендується для захисту на науково- 

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

 

Рецензент _____________Батракова А.Г., зав. кафедри проектування доріг, геодезії і    

                                                                                 землеустрою, д-р техн. наук_______ 
  (підпис)    (П.І.Б., місце роботи, посада, науковий ступінь) 

   


