
 Додаток 2  

до Положення  

про Всеукраїнський конкурс  

студентських наукових робіт  

з галузей знань і спеціальностей  

(пункт 5 розділу ІV) 

РЕЦЕНЗІЯ  

на наукову роботу _ Геосинтетика          , 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 7 

3 Використані методи дослідження 15 7 

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 

 

5 

7 Ступінь самостійності роботи 10 7 

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 роботи відомі, але дістали подальшого розвитку   7 

10.3 Використовуються тільки методи літературного 

аналізу. Відсутні обчислення, що відповідають меті 

роботи. 

 7 

10.4 Теоретичні результати не доведено. Обчислення, що 

проведені, є загальними та не охоплюють жодної 

задачі, що висунуто у роботі. 

 5 

10.5 Документальне підтвердження впровадження 

результатів роботи відсутнє 

 0 

10.6 -  5 

10.7 Важко визначити, оскільки відсутнє згадування про 

керівника роботи та його участь у дослідженні 

 7 

                                                             
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


 

10.8 Робота оформлена з порушенням вимог до 

оформлення наукових робіт. Обсяг роботи 58 стор. 

Декілька разів наведено один й тій же текст. 

Використовуються застаріли нормативні документи. 

Відсутні будь-які норми з армування шарів. 

Відсутні посилання на першоджерела. 

Мета и завдання дослідження повторюються двічі (з 

27 стор. починається саме дослідження). 

 0 

10.9 Наукові публікації за темою дослідження відсутні  0 

Сума балів 41 

 

Загальний висновок __Робота 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) 

   


