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Голова журі:
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Члени журі:
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Максимальна кількість балів

Повнота у розкритті теми, глибина
аналізу літературних даних

Овчиннікова
Марія Миколаївна

Клас

Самостійність, оригінальність і
доказовість суджень, наявність
елементів наукової новизни

1

НВЗ, клас

Вміння чітко і ясно викладати свої
думки, критично осмислювати
використані джерела

ПІБ учасника

Аргументованість вибору теми
дослідження, чіткість постановки
проблеми, мети та завдань
дослідження

№

Обґрунтованість поданих висновків,
їх відповідність поставленим
завданням та меті дослідження
Відповідність вимогам оформлення
наукових робіт

засідання журі ІI етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
у 2017-2018 навчальному році
(заочний тур)
_____________________2018 р.
Секція: Французька мова

23,75

Рецензія
на наукову роботу
Овчиннікової Марії Миколаївни,
учениці 10 класу КЗ «Маріупольський міський ліцей
Маріупольської міської ради Донецької області»
«ОСОБЛИВОСТІ ПОДВІЙНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ АБО СЛІВБУМЕРАНГІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ»
Проведений нами аналіз роботи Овчиннікової Марії Миколаївни,
учениці 10 класу КЗ «Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської
ради Донецької області» «ОСОБЛИВОСТІ ПОДВІЙНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
АБО СЛІВ-БУМЕРАНГІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ» дозволяє
констатувати: виконана робота може бути рекомендована до подальшого
розгляду. Робота відповідає віковим інтересам і пізнавальним можливостям
конкурсанта. Проблема, яку розглядає автор, і те, у який спосіб вона
викладається, стосується інтересів сучасного підлітка. У роботі відчувається
невелика наявність компіляції наукових текстів, курсових та дипломних робіт,
підручників, узятих з інтернету.
Усі структурні елементи поданої роботи відповідають вимогам
оформлення науково-дослідних робіт МАН. У вступі коротко обґрунтовано
актуальність і доцільність обраної теми, підкреслено сутність досліджуваної
проблеми; сформульовані мета роботи та зміст поставлених завдань, об’єкт і
предмет дослідження; подано перелік використаних методів дослідження,
характеристика роботи (теоретична, прикладна); повідомлено про прикладну
цінність отриманих результатів.
В основній частині роботи наведені характеристика джерел,
використаних для написання роботи, та короткий огляд літератури з даної
тематики, окреслено основні етапи наукової думки за визначеною проблемою,
вказано питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовано вибір напряму
досліджень, наведені методика та техніка дослідження.
Зміст основної частини відповідає темі роботи та повністю її розкриває.
Висновки містять стислий виклад результатів вирішення наукової
проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного
матеріалу, оцінок та узагальнень. Вони мають самостійний характер,
підкреслені новизна, теоретичне та прикладне значення, акцентовано увагу на
кількісних і якісних показниках здобутих результатів, обґрунтовано
достовірність результатів та надано рекомендації щодо їх використання.
Відомості про джерела складено відповідно до вимог, зазначених у
стандартах: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання», затверджений наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 10.11.2006 № 322; ДСТУ 4331:2004 «Правила описування
архівних документів», затверджені наказом Держспоживстандарту України
від 17.08.2004 № 181; ДСТУ 3582: 2013 «Інформація та документація.

Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові.
Загальні вимоги та правила», затверджений наказом Мінекономрозвитку від
22.08.2013 № 1010; ДСТУ 3008:95 «Документація. Звіти у сфері науки і
техніки. Структура і правила оформлення», затверджений наказом
Держстандарту України від 23.02.1995 № 58.
Робота змістовна, творча, а найголовніше – актуальна в аспекті духовноморальних пріоритетів та ціннісних життєвих орієнтирів для сучасної молоді.
У цілому дослідження концептуальне, доцільно структуроване, орієнтоване на
багатоаспектне, проблемне авторське висвітлення обраної теми. Роботу
рекомендовано до участі в конкурсі творчих та дослідницьких робіт учнівської
молоді Малої академії наук.
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