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РЕЦЕНЗІЯ
на курсову роботу
із навчальної дисципліни ____________________________________
студент (-а, -ки) групи ___ відділення _________________________
_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Тема:___________________________________________
_____________________________________________________________
Дата отримання роботи на рецензію: “ __” _____________20__ р.
ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ

Обсяг тексту рецензії – 1―2 сторінки.
Див. на звороті

Курсова робота допускається до захисту з оцінкою «_____________».
Рецензію склав ___________ (____________________ )
«___»__________20__р.
Захист курсової роботи «___»__________20__р.

Оцінка «_____________».

Додаток 1
СТОРІНКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧА
У рецензії зазначаються позитивні моменти роботи та недоліки
Рецензія може бути написана у довільній формі, але в ній потрібно розглянути й оцінити:
1. У вступній частині (наявність вмотивованого плану, формулювання теми, її актуальність,
визначення мети, завдань дослідження, виділення об’єкта і предмета дослідження, історіографія
питання тощо).
2. В основній частині (відповідність змісту теми, повнота розкриття, логічність,
послідовність викладу матеріалу, вміння застосовувати теорію до аналізу практики, навички
володіння методикою дослідження проблем, якість оформлення схем, розрахунків, додатків; добір та
повнота вивчення літературних джерел, відповідність підібраних джерел темі роботи, чи достатня їх
кількість, правильність і повнота їх опису; мова і стилістика роботи, відповідність орфографічним та
мовно-стилістичним вимогам; дотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи).
3. У висновках: наявність вмотивованих висновків (узагальнень за розділами роботи та
висновків у цілому), їх відповідність меті і завданням роботи, чіткість і ґрунтовність узагальнень;
новизна та практичне значення висновків і пропозицій.
Враховуємо:
1. Самостійність, творчий підхід студента до осмислення теоретичного й практичного матеріалу,
до написання роботи, її практичну значимість; виклад та обґрунтування власної думки, формулювання
власних пропозицій щодо практичного використання проведеного дослідження.
2. Оформлення: якість й акуратність оформлення, відповідність вимогам щодо оформлення (в
т.ч. обсяг роботи, відповідність структурі тощо).
Позитивна рецензія може закінчуватися так:
У цілому робота виконана в достатньому обсязі, змістовна та відповідає встановленим вимогам
щодо форми та змісту курсових робіт і заслуговує оцінки «____________».
Негативна рецензія закінчується переліком зауважень, зазначаються завдання щодо внесення
до курсової роботи корективів або доопрацювання роботи.
Мовні особливості рецензії
Характерними для рецензії є такі слова й вирази (мовні кліше): студент показує (висвітлює,
наголошує, заглиблюється, аргументує, аналізує, систематизує, вводить в обіг, розкриває, підкреслює,
відтворює, охоплює, полемізує, відкидає, заперечує); рецензована робота характеризується…;
актуальність її визначається…; цінність роботи полягає в…; шкода, що у роботі немає (бракує)…;
замало (непереконливо) висвітлено…; не розкрито…; робота має високий (низький) науковий рівень;
заслуговує на схвалення…; становить певний (вагомий) внесок …
Висловлення зауважень і рекомендацій є для рецензії необхідним. Зазвичай перелікові
помічених у роботі недоліків передують такі мовні кліше:
Відзначаючи в цілому відповідність роботи вимогам та змістовим лініям програми; схвально
оцінюючи змістове наповнення, а також структуру, вважаю за потрібне висловити деякі зауваження
і пропозиції…Разом з тим, можна вказати на певні недоліки в роботі, подолання яких, підвищить
якість роботи …Дозволю висловити кілька рекомендацій, які, на мій погляд, могли б поліпшити зміст
роботи…У плані побажань можна зауважити таке:
Захист курсової роботи
Ураховується глибина знань студента під час захисту, якість і чіткість відповідей,
аргументованість висновків.
За результатами захисту студент може отримати як вищий бал, так і нижчий (відносно
оцінки, виставленої рецензентом).

