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№ 
з/п 

Характеристики та критерії оцінки 
рукопису наукової роботи1 

Рейтингова оцінка. 
Максимальна кількість 
балів за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 
1.1. Актуальність теми 
1.2. Обґрунтованість актуальності 

6 
4 

6 
2 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 15 
3 Використані методи дослідження 

3.1. Загальнонаукові 
3.2. Спеціальні 

7 
8 

0 
8 

4 Теоретичні наукові результати 
4.1. Відповідність результатів дослідження його меті 
та завданням 5 5 
4.2. Обґрунтованість і чіткість висновків 5 3 

5 Глибина і логічність аналізу результатів досліджень 10 6 
6 Практична направленість результатів (наявність 

висновків і пропозицій щодо удосконалення 
досліджуваного питання) 10 8 

7 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 7 5 

8 Ступінь самостійності роботи . 8 8 
9 Наукові публікації 

9.1. Стаття 
9.2. Тези 

6 
4 

О-г^і 

10 Якість оформлення 5 5 
11 Недоліки роботи, які знижують загальну оцінку 

(пояснення зниження максим, балів у пунктах 1-10): 
11.1 До Титульної сторінки - Галузь науки 06 Сільськогосподарські науки за 

переліком 2011 року. Галузь зн&нь 20 Аграрні науки та продовольство. 
Спеціальність 206 Садово-паркове господарство 

11.2 До 1.2. Стан благоустрою та озеленення не відповідає потребам сучасності, а 
не «на сьогодні абсолютно не облаштована для відпочинку» 

- 2 

11.3 До п.2 та 3. У Р.2,3, 4 відсутня характеристика території проектованого 
об'єкту (площа, опорний план, наявна рослинність, дорожня мережа, 
архітектурно-планова характеристика). 

-4 

11.4 До 4.2. Обґрунтованість і чіткість висновків не відповідає виконаному 
проекту, зокрема не показано потоки відвідувачів тощо. А асортимент 
стійкого до витоптування газону під дуже великим сумнівом. 

- 2 

11.5 До 6. Практична направленість результатів може бути використана ідею при 
розробці проекту благоустрою та озеленення внутріквартального дворика. 

- 2 

Сума балів 56 +6 4*1 
«_20 » _березня_ 2021 року ^, ^ ь в.ж 
Загальний висновок рекомендується для захисту на 

(рекомендується, не рекомендуєть| |^ конференції) 


