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АНКЕТА РЕЦЕНЗЕНТА 

 

 

Назва статті 

 

  

  

 

(Необхідно підкреслити одну відповідь) 

 

1 Зміст статті відповідає тематиці видання? Так Частково Ні 

2 Назва статті відповідає її змісту? Так Частково Ні 

3 
Стаття пройшла перевірку на плагіат? 

Оригінальний текст у межах норми (80 %)? 
Так Частково Ні 

4 
Чи існує потреба зміни обсягу статті? Основного 

тексту від 20000 до 30000 друкованих знаків? 
Збільшити Ні Зменшити 

5 Структура статті логічна та відповідає змісту? Так Частково Ні 

6 Стаття містить елементи наукової новизни? Так Частково Ні 

7 
Наведені висновки засновані на теоретичному 

аналізі та / або експериментальних результатах? 
Так Частково Ні 

8 

Чи існує потреба зміни обсягу анотацій? 

(українська – 1000-1500 зн.,  

російська – 1000-1500 зн.,  

англійська – 1000-1500 зн.) 

Збільшити Ні Зменшити 

9 
Реферат /анотація розкриває зміст основних 

результатів дослідження? 
Так Частково Ні 

10 Ключові слова відповідають змісту статті? Так Частково Ні 

11 Чи існує потреба зміни кількості ключових слів? Збільшити Ні Зменшити 

12 Чи є наведені таблиці та рисунки доречними? Розширити Припустимі Скоротити 

13 
Чи є список використаних джерел достатнім, 

актуальним та відповідним тематиці? 
Розширити Припустимі Скоротити 

14 

Чи подана до списку використаних джерел 

транслітерація? Чи відповідає вона чинним 

нормам? 

Так Частково Ні 

15 Мова статті відзначається науковим стилем? Так Частково Ні 

16 Грамотність мови статті Висока Середня Низька 

17 
Список використаних джерел складений 

відповідно до чинних норм? 
Так Частково Ні 



18 Чи правильно оформлені посилання на джерела?  Так Частково Ні 

19 

 

 

 

 

Висновок щодо 

придатності статті до 

публікації 

а) придатна в наявному вигляді 

б) придатна з незначними змінами 

в) придатна після доопрацювання 

г) непридатна (підкресліть потрібний варіант) 

- не відповідає тематиці видання 

- неадекватна методика дослідження 

- недостатнє теоретичне / емпіричне обґрунтування 

результатів 

- перевищена норма неоригінального тексту 

- інше (вказати) 

 

20 Чи потребує стаття у випадку варіантів б) і в)  

нового рецензування після доопрацювання 
Так Ні 

 

 

Додатковий коментар, в т.ч. можливі рекомендації автору щодо доопрацювання статті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


