
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Ріеазиге _, представлену на Конкурс

(ш иф р)

з Цивільної безпеки (Безпека життєдіяльності)
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи

Рейтингова 
оцінка. 

Максимальна 
кількість балів 

(за 100-бальною 
шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 8
2 Новизна та оригінальність ідей 15 10
3 Використані методи дослідження 15 12
4 Теоретичні наукові результати 10 10
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 20
10

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 5

4

7 Ступінь самостійності роботи 10 8
8 Якість оформлення 5 4
9 Наукові публікації 10 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9):
10.1 У списку використаної літератури відсутня Постанова 

Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року 
№442 "Про порядок проведення атестації робочих місць 
за умовами праці", а також пунктів даної постанови, що 
не згадуються по тексту роботи, адже це основний 
документ, згідно якого проводиться атестація робочих 
місць.

10.2 В роботі не наведено чітких рекомендацій для 
працівників підприємств, які мають право проводити 
атестацію робочих місць щодо використання 
запропонованої комп’ютерної технології.

Сума балів 76



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу „ Р ( £ 4. з ч т^е "_______, представлену на Конкурс

_̂___ (ш иф р) __  -ч І/

З С /<--* £  'А  Г/У /  Оо 3 /? е /его
(назва галузі знань, спеціальності, спец іал ізац ії)

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи

Рейтингова 
оцінка. 

Максимальна 
кількість балів 

(за 100-бальною 
шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 7
2 Новизна та оригінальність ідей 15 /а ■
3 Використані методи дослідження 15 / /
4 Теоретичні наукові результати * 10 Є
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи)
20 /о

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації
5 V

7 Ступінь самостійності роботи 10 •Т2
8 Якість оформлення 5

9 Наукові публікації 10 /0
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9):

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Сума балів


