
Рецензія на статтю

Назва статті (мовою оригіналу): 

Чи є тематика роботи актуальною?     Так/Ні

Відповідає зміст роботи заявленій темі?    Так/Ні

Чи несе в собі робота наукову новизну?     Так/Ні
(стосується оригінальних досліджень)

Чи має стаття практичне значення?     Так/Ні
Представлений опис методів дослідження і організації експерименту?     Так/Ні

Статистична оцінка даних відповідна та загальноприйнята?      Так/Ні
(стосується оригінальних досліджень)

Чи відповідає робота етичним нормам?      Так/Ні

Чи є результати дослідження достовірними?     Так/Ні

(стосується оригінальних досліджень)

Наявність опису дослідження                                          Так/Ні
(акцент на дослідження автора, а не на чужі ідеї)

Чи всі таблиці і малюнки необхідні і наочні?     Так/Ні

Вибір літературних джерел відповідає роботі?     Так/Ні

Обов’язкова наявність іноземних джерел?     Так/Ні

Стилістика та граматика прийнятні?     Так/Ні

Стаття потребує доопрацювання автора і повторному рецензуванні?   Так/Ні

Зауваження / Рекомендації: 

Висновок про можливу публікацію цього рукопису в журналі
«Рекомендується»
«Рекомендується з урахуванням виправлення зауважень»
«Не рекомендується»

Рецензент:
(ПІБ, науковий ступінь, звання)



Рецензия на статью

Название статьи (языком оригинала): 

Является ли тематика работы актуальной?     Да/Нет

Соответствует содержание работы заявленной теме?    Да/Нет

Несет ли в себе работа научную новизну?     Да/Нет
(касается оригинальных исследований)

Имеет ли статья практическое значение?     Да/Нет

Представлено описание методов исследования и организации эксперимента?     Да/Нет

Статистическая оценка данных соответствующая и общепринятая?      Да/Нет
(касается оригинальных исследований)

Соответствует ли работа этическим нормам?      Да/Нет

Являются ли результаты исследования достоверными?     Да/Нет
(касается оригинальных исследований)

Наличия описания исследования.                                          Да/Нет
(акцент на исследования автора, а не на чужие идеи)

Все ли таблицы и рисунки необходимы и наглядны?     Да/Нет

Выбор литературных источников соответствует работе?     Да/Нет

Обязательное наличие иностранных источников?     Да/Нет

Стилистика и грамматика приемлемы?     Да/Нет

Статья нуждается в доработке автора и повторном рецензировании?   Да/Нет

Remarks / Recommendations: 

Вывод о возможной публикации этой рукописи в журнале

«Рекомендуется»
«Рекомендуется с учетом исправления замечаний»
«Не рекомендуется»
Рецензент:
(ФИО, научная степень, звание)



Article review

Article title (original language): 

Is the topic of the work relevant?      Yes/No

Does the content of the work correspond to the stated topic?       Yes/No

Is the work itself a scientific novelty?        Yes/No
(concerns original research)

Does the article have practical significance?        Yes/No

Presented a description of the methods of research and organization of the experiment?    Yes/No

Does the statistical evaluation of the data appropriate and common?      Yes/No
(concerns original research)

Does the work correspond to ethical standards?      Yes/No

Are the results of the study reliable?     Yes/No
(concerns original research)

Availability of research description?                                          Yes/No
(focus on the author's research, not someone else's ideas)

Are all tables and figures necessary and obvious?     Yes/No

Does the choice of literary sources correspond to the work?     Yes/No

Mandatory availability of foreign sources?     Yes/No

Are statistics and grammar acceptable?     Yes/No

Does the article need revision and re-review?     Yes/No

Remarks / Recommendations: 

Conclusion on the possible publication of this article in the journal
«Recommended»
«It is recommended taking into account the correction of remarks»
«Not recommended»

Reviewer:
(Full name, science degree, title)


