
РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу «Перлина» на тему: «Методика використання 
креолізованих текстів при вивченні теми «Українська література доби 

бароко» в 9 класі», представлену на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з української мови, літератури 

(з методикою їх викладання)
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей)

Актуальність проблеми: проблема є актуальною: епоха бароко віддалена в часі, 
учням важко сприймати ідеї, світоглядні позиції, почасти твори митців тієї доби, а 
креолізовані тексти допоможуть у цьому учням 9 класу, представникам т. зв. 
покоління Ъ.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження: ідеї роботи почасти нові, оригінально використано надбання 
методичної та літературознавчої наук, застосовано адекватні методи дослідження.

Основні наукові результати: в учнів покоління X домінує зоровий канал сприйняття 
інформації, прагматичний мотив читання. Унікальний бароковий стиль з його 
яскравістю, образністю форми, неперевершеною афористичністю й 
метафоричністю суголосний з креолізованими текстами. Останні є не тільки 
засобом адаптації навчальної інформації до специфіки кліпового мислення 
сучасних школярів, а й сприяють реалізації творчого потенціалу сьогочасної 
особистості. Креолізовані тексти треба робити цікавими, з елементами новизни та 
дискусійності. Ефективними видами креолізованих текстів є комікси, буктрейлер, 
мотиватор, постер, буклет, брошура, фотоколаж, логотип, дуддл, скрапбукінг, 
кардмейкінг. Найефективнішими типами уроків з теми «Українська література 
доби бароко» є урок-дослідження та комбінований урок.

Наукова література та інші джерела інформації: у списку літератури 23 джерела, у 
тексті роботи, наприклад на с. 4, перераховано прізвища кількох дослідників: 
І. Іваня (автор не змінює цей чоловічий антропонім), В. Крекотеня, Д. Наливайка, 
Л. Неживої, праць яких не засвідчено в списку літератури. У Додатку З доречно 
використано матеріал статті В. та Н. Лапікур із серії «Життя видатних дітей» для 
повідомлення учнів.

Значення роботи: робота має теоретичне значення: уперше в методиці навчання 
української літератури обґрунтовано й розроблено шляхи використання 
креолізованих текстів при вивченні теми «Українська література доби бароко», 
зокрема творчості Г. С. Сковороди, з урахуванням специфіки цього літературного 
напряму. Практичне значення полягає в можливості використання студентами- 
практикантами й учителями-філологами на уроках української літератури в 9 класі 
не тільки конспектів уроків чи їх фрагментів, а й створених автором із 
застосуванням інтернетресурсів оригінальних креолізованих текстів (мотиваторів, 
постерів, фотоколажів, дуддла, коміксу).



Ступінь самостійності виконання роботи: робота виконана самостійно з 
використанням напрацювань методичної та літературознавчої наук.

Якість оформлення: загалом робота оформлена відповідно до чинних правил, проте 
варто використовувати однакові знаки для позначення лапок, подавати по 2, а не по 
одному ініціалу біля прізвищ дослідників, не відривати скорочень від цифр, у змісті 
подати всі назви додатків.

Недоліки роботи: варто додати ще одне завдання про створення креолізованих 
текстів, яке виконане, про що свідчать додатки, хоч не заявлене у Вступі. Немає 
висновків до кожного розділу, деякі положення повторено майже дослівно кілька 
разів. До списку використаної літератури варто було б додати хоч би ті джерела, 
авторів яких згадано в тексті роботи. Частина помилок пов’язана з порушенням 
правил милозвучності, крім того, засвідчено низку пунктуаційних помилок, 
поодинокі орфографічні, лексичні, граматичні помилки, зокрема в тестах, 
креолізованих текстах, уміщених у додатках. На слайді «Мистецькі здобутки» на 
с. 42 (Додаток Ґ) на жовтому фоні оранжевим кольором зроблено напис «панегірик, 
епіграма», який погано видно, краще змінити забарвлення на більш контрастне.

Загальний висновок: рекомендовано для захисту на науково-практичній 
конференції___________________________________
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції)
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Додаток 2
до Положення про проведення 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 
з природничих, технічних 
та гуманітарних наук

_  РЕЦЕНЗІЯ 
на наукову роботу  ̂̂ _____, представлену на Конкурст (шифр)

\ _____________________ ______  _
*  </' ' (Назва галузі науки, спеціальності, груші спеці аль&ийей)
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