
РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу «Авторська методика» на тему: «Реалізація 
авторської методики у підручнику для учнів 9 класу з поглибленим 

вивченням філології», 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: соціальний запит на творчо 
мислячу, активну, освічену, ерудовану особистість має підтверджуватися 
реалізацією авторських методик у шкільних підручниках для поглибленого 
вивчення філології, прикметною ознакою яких є спрямованість на 
формування ключових і предметних компетентностей учнів.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 
дослідження: ідеї роботи почасти нові, оригінально використано надбання 
методичної науки, застосовано адекватні методи дослідження, робота певним 
чином реферативна, під час педагогічної практики здійснено апробацію 
дидактичних матеріалів, уміщених у підручнику з української мови для 9 
класу з поглибленим вивченням філології.

Основні наукові результати: запропоновані вправи та завдання в підручнику з 
української мови для 9 класу з поглибленим вивченням філології спрямовані 
на формування ключових компетентностей учнів. В авторській методиці 
зміщено акценти з навчання насамперед граматики на оволодіння мовою як 
даром рідного слова, на вправляння в усному й писемному мовленні, 
спілкуванні, на розвиток зв’язного мовлення, на створення максимально 
сприятливих умов для мовленнєвої самореалізації здібних і обдарованих 
учнів через упровадження в практику творчих вправ, дослідницько- 
пошукових завдань, проведення мовних спостережень і дослідів, 
лінгвістичних ігор тощо. Найістотнішими ознаками представленої в 
підручнику авторської методики навчання є її системність і технологічність. 
Безпосередня участь в апробації матеріалів підручника в освітніх закладах 
під час педагогічної практики, а також узагальнення результатів апробації 
підтверджують його інноваційність та потужний дидактичний і розвивальний 
потенціал, відкритість, освітню мобільність.

Наукова література та інші джерела інформації: у списку літератури 30 
джерел, у тексті роботи, наприклад на с. 5, указані прізвища дослідників: 
С. Подмазін, М. Романенко, Ф. Бацевич, Д. Баранник, М. Бахтін, 
О. Селіванова, Т. Шмельова та ін., праць яких не засвідчено в списку 
літератури. На с. 19 є посилання на Закон України «Про освіту», Г241, без 
зазначення сторінок, а в списку літератури за номером 24 уміщено запис: 
Проект Закону України «Про освіту» № 3491-д від 04.04.2016, без вказівки на



інтернетну адресу, немає серед джерел Закону України «Про освіту» від 
05.09.2017 № 2145-УШ.

Значення роботи: у Вступі роботи не засвідчено положень про теоретичне та 
практичне значення дослідження. Робота має теоретичне значення: 
проаналізовано авторську методику, реалізовану у вправах і завданнях, 
уміщених у підручнику «Українська мова» для 9 класу з поглибленим 
вивченням філології (автори С. О. Караман, О. М. Горошкіна, О. В. Караман, 
Л. О. Попова). Практичне значення полягає в можливості використання 
студентами-практикантами й учителями-філологами на уроках української 
мови в 9 класі відповідних вправ і завдань для формування ключових 
компетентностей учнів.

Ступінь самостійності виконання роботи: робота виконана самостійно з 
використанням напрацювань методичної науки.

Якість оформлення: загалом робота оформлена відповідно до чинних правил, 
проте варто використовувати тільки арабські цифри в назвах розділів, великі 
букви в оформленні частини заголовків (ВСТУП, ВИСНОВКИ, а не Загальні 
висновки, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ тощо), а також подати назви 
всіх додатків у змісті; послідовно вживати по 2, а не по одному ініціалу біля 
прізвищ дослідників (на с. 5-7 -  по одному, на с. 9 -  по два, треба ще й 
ініціали подавати перед прізвищем у тексті роботи). Наприклад, на с. 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 22 у квадратних дужках позначено цитовані джерела без 
вказівки сторінок. Не дотримано деяких технічних параметрів: неперервні 
пропуски між ініціалами, між прізвищами та ініціалами, перед знаком 
двокрапки в оформленні літератури, загалом пропуски між словами та ін.

Недоліки роботи: у Вступі роботи не засвідчено положень про теоретичне та 
практичне значення дослідження. До списку використаної літератури варто 
було б додати хоч би ті джерела, авторів яких згадано в тексті роботи, а 
також Закон України «Про освіту». На с. 5 указано «С. Рубінштейнта» -  
зайва літера т (те) перед закінченням. Дуже багато помилок, пов’язаних з 
порушенням правил милозвучності (навіть по 8 на кількох сторінках, така 
помилка є і в назві роботи «,, .методики у підручнику.,.», треба -  в), крім 
того, засвідчено поодинокі орфографічні, лексичні, пунктуаційні помилки. 
Деякі положення повторено майже дослівно кілька разів. Наприклад, речення 
«Вправи і завдання, уміщені в книжці, спрямовані на формування в учнів 
ключових компетентностей, задекларованих у стратегічному документі 
«Нова українська школа» на початку 3-го абзацу с. 26 та в кінці 2-го абзацу 
на с. 27.

Загальний висновок: рекомендовано для захисту на науково-практичній 
конференції (з певними застереженнями, на розсуд членів галузевої 
конкурсної комісії)
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції)



Рецензент

М.П.
05 березня 2018 року



РЕЦЕНЗІЯ

на наукову роботу «Авторська методика» , представлену на Конкурс
(шифр)

з _ напряму «Українська мова, література (з методикою їх викладання)»
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей)

Актуальність проблеми на сьогодні проблема надзвичайно актуальна.

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 
методи дослідження автор по-новому підійшов до аналізу змістового 
наповнення підручника, його бачення наукової проблеми є оригінальним, 
таким, що відповідає запитам сучасної школи._______________________

Основні наукові результати автор дослідив ретроспективу становлення 
сучасних підходів до підручників, змістові та технологічні аспекти 
сучасного підручникотворення.____________________________________

ТТ • • • • 1 •••Наукова література та інші джерела інформації проаналізовано сучасні 
джерела наукової інформації._______________________________________

Значення роботи робота допомагає осмислити сучасні пріоритети мовної 
освіти, зокрема поглибленої._______________________________________

Ступінь самостійності виконання роботи дослідження оригінальне, подає 
самобутнє авторське бачення порушеної проблеми.______________________

Якість оформлення робота оформлена відповідно до чинних вимог. Проте 
немає нумерації ні сторінок, ні списку використаної літератури.__________

Недоліки роботи у роботі подана лише схвальна оцінка авторської 
методики підручникотворення, обмаль критичного підходу до об’єкта 
дослідження._________________________________________________

Загальний висновок рекомендую до захисту на науково-практичній 
конференції._________________________________________________

(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції)

Рецензент
ступінь)

(підпис) (П.І.Б., посада, науковий

М.П.
28 лютого 2018 року


