
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу ІНТЕРПРЕТАТТІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ,

представлену на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з української мови, літератури 

(з методикою їх викладання)
Секція: Методика викладання української мови, літератури

№
з/п

Х арактеристики та критерії оцінки  
рукопису наукової роботи

Рейтингова  
оцінка. 

М аксимальна  
кількість балів (за 

100-бальною  
ш калою)

Бали

1 А ктуальність проблеми 10 5
2 Н овизна та оригінальність ідей 15 7
3 Використані методи дослідження 15 6
4 Теоретичні наукові результати 10 5
5 П рактична направленість результатів 

(документальне підтвердження 
впровадження результатів роботи)

20

6 Рівень використання наукової 
літератури та інш их дж ерел інформації

5 2

7 Ступінь самостійності роботи 10 5
8 Якість оформлення 5 0
9 Наукові публікації 10 —
10 Н едоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у  пунктах 1-9):
10.1 О бгрунтовую чи актуальність, автор у  І 

та ІІІ абзацах на с. 3 робить тільки 
посилання на 16 та 11-е джерела, хоч у  
тексті роботи обв’язково треба було 
вказати цитовані документи: «Концепція 
літературної освіти в 11 -річній 
загальноосвітній ш колі» та «Державний 
стандарт базової і повної загальної 
середньої освіти». У  переліку вчених, які 
досліджували окреслену проблему, 
варто було б згадати В. П. М арка та 
Г. Д. КЛочека, тим більше, що в списку 
літератури є їхні праці (15 та 18).

10.2 Н а с. 4 спочатку треба вказати мету 
дослідження, завдання, а потім -  
предмет та о б ’єкт. Не враховано 
оригінальних ідей деяких відомих 
науковців. Див.: 10.1.

10.3 Варто більш детально пояснити: 
використання тих чи  тих методів (їх 
елементів) необхідне на певних етапах



роботи.
10.4 У загальних висновках треба 

конкретніш е й вагоміш е окреслити 
реалізацію  3- та 4-го завдань, зазначених 
у  вступі роботи.

10.5
10.6 У роботі варто було б використати 

думки дослідників В. П. М арка та 
Г. Д. Клочека, а не тільки подати їхні 
праці в бібліографії.
Н а с. 8, 9 та ін. треба в тексті вказувати 
прізвищ а науковців, думки яких цитує 
конкурсант.
У  списку використаної літератури 
(відповідно до обраного автором зразка 
оформлення бібліографії) в усіх 
джерелах назву міста, де видано працю, 
необхідно писати повністю , а не 
скорочено.
Є низка технічних зауважень до 
оформлення літератури, зокрема 
ігнорування в деяких випадках 
неперервного пропуску, використання 
дефіса замість тире тощо.

10.7 Засвідчено вживання деяких 
теоретичних положень без належного 
посилання на наукові джерела. 
Наприклад, на с. 12-13 абзац почато 
словами: «Н а думку психологів ...»  далі 
йде великий фрагмент теоретичного 
матеріалу й немає ж одної вказівки, 
звідки його взято. Не зрозуміло, погляди 
яких саме вчених має на увазі 
конкурсант.
Н а с. 16 зазначено: «О кремі публікації 
вчителів засвідчую ть упровадження 
інноваційних технологій у  процес 
вивчення літератури, що сприяє 
підвищ енню  рівня інтерпретаційної 
компетентності учнів-старш окласників». 
Треба зазначити прізвищ а цих учителів, 
указати відповідні праці.

10.8 Некоректно оформлено в змісті та в 
тексті назви додатків.
П різвищ а вчених у  тексті подано тільки 
з одним ініціалом, а треба -  з двома.
У  змісті й у  роботі в заголовках 
«Висновки до Розділу 1» та «Висновки



до Розділу 2» слово «Розділ» треба 
писати з великої букви, а не з малої. 
Частина назв розділів, підрозділів, 
висновків до них оформлена в тексті 
роботи некоректно.
Варто використовувати неперервні 
пропуски з метою уникнення додаткових 
помилок.
Не потрібно характеризувати розділи в 
рубриці «Структура та обсяг роботи». 
Стилістичні помилки засвідчено на с. 4-5 
варто вказувати на розв’язання завдань, 
а не «вирішення».
Н а с. 10 некоректно перекладено цитату 
з праці О. О. Потебні: «О дин і той же ... 
одне й те ж  слово» (треба «той самий», 
«те саме слово»).
Лексико-стилістична помилка засвідчена 
на с. 13: «.. . проблема формування 
аналітико-інтерпретаційних умінь учнів 
виріш увалася д о с л ід н и к а м и .» .
Н а с. 15 необхідно відредагувати кілька 
речень.
Н а с. 11 та 13 -  пунктуаційні помилки: 
не потрібно ставити кому після слів 
«Проте» й «Однак» на початку речення. 
Н а с. 15 треба закрити дужку в кінці 
речення.
Граматичну й лексичну помилки 
засвідчено на с. 14 «Розроблена нами 
методична система спирається на 
наступних теоретичних положеннях» 
(варто «ґрунтується на таких 
теоретичних положеннях»). Далі -  
лексичний огріх: «сприйняття 
літературного твору носить  
суб’єктивний характер» (потрібно 
«має»). Н а с. 30 замість «сприяю ть 
виріш енню  ряду важливих проблем» 
необхідно «сприяю ть розв’язанню  низки 
важливих проблем».
Н а с. 21 у  другому реченні 
дієприкметник з не треба писати окремо, 
бо є поясню вальна частка: «. . .  ще не 
прочитаного т в о р у .» .
Текст роботи перенасичений пасивними 
конструкціями, які не характерні для 
нукового стилю сучасної української



літературної мови.
П равила милозвучності порушено на с. 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
24, 25, 30 та ін.
Засвідчено низку технічних огріхів.
В оформленні додатків помічено 
почасти недбалість (деякі знаки 
нечитабельні), поруш ення технічних 
вимог, низку помилок різних типів.

10.9
Сума балів 30

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)



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Інтерпретаційна компетентність ,

представлену на Конкурс студентських наукових робіт з
української мови, літератури (з методикою їх викладання)

(шифр)

назва галузіднань, спеціальності, 
пеціалізації)

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису
наукової роботи1

Рейтинго
ва
оцінка.

Максимальн 
а кількість 
балів (за 100- 
бальною 

шкалою)

Бали

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

(документальне
підтвердження впровадження результатів 
роботи)

20

6 Рівень використання наукової літератури та 
інших
джерел інформації

5
2

7 Ступінь самостійності роботи 10 0
8 Якість оформлення 5 1
9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження

максимальних
балів у пунктах 1-9):

10.1 В актуальності автор називає прізвища 
науковців, але не робить покликань на їхні праці( 
Потебня, Бахтін, Лотман, Гадеггер,
Шлейєрмахер, Якобсон та інші). Далі в тексі 
уже видає деякі їхні ідеї за свої.

10.2 Про новизну цієї роботи складно судити, 
оскільки переважна більшість тексту -  це 
інтерпретація дослідження О. М.Ратушняка на 
тему: «Формування інтерпретаційної 
компетентності старшокласників у процесі 
вивчення зарубіжної літератури»., 2009.

10.3 Опитування вчителів (с.18) -  скільки учителів 
опитувалося, де, коли і т.ін

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/54/f467311n120.doc


10.4 Висновки не відбивають теоретичного значення 
роботи. Виконання поставлених завдань не 
відображено у висновках.

10.5

10.6
Подекуди заявлено оголені думки педагогів, 
психологів, філософів, оскільки немає прізвищ і 
поклилань (стор.18). У підрозділі 1.4. також в 
загальному згадуються «програми», 
«підручники», «окремі публікації учителів» без 
посилань на джерела. Дуже мало в списку 
літератури джерел, які з'явилися за останні 5 
років.

10.7 Додаток А запозичено у О.Ратушняка 
(автореферат, с.11). Оскільки виявлені окремі 
факти плагіату, то виникають сумніви щодо 
самостійності роботи.

10.8.
Робота не прочитана після набору, а від того є 
чимало технічних огріхів ( злиті в суцільний 
текст слова і словосполучення). Література 
оформлена в різних стилях , до того ж не скрізь 
правильно (для прикладу джерела 5, 6, 16 21, 26, 
24,31, 38 та ін.)

10.9

Сума балів 23

Загальний висновок рекомендовано до захисту на науково-практичній
конференції_______________________________________________________

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


