
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу АЛЕГРІЯ,

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

Характеристики та критерії оцінки 
рукопису наукової роботи

Рейтингова оцінка.
Максимальна 

кількість балів (за 
100-бальною 

шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 6
2 Новизна та оригінальність ідей 15 7
3 Використані методи дослідження 15 8
4 Теоретичні наукові результати 10 6
5 Практична направленість результатів 

(документальне підтвердження впровадження 
результатів роботи)

20

6 Рівень використання наукової літератури та 
інших джерел інформації

5 3

7 Ступінь самостійності роботи 10 6
8 Якість оформлення 5 -
9 Наукові публікації 10 -
10 Недоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у пунктах 1-9):
10.1 Тема, обрана для наукового пошуку, є 

актуальною. Побажання: у вступі варто 
чіткіше скоординувати назву і поняттєвий 
апарат; окреслити ключові слова 
дослідження: учень/учні 6 класу; уроки 
вивчення іменних частин мови; 
термінологічна компетентність.

10.2 Робота відзначається елементами новизни. 
Побажання: доцільно більш чітко 
сформулювати пункти новизни у вступі й 
висновках дослідження; закцентувати увагу 
на власному баченні досліджуваної 
проблеми.

10.3 У дослідженні автор/авторка, як показує 
аналіз, керується різними методами, однак 
не подає ці методи у вступі, нечітко описує 
їх використання в основному тексті роботи.

10.4 Дослідження за рівнем виконання завдань 
має теоретичні наукові результати. 
Побажання: варто чіткіше окреслити 
сутність одного із ключових слів «засвоєння 
учнями мовленнєвознавчої термінології»; 
висновки скорегувати чіткіше на завдання 
дослідження.

10.5 Для з’ясування рівня засвоєння учнями 6 
класу мовленнєвознавчої термінології під



час виробничої практики в загальноосвітній 
школі № 56. м. Херсона було проведено 
методичний експеримент.

10.6 Загалом автор дотримується культури 
роботи з науковою літературою, водночас 
зазначимо: у тексті є посилання на прізвища 
авторів, покликання на наукові праці яких у 
списку використаних джерел відсутні.

10.7 Автор опрацював/опрацювала значну 
кількість наукових джерел. Побажання: 
варто чіткіше увиразнити авторський підхід 
до актуальної проблеми, зокрема, 
проаналізувати відповідні підручники для 
учнів 6 класу.

10.8 Роботу оформлено загалом відповідно до 
вимог

10.9

Сума балів 36

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 Алегрія,
представлену на Конкурс

(шифр)
з методики викладання української мови

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

№
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 8
2 Новизна та оригінальність ідей 15 8
3 Використані методи дослідження 15 0
4 Теоретичні наукові результати 10 6
5 Практична направленість результатів 

(документальне
підтвердження впровадження результатів роботи)

20

6 Рівень використання наукової літератури та 
інших
джерел інформації

5
3

7 Ступінь самостійності роботи 10 6
8 Якість оформлення 5 4
9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження

максимальних
балів у пунктах 1-9):

10.1 Проблема актуальна і має практичне значення, але 
варто було б більш ґрунтовно подати 
методологічний аспект.

10.2 Наукове дослідження, безперечно, має наукову 
новизну, яка виражена у методиці засвоєння 
учнями мовленнєзнавчих термінів на уроках 
морфології.

10.3 Автору варто вказати на використання 
теоретичних, емпіричних та інших методів 
наукового дослідження.

10.4 Теоретичні наукові результати варто розширити 
психолого-педагогічним напрямом власне 
українських досліджень.

10.5
Автор засвідчила впровадження результатів 
роботи у шкільну практику.

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


10.6
У використаних джерелах варто звернути увагу на 
шкільні підручники та навчально-методичні 
посібники для навчальних закладів.

10.7 Робота самостійна, але окремі положення, 
визначення, уточнення не відповідають сучасній 
науці в галузі педагогіки, психології та МНУМ.

10.8
Робота в цілому оформлена відповідно до 
означених норм.

10.9

Сума балів 35

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


