
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу БІЛЕ ВОСКРЕСІННЯ
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 6
3 Використані методи дослідження 15 5
4 Теоретичні наукові результати 10 4
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 5
8 Якість оформлення 5 3
9 Наукові публікації 10 -
10 Недоліки роботи (пояснення зниження 

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

актуальною, однак авторові доцільно 
звернути увагу, що за такою назвою роботи 
прослідковується дві мети. Можливо, варто 
було з урахуванням авторської новизни 
дещо скоординувати тему (назву), предмет, 
і мету дослідження.

10.2 Робота відзначається новизною. Побажання: 
доцільно глибше і повніше розкрити пункти 
новизни відповідно до назви роботи. 
Доцільно визначитися, що є головним у 
роботі: проблемні питання... чи твори 
українських письменників рідного краю як 
засіб вивчення проблемних питань.

10.3 У виконанні дослідження автор, як показує 
аналіз, керується різними методами 
дослідження, однак не знайшов 
відображення метод аналізу й узагальнення 
наукових праць.

10.4 Дослідження за рівнем виконання завдань 
має теоретичні наукові результати. Варто 
було увести параграф «Твори 
письменників Буковини як з а с іб .» , 
висновки скорегувати чіткіше на завдання 
дослідження.

10.5



10.6 Загалом автор дотримується культури 
роботи із науковою літературою, водночас 
зазначимо: у тексті наявні посилання на 
прізвища авторів без покликання на наукову 
працю у списку використаних джерел.

10.7 Автор опрацював /опрацювала значну 
кількість наукових джерел, водночас варто 
було послідовніше увиразнити авторський 
підхід до актуальної проблеми.

10.8 Роботу оформлено загалом відповідно до 
вимог. Побажання: у змісті доцільно 
назвати розділи роботи

10.9

Сума балів 32

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 Біле воскресіння___________ ,

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

(шифр)

назва галузізнань, спеціальності, шещалізацп)

№
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 7
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
1

7 Ступінь самостійності роботи 10 10
8 Якість оформлення 5 2
9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9):
10.1 Про актуальність має свідчити увага науковців до проблеми ( 

прізвища, праці в списку літератури та покливання на них). Цього 
немає.

10.2 Новизна сформульована завузько, адже досліджувалися іще й 
проблемні питання різних мовних рівнів. Бажано було б ці проблемні 
питання та комплекс завдань диференціювати , оскільки мова йде про 
5-11 класи (описати в тексті роботи, хоча в додатках це зазначено в 
таблиці). Підрозділ 1.1, на наш погляд, зайвий.

10.3 Не всі, зазначені в роботі методи, використано (анкетування 
учителів), тому голослівними є твердження на кшталт «діагностичного 
опитування вчителів та аналізу учнівських робіт». Де 
використовувався метод синтезу?

10.4 Теоретичні результати сформульовано завузько. У підрозділі 2.1 
запропоновано загальні методичні настанови, але не запропоновано 
шляхи поліпшення ситуації. Як, де, коли апробувалися розроблені 
завдання? Якими були результати? У висновках ці результати, взагалі, 
не зазначено.

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


10.5

10.6
У списку літератури вказано 61 джерело. Але не названо чинних 
шкільних програм і підручників з української мови. Чимало прізвищ 
науковців, які названі в тексті роботи, не відображено у списку джерел 
( Мацько, Донченко, Передерій, Варзацька, Тихоша, Горошкіна та ін.). 
За останні 5 років зазначено лише 3 джерела. У параграфі 1.2 мова йде 
про методики Д.Ельконіна, Г.Шелестової, М.Чурльоніса, а їх немає у 
списку літератури. Один раз -Л. Шелестова, інший -  Г.Шелестова. На 
.с.16 немає покликань (Ужченко, Тесленко, Кожухівська, Забіяка), с.14 
(Потебня, Русанівський, їх немає в списку). Є помилки в оформленні 
літератури (39, 51).

10.7

10.8.
Відсутні висновки до розділів. Загальні висновки закороткі і не 
відображають результатів поставлених завдань. Робота не 
відформатована (абзаци, інтервали). Немає назв розділів І і ІІ. 
Прізвища науковців подаються без посилань і не за алфавітом (за яким 
принципом?) (с.5). Одне з посилань по всьому тексту підрядкове (с.3). 
У завданнях додатки не проставляються. (Додаток А). У змісті 
додатки не названо. 47 сторінок додатків забагато.
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Загальний висновок рекомендовано до захисту на науково-практичній
конференції_______________________________________________________

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


