
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Шифр «Весна», 

представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

з української мови, літератури (з методикою їх викладання) 
№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 

роботи 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальна 

кількість балів 

(за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1  Актуальність проблеми, новизна та власний внесок 

дослідника у вивчення проблеми 

15 5 

2  Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення 

мети й завдань дослідження та відображення їх 

виконання у висновках 

10 5 

3 Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, 

критичність аналізу, логічність та ін.) 

15 10 

4 Доцільність зазначених методів наукового 

дослідження для реалізації мети та застосування їх у 

роботі 

5  3 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 5 

6 Ступінь самостійності роботи 10  5 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 3 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 9 

9 Дотримання норм літературної мови 10  8 

10 Дотримання технічних параметрів 5  5 

11  Апробація дослідження, практична направленість 

результатів (наукові публікації, документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

10   

12 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1–10): 

  

1.Актуальність і новизна непереконливі. Перед учителем 5-6 кл. і 10-11кл. стоять різні 

завдання (с.4. «…навчити учнів 10-11 кл. основам лексикології і фразеології»). Який 

власний внесок автора у дослідження проблеми? 

2.Некоректно визначений предмет дослідження, тому завдання не дали змогу  розкрити 

тему дослідження, яка розпочинається зі слова «Формування….». 

3. Деякі аргументи є непереконливими (с.19 « Аналізуючи діалоги учнів…» і далі 2 

абзаци). Рівень комунікативної компетентності учнів 5-6 і 10-11 кл. різний. 

4.Серед емпіричних методів заявлено лише метод педагогічного спостереження, а 

«формування комун. компет.» передбачає й інші методи. 

5.Мало власних суджень, аргументованих висновків. 

7.Немає висновків до розділів. 

8.Не всі прізвища науковців, заявлені в тексті роботи, зазначені в списку літератури. 

9. Спостерігаються мовні огріхи: «навиків» с.5, «участь в Всеукраїнській» с.9,  «підвести 

підсумки», «у 10-11 класах у профільному класі». 

 

 

Сума балів 58  

Загальний висновок: рекомендувати роботу до захисту 

 

 



РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Шифр «Весна», 

представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 

з української мови, літератури (з методикою їх викладання) 
№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 

роботи 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальна 

кількість балів 

(за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1  Актуальність проблеми, новизна та власний внесок 

дослідника у вивчення проблеми 

15 8 

2  Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення 

мети й завдань дослідження та відображення їх 

виконання у висновках 

10 6 

3 Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, 

критичність аналізу, логічність та ін.) 

15 9 

4 Доцільність зазначених методів наукового 

дослідження для реалізації мети та застосування їх у 

роботі 

5  3 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 3 

6 Ступінь самостійності роботи 10  7 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 4 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 5 

9 Дотримання норм літературної мови 10  7 

10 Дотримання технічних параметрів 5  4 

11  Апробація дослідження, практична направленість 

результатів (наукові публікації, документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

10   

12 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1–10): 

  

12. 

1 

У вступі варто чіткіше окреслити актуальність, 

дослідження, присвячені актуальній проблемі; 

сформулювати аспекти новизни відповідно до 

заявленої теми, бажано увиразнити авторський підхід 

до актуальної проблеми.  

 

  

12. 

2 

Варто чіткіше скоординувати назву і поняттєвий 

апарат: у предметі, меті, завданнях має знайти 

відображення і таке ключове слово, як «формування 

комунікативної компетентності учнів».  

Бажано увиразнити короткі висновки до параграфів. 

Загальні висновки бажано скоординувати із 

завданнями.  

 

  

12. 

3 

Відзначимо загалом логічність викладу 

дослідницького матеріалу, водночас бажано посилити 

аргументованість і критичність аналізу наукових 

джерел.   

  

12. 

4 

Зазначені методи наукового дослідження доцільні. 

Разом з тим аналіз роботи засвідчує, що автор/ка 

  



використовує для вирішення завдань більше методів, 

аніж зазначає.   

12. 

5 

Додатки доцільні, водночас бажано подати більш 

чіткі назви додатків, їх мету. 

 

  

12. 

6 

Автор/ка опрацював/опрацювала наукові джерела, 

вивчив/ла педагогічний досвід учителів, варто було 

чіткіше увиразнити авторський підхід до актуальної 

проблеми. 

  

12. 

7 

Робота структурована, щоправда, наявна різниця в 

обсязі першого і другого розділів. 

  

12. 

8 

Загалом автор/ка дотримується культури роботи із 

науковою літературою, водночас у тексті наявні 

прізвища авторів, покликання на наукові праці яких у 

списку використаних джерел відсутні.   

  

12. 

9 

На окремих сторінках наявні лексеми iнших стилів 

(розібратися, підбити підсумки та iн.), відсутні 

розділові знаки. 

  

12. 

10 

У роботі загалом дотримано технічних параметрів   

Сума балів  56 

Загальний висновок: рекомендувати роботу до захисту 
 

 

 

 

 

 


