
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Знаки», представлену на Конкурс

(шифр)

з методики викладання української мови_____________
(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової роботи Рейтингова
оцінка.
Максимальна
кількість
балів (за 100-
бальною
шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 4
і 2 Новизна та оригінальність ідей 15 9
3 Використані методи дослідження 15 7
4 Теоретичні наукові результати 10 7
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи)
20

Г б -
1

Рівень використання наукової літератури та інших джерел 
інформації

5 2

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

пунктах 1-9):
10.1 Актуальність сформульовано загально, варто б дещо 

конкретизувати.
Не вказано, хто з науковців вивчав досліджувану проблему.

10.2 Очевидно, 3 завдання -  це мало для конкурсної роботи. 
Схематично, неповно окреслено теоретичне і практичне 
значення роботи.

10.3 Потребує детального пояснення: для чого і які саме методи (їх 
елементи) необхідні на певних етапах роботи.

10.4 На нашу думку, варто було б у рамках виконання 3-го 
завдання звернути увагу й урахувати міжпредметні зв'язки, 
психолого-вікові особливості учнів, їхні інтереси тощо.
Від цього б робота тільки виграла, вагомішими й 
конкретнішими стали б загальні висновки.
У додатках можна було б подати приклади практичних робіт 
не тільки створені учнями, а й автором конкурсної праці 
(тільки оформити їх належним чином -  відповідно до вимог).

10.6 Конкурсант постійно цитує наукові джерела, проте в тексті 
роботи не вказує прізвищ учених (с. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 тощо).
Нас. 15 ідеться про використання коміксів під час навчання в 
Японії, США, деяких європейських країнах, а посилань на 
джерела інформації немає.
Багато помилок в оформленні літератури. Список наукових 
джерел мав бути вагомішим.
Біля цифр 33, 34, 35 у бібліографії подано інтернет-адреси без 
жодного автора чи назви праці.

10.7 Засвідчено вживання деяких теоретичних положень без 
належного посилання на наукові джерела. Наприклад, на с. 8



абзац почато словами: «Дослідники розрізняють вербальний і 
невербальний компоненти в полікодових текстах» далі йде 
великий фрагмент теоретичного матеріал}' й жодного 
посилання на наукові джерела. Не зрозуміло, погляди яких 
саме вчених має на увазі конкурсант.
На с. 6 зазначено: «Учені здебільшого поділяють тексти на дві 
групи, називаючи їх по-різному: монокодові та полікодові, 
гомогенні та негомогенні, лінійні та нелінійні». Далі в тексті 
пояснено ці різновиди. Треба вказати прізвища дослідників і 
зробити посилання на їхні праці.
На с. 8 указано: «Є вчені [31], які заперечують поняття 
часткової й повної креолізації, стверджують, що способом 
творення креолізованих текстів є спеціально дібрана 
взаємодія вербальних та ілюстративно-візуальних 
компонентів». Ідеться ніби про кількох учених, а насправді 
лише про одного -  Д. П. Чигаєва, хоч і його прізвище 
конкурсант не зазначив у тексті роботи.

10.8 Конкурсну працю виконано різними шрифтами, що не 
відповідає чинним вимогам.
Некоректно оформлено додатки в змісті та в тексті.
Прізвища вчених у тексті подано тільки з одним ініціалом, а 
треба -  із двома.
На с. 3 «вирішення» замість «розв'язання».
На с. 4 у рубриці «Структура роботи» не поставлено коми між 
однорідними членами речення, у родовому відмінку однини 
треба було використати словоформу «додатка».
На с. 5 -  граматична помилка: «спостереження над процесом 
навчанням  мови...», «лінгводидктики» замість 
«лінгводидактики». Останнє помилкове слово засвідчене й на 
с. 10.
На с. 6 у реченні «Тексти першої групи (тільки з вербальним 
компонентом) несуть інформаційне, смислове 
навантаження...» замість виділеного треба вжити слово 
«мають».
У тексті конкурсної роботи дуже багато помилок, пов’язаних 
з уживанням пасивних конструкцій, не характерних для 
наукового стилю сучасної української літературної мови. 
Наприклад, «...ця проблема ви вч ається ...»  (с. 6), «Так, 
структурно-системний підхід у науці сприяє здійсненню 
багатоаспектного аналізу явища, що вивчається, та дозволяє 
представити креолізований текст як смислову гомогенну 
систему, у якій виділяю ться різні структурні рівні...» (с. 8). 
«У лінгвістиці таке розуміння коду застосовується до мовних 
знаків і правил їхнього з’єднання між собою» (с. 9), «Отже, у 
нашому дослідженні полікодовий текст розглядається» (с. 9- 
10) та інші.
Некоректно в друкованих працях наукового стилю вживати 
лексеми на кшталт «говорити», наприклад: «Таке розуміння 
тексту дозволяє говорити про виокремлення нелінійного 
тексту як багатовимірної мережі...» (с. 10).
Помічено в тексті й друкарські огріхи: «Виконання цих 
ф ункції відбувається у процесі повторення...» (с. 18).
На с. 23 у реченні «Тетянка вийшла на ганок» останнє слово 
треба написати з літерою г. _____ 1



Засвідчено порушення правил милозвучності на с. 3, 6. 7. 9. 
19, 20, 21 та ін.

Сума балів 134

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 Знаки_____________________,

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

(шифр)

(назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи1

Рейтингова 
оцінка. 

Максимальна 
кількість балів 
(за 100-бальною 

шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 5
2 Новизна та оригінальність ідей 15 10
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 5
8 Якість оформлення 5 1
9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9):
10.1 Актуальність слід було б підсилити прізвищами «дослідників 

методичних проблем, учителів-практиків», які нині виявляють інтерес 
до проблеми, або використовують полікодові тексти під час навчання 
української мови.

10.2 Теоретичні результати і практичне значення сформульовано вузько.
10.3 Не всі заявлені методи використані( ніяк не засвідчений метод бесід з 

учителями й учнями).
Конкурсант не з'ясовує, на якому етапі був застосований кожен 
конкретний метод.

10.4 У висновках варто було б узагальнити результати власного досвіду 
роботи. Бажано подати в додатках матеріал, який використовувався на 
уроках в різних класах (с.20).

10.5

10.6
Чимало прізвищ науковців, які названі в тексті роботи, не відображено 
у списку джерел ( Бернацька, Мельничайко, Караулов, Космеда, 
Ейгер, Юхт та ін.). Є технічні огріхи в оформленні джерел у списку 
літератури(1, 2, 3, 4, 6, 13, 27, 30, 31). Немає у списку шкільних 
програм з української мови.Інтернет-джерела подано без авторства.

10.7 Не скрізь є покликання на на наукові джерела (с.6, 8). Певні 
класифікації, очевидно, мають авторів. Конкурсант видає їх за свої.

10.8.
Завдання оформлені іншим шрифтом. Назви розділів і параграфів , 
список літератури мають інший шрифт. Немає висновків до розділів. 
Додаток у змісті не названо. Є мовні і технічні огріхи. У роботах

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


наукового стилю не вживають займенник «я».
Сума балів 33

Загальний висновок рекомендовано до захисту на науково-практичній 
конференції_______________________________________________________

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


