
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Люди -  прекрасні», представлену на Конкурс

(шифр)

з методики викладання української літератури_____________
(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
2 Новизна та оригінальність ідей 15 9
3 Використані методи дослідження 15 0
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 0

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

пунктах 1-9):
10.1 Актуальність сформульовано непереконливо (чомусь не на 

початку вступу, а в його кінці), не вказано, хто з учених 
вивчав таку проблематику. Не зазначено, що зроблено і які 
аспекти проблеми потребують додаткових досліджень.

10.2 На с. 5 спочатку треба вказати мету дослідження, завдання, а 
потім -  предмет та об’єкт.
Варто відредагувати заключний аспект мети роботи: 
«...виховання майбутнього громадянина -  національно 
свідомого українця, в душі й моделі поведінки якого 
органічно поєднаються загальнолюдські цінності».
Очевидно, 3 завдання -  це замало для конкурсної роботи.

10.3 У роботі не вказано методів дослідження.
10.4 У частині сегментів другого розділу робота нагадує 

дослідження з української літератури, а не з методики її 
навчання.
Висновки не відображають результатів наукової розвідки. 
Подекуди конкурсант використовує публіцистичний стиль 
викладу замість наукового.
Недоречно у висновках використовувати цитати.
Конкурсант, підсумовуючи й узагальнюючи результати 
дослідження, пише про деякі види діяльності, про які зовсім 
не згадував у тексті роботи. Наприклад, на с. 22: «Щоб 
залучити учнів до жвавого обговорення, потрібно 
використовувати допоміжні ресурси (фотографії, відео- та 
звукозаписи)».
Варто було б подати додатки з фрахментами уроків, 
додатковими матеріалами тощо.

10.6 12 джерел -  це замало для конкурсної роботи.



Недостатньо методичних цитованих джерел. Не вказано, які 
вчені досліджували цю проблематику, які їхні здобутки в цій 
галузі.
Засвідчено помилки в оформленні бібліографії.

10.7
10.8 У роботі некоректно оформлено зміст: названо його «План» 

(цю назву розміщено збоку, а не по середині рядка), для 
вказівки на розділи застосовано римські цифри (за чинними 
вимогами нової рубрикації -  тільки арабські), «Висновок» 
замість «Висновки», не використано великих літер у назвах 
головних частин праці.
Нумерацію сторінок здійснюють у правому верхньому куті 
аркуша, а не внизу. При цьому нумерацію на титульній 
сторінці почато з цифри -  2. Ми вказували сторінки в рецензії 
відповідно до нумерації автора, яка, проте, не збігається з 
фактичною.
Назви розділів, підрозділів оформлено в тексті роботи 
технічно неправильно. Не можна ставити крапки в кінці 
заголовків.
Варто використовувати неперервні пропуски з метою 
уникнення додаткових помилок. У квадратних дужках, 
наприклад, немає неперервного пропуску між скороченням 
сторінки та власне цифрою.
На с. 8 та ін. не потрібно квадратні дужки з посиланнями 
брати в лапки разом із цитатою. Варто використовувати один 
з різновидів лапок, а не кілька (с. 12 та ін.).
Прізвища вчених у тексті подано тільки з одним ініціалом, а 
треба -  із двома. Крім того, у тексті ініціали ставлять перед 
прізвищем, а не після (с. 7 та ін.). На с. 7, 8 та ін. ужито повні 
імена дослідників, наприклад: «Лілія О вдійчук звертає увагу 
на цікавий принцип вивчення життєпису письменника...» 
Засвідчено стилістичні, лексичні, граматичні помилки: «Усі 
вчені-методисти наголош ую ть важ ливість пізнавальної і 
виховної складової, яку можна виокремити з біографічних 
матеріалів письменника» (с. 7), «Для учня не так уже й 
важливо, до якої саме і масонської ложі належав письменник 
чи в котрому саме році , він переїхав на нове місце тощо» 
(с. 9, тут ще й пунктуаційна помилка, збережено авторську 
постановку коми), «написане самим письменником, біографія 
якого ви в ч ається ...»  (с. 10, у науковому стилі варто уникати 
пасивних конструкцій), «Також у записниках можемо  
зустріти  окреме критичне ставлення до власної творчості...» 
(с. 13), «Отже, послуговуватись мемуаристикою, зокрема й 
епістолярною спадщиною митця, для вивчення біографії на 
уроках української літератури доцільно з метою 
ознайомлення учнів із творчою особистістю, виховання 
естетичних почуттів та сприяння вироблення власної думки 
учня про письменника як талановитої особистості, при цьому 
не нехтуючи морально-етичними якостями та громадянською 
позицією митця» (с. 14), на с. 15 у першому та останньому 
абзацах -  невиправдана тавтологія, .
Пунктуаційні помилки: на с. 9 потрібно з обох боків, а не 
тільки з одного виділяти комами вставне слово, на с. 12 у 
реченні «Як підкреслюють науковці-методисти, -  «форми



проведення уроку біографії різноманітні...» зайвим є тире 
після вставного речення.
Помічено випадки порушення правил милозвучності (с. 4. 5, 
6. 7. 8 .9 . 10. 11. 12, 16. 17, 18,20, 22).

Сума балів 28

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 Люди -  прекрасні!, 

представлену на Конкурс
(шифр)

з
методики викладання української літератури

(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 6
2 Новизна та оригінальність ідей 15 7
3 Використані методи дослідження 15 5
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 7
8 Якість оформлення 5 3
9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження

максимальних
балів у пунктах 1-9):

10.1 Робота написана на актуальну тему, але у вступі 
варто чітко визначити теоретико-методологічні 
засади та методи наукового дослідження.

10.2 У новизні та оригінальності ідей варто наголосити 
було б на інтерактивних методах, прийомах та 
засобах вивчення біографії письменника на уроках 
літератури в школі.

10.3 Методи дослідження використані не в повному 
обсязі.

10.4 Дослідження за рівнем виконаних завдань має 
суто теоретичні наукові результати, які більше 
нагадують дослідження з української літератури.

10.5

10.6
Автор намагається проаналізувати науково- 
методичні джерела, але варто подати більш 
ширший аналіз психолого-педагогічної та

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


методичної літератури зокрема шкільних 
підручників для такого виду робіт.

10.7 Робота потребує більш детальнішого авторського 
підходу до запозиченої проблематики.

10.8.
Якість оформлення роботи потребує виправленню 
орфографічних і пунктуаційних та лексико- 
стилістичних помилок.

10.9

Сума балів 37

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


