
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу ЛІНГВІСТИЧНА КРЕАТИВНІСТЬ,

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

Х арактеристики та критерії оцінки  
рукопису наукової роботи

Рейтингова оцінка.
М аксим альна  

кількість балів (за 
100-бальною  

ш калою )

Бали

1 Актуальність проблеми 10 8
2 Новизна та оригінальність ідей 15 10
3 Використані методи дослідження 15 10
4 Теоретичні наукові результати 10 7
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 5
9 Наукові публікації 10 -
10 Недоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у пунктах 1-9):
10.1 Робота написана на актуальну тему. 

Побажання: у вступі варто чіткіше 
окреслити роботи дослідників, присвячені 
безпосередньо проблемі дослідження: 
дидактична гра, креативність, лінгвістична 
креативність, формування лінгвістичної 
креативності учнів 10 класу, поглиблене 
вивчення української мови (філологічний 
профіль).

10.2 Робота виконана в контексті 
комунікативно-функційного аспекту 
поглибленого вивчення української мови і 
відзначається елементами новизни. Бажано 
було увиразнити цей пункт новизни у 
вступі і висновках дослідження; 
акцентувати увагу на власному баченні 
проблеми.

10.3 Методи дослідження ґрунтовно подано у 
вступі, однак частина емпіричних методів 
не повною мірою відображена в основному 
тексті.

10.4 Дослідження за рівнем виконання 3 завдань 
має теоретичні наукові результати. Варто 
було чіткіше окреслити сутність одного із 
ключових слів «формування лінгвістичної 
креативності учнів 10 класу в процесі 
поглибленого вивчення української мови».



10.5 Апробація дидактичних матеріалів 
здійснювалася під час педагогічної 
практики на базі спеціалізованої школи 
№ 252 з поглибленим вивченням 
української мови та літератури імені Василя 
Симоненка. Довідка наявна.

10.6 Загалом автор дотримується культури 
роботи із науковою літературою, водночас у 
тексті міститься чимало посилань на 
прізвища авторів (наприклад: О. Леонтьєв 
та Д. Ельконін І. Кучеренко, О. Кучерук, 
Л. Мамчур, С. Омельчук, М. Пентилюк, 
І. Хом’як та ін.), покликання на наукові 
праці яких у списку використаних джерел 
відсутні.

10.7 Автор опрацював /опрацювала значну 
кількість наукових джерел, вивчила досвід 
учителів, варто було чіткіше увиразнити 
авторський підхід до актуальної проблеми.

10.8 Електронний варіант оформлений загалом 
відповідно до вимог

10.9 Основні положення наукової роботи 
висвітлено в науково-методичному часописі 
«Українська мова і література в школах 
України» № 12 2018 року. Публікація 
наявна.

Сума балів

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



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Лінгвістична креативність ,

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

(шифр)

назва галузіднань, спеціальності, 
шещалізадп)

№
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 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
3

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

максимальних
балів у пунктах 1-9):

10.1 Актуальність слід було б підсилити прізвищами 
науковців/, які зараз виявляють інтерес до 
проблеми, педагогів, які використовують 
дидактичну гру в своїй роботі.

10.2 Проблема цікава, але варто було б чіткіше 
конкретизувати новизну та оригінальність ідеї.

10.3 Не всі заявлені методи використано. Щоб 
підтвердити застосування індивідуальних і 
групових бесід, анкетування, необхідно було їх 
розробити і проаналізувати.

10.4 На нашу думку, необхідно було більше 
акцентувати увагу використання дидактичної гри 
у класах з поглибленим вивченням української

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


мови.

10.5

10.6
Чимало прізвищ науковців, які названі в тексті 
роботи, не відображено у списку джерел ( Бахтін, 
Бацевич, Рубінштейн, Кучеренко, Мамчур,
Хомяк та ін.)

10.7 Варто було б конкретизувати, як сам автор 
використовує вивчений досвід учителів.

10.8.
В експериментальній базі бажано було вказати 
місто.

10.9

Сума балів 40

Загальний висновок рекомендовано до захисту на науково-практичній
конференції_______________________________________________________

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


