
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Під чужим небом»,  

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 7 

4 Доцільність зазначених методів наукового 

дослідження для реалізації мети та застосування їх у 

роботі 

5  2 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 2 

6 Ступінь самостійності роботи 10  5 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 2 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 5 

9 Дотримання норм літературної мови 10  7 

10 Дотримання технічних параметрів 5  2 

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) Автор непереконливо визначає наукову 

новизну та особистий внесок. 

2) Висновки у роботі не відповідають 

поставленим завданням. 

3) У Розділі І, ІІ відсутній критичний аналіз 

досліджуваної проблеми, аргументація 

непереконлива. 

4) Зазначені методи наукового дослідження не 

зреалізовані. 

5) Додатки наявні, але вони не завжди 

відповідають змісту роботи. 

6) Ступінь самостійності підлягає сумніву, 

наявний плагіат. 

  

    

    

    

Сума балів  46 

 

Загальний висновок: не рекомендувати для захисту. 



РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Під чужим небом»,  

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 13 

2  Формулювання об’єкта, предмета, чітке визначення 

мети й завдань дослідження та відображення їх 

виконання у висновках 

10 8 

3 Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, 

критичність аналізу, логічність та ін.) 

15 12 

4 Доцільність зазначених методів наукового 

дослідження для реалізації мети та застосування їх у 

роботі 

5  3 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 4 

6 Ступінь самостійності роботи 10  10 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 5 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 6 

9 Дотримання норм літературної мови 10  6 

10 Дотримання технічних параметрів 5  3 

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 роботі не вказано про наукову новизну 

дослідження.  

  

12.2 У загальних висновках схематично й не зовсім 

повно віддзеркалено перше та друге завдання 

дослідження. 

  

12.3 У конкурсній роботі з методики навчання 

української літератури для обґрунтування 

теоретичних аспектів варто використати нові чинні 

документи Міністерства освіти і науки, положення 

Концепції Нової української школи, урешті-решт 

навчальні програми з української літератури. 

  

12.4 Варто розширити спектр методів наукового 

дослідження, дати їхні назви не описово, а 

відповідно до новітніх педагогіко-методичних 

тенденцій. Наприклад, пошуково-бібліографічний, 

категоріальний, парадигмальний, порівняльно-

аналітичний, проблемно-прогностичний методи 

та ін.  

  

12.5 Кожен додаток, відповідно до чинних правил   



оформлення наукових робіт, варто назвати, для 

нумерації використати букви українського алфавіту, 

а не арабські цифри й таким чином подати в змісті й 

у тексті роботи. 

Виникає запитання: чи встигне учитель 

скористатися всіма додатками впродовж двох 

уроків? 

12.6 -    

12.7 -    

12.8 У списку використаних джерел є порушення чинних 

правил: в авторефератах не вказують назву 

спеціальності, тільки шифр, не використовують дві 

скісні риски, назви періодичних видань чи збірників 

праць записують курсивом тощо. 

Нині варто послуговуватися Національним 

стандартом України ДСТУ 8302:2015. 

  

12.9 Лексичні й стилістичні хиби засвідчено на с. 3, 10, 

17, 21, 24, 33, 34 та ін.  

Помічено багато випадків порушення правил 

милозвучності на с. 3, 6, 8, 9, 11–16, 18, 21, 23, 25, 

29, 33, 34 тощо.  

Слово «вплив» варто писати тільки з початковою 

літерою ве (с. 10) відповідно до рекомендацій нової 

редакції Українського правопису 2019 року. 

Прізвища вчених у тексті треба подавати з двома 

ініціалами (с. 3, 4, 6 тощо). 

На с. 4, 23 виявлено орфографічні помилки. 

Граматичні помилки є на с. 5, 24. 

Засвідчено пунктуаційну помилку на с. 7.  

  

12.10 У новій нумерації змісту не послуговуються 

римськими цифрами в назвах розділів (с. 2, 6, 22). 

Після номерів підрозділів треба ставити крапки й у 

змісті, і в тексті роботи: 1.1. тощо.  

Назви кожного підрозділу оформлювати через 

рядок від попереднього. 

Кожен додаток треба подавати з нового аркуша. 

При використанні арабських цифр із крапкою для 

рубрикації в кінці положень (перерахованих завдань 

роботи) треба ставити крапку, а не крапку з комою 

(с. 4) відповідно до рекомендацій нової редакції 

Українського правопису 2019 року. 

Слова «роки», «століття» біля цифр треба подавати 

однаково: або скорочено, або повністю. У роботі то 

так, то так. 

На с. 26, 28 та ін. не варто було використовувати 12 

кегль шрифту для прогнозованих відповідей учнів. 

Відповідно до чинних вимог наукові роботи, 

зокрема конкурсні, оформлюють 14 кеглем шрифту.  

На 2 сторінки перевищено дозволений обсяг 

конкурсної роботи. 

  

Сума балів  70 

 



Загальний висновок:   

рекомендовано для захисту на науково-практичній конференції  
 

 


