
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ,

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

Характеристики та критерії оцінки 
рукопису наукової роботи

Рейтингова оцінка.
Максимальна 

кількість балів (за 
100-бальною 

шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 5
2 Новизна та оригінальність ідей 15 6
3 Використані методи дослідження 15 7
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 4
8 Якість оформлення 5 3
9 Наукові публікації 10 -
10 Недоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у пунктах 1-9):
10.1 Робота містить елементи актуальності. 

Побажання: варто чіткіше окреслити тему 
дослідження (слово «роль» у назві не є 
доречним); більш повно розглянути ключові 
слова дослідження в контексті формування 
патріотизму і громадянської свідомості 
здобувачів вищої освіти (конкретизувати у 
вступі -  якого профілю) на заняттях з 
української мови професійного спрямування 
засобами фольклору чи української 
літератури.

10.2 Робота містить елементи новизни. Бажано 
було увиразнити пункт новизни аналізом 
методики формування патріотизму і 
громадянської свідомості здобувачів вищої 
освіти на заняттях з української мови 
професійного спрямування у другому 
розділі, скорегувати назву другого розділу, 
логізувати розгляд запропонованих творів.

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

10.4 Дослідження за рівнем виконання окремих 
завдань має певні теоретичні наукові



результати. Бажано привести у 
відповідність описану автором новизну і 
завдання з висновками роботи.

10.5

10.6 Загалом автор дотримується культури 
роботи із науковою літературою, водночас 
зазначимо: у тексті наявні прізвища авторів, 
покликання на наукові праці яких у списку 
використаних джерел відсутні.

10.7 Варто було чіткіше увиразнити авторський 
підхід до розкриття кожного із завдань.

10.8 Роботу оформлено загалом відповідно до 
вимог, однак у тексті наявні прізвища 
авторів, покликання на наукові праці яких у 
списку використаних джерел відсутні.

10.9
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Загальний висновок______________Рекомендувати_____________________
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції)



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Патріотичне виховання______,

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

(шифр)

назва галузізнань, спеціальності, шещалізації)

№
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 5
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
1

7 Ступінь самостійності роботи 10 5
8 Якість оформлення 5 2
9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження

максимальних
балів у пунктах 1-9):

10.1 Проблема патріотичного виховання завжди є актуальною, але 
використання з цією метою жанрів фольклору є не новим. До того ж не 
достатньо обґрунтовано вибір імен та творів письменників.

10.2 Досить категорично стверджується, що проблема досліджується 
вперше в такому ракурсі. Новизна та оригінальність заслабкі. У роботі, 
переважно, здійснюється аналіз фольклорних зразків та творчості 
письменників. У новизні заявлено, що в роботі « удосконалено  методи 
використання зразків фольклору (прислів’їв, приказок, казок) та творів 
українських письменників ...», але ні в основному тексті, ні у 
висновках на цьому не акцентовано, методи не систематизовано.

10.3 Не всі, зазначені в роботі, методи використано з однаковою 
потужністю (соціологічний). Не проаналізовано програму з курсу 
«Укр. мова проф. спрямування» та підручники.

10.4 Теоретичне значення роботи не зазначено у висновках. Казки в 
українському фольклорі не належать до малих жанрів. У роботі 
переважно аналізуються фольклорні твори та творчість окремих

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


письменників. Методична складова роботи слабка. Художній матеріал, 
який аналізується, не увесь стосується патріотичного виховання.

10.5

10.6
Використано лише 21 джерело. Треба більше. Багато заявлено творів 
І.Франка, але методика роботи з ними не описана. Мало в списку 
літератури методичних джерел. Покликання, які подаються в тексті, не 
відповідають номерам в списку літератури (на с. 12 Ушинський 
цитується, як джер.3 Журавльова, ..; на с.9, 8 вказано 13 джерело, але 
це У. Гончаренко «Словник...», с.11 джер.10,с.216 -  такої сторінки 
немає, с.12 дж. 12, с.201 -  сторінки немає тощо )

10.7 Не зовсім коректна назва підрозділу 1.1. Об’єкт і предмет слід було б 
скоригувати.

10.8.
Відсутні висновки до розділів. У загальних висновках не відтворено 
третє завдання. Додатки відірвані від тексту. Тільки Додаток 1 
зазначений в роботі (с.9). Більшість з них не відповідають тематиці 
роботи. Розділ 1 має назву: «Українська література -  джерело 
національного виховання», а мова йде про твори фольклору.

10.9
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Загальний висновок рекомендовано до захисту на науково-практичній конференції____________
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково - 
практичнійконференції)


