
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Різдво Христове»,  

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 4 

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 5 

4 Доцільність зазначених методів наукового 

дослідження для реалізації мети та застосування їх у 

роботі 

5  3 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5 0 

6 Ступінь самостійності роботи 10  3 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 4 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 5 

9 Дотримання норм літературної мови 10  6 

10 Дотримання технічних параметрів 5  4 

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 Дуже мало власного дослідження, суцільна 

компіляція. 

Претензійно заявлено на с. 4, що «вперше 

розроблено систему вправ на основі прецедентних 

текстів Біблії для учнів основної школи». 

Наприклад, такі вправи пропонує Ж. Г. Михайлець – 

учитель української мови та літератури, 

християнської етики Полтавської спеціалізованої 

школи І–ІІІ ступенів № 29 (Див. URL: 

http://www.rokim.org.ua/etika/mizpredmetny_zvyazky/) 

Із зазначеного джерела конкурсант «позичив» кілька 

вправ. 

Не містить конкретики положення про практичне 

значення одержаних результатів. 

  

12.2 У роботі сплутано об’єкт і предмет дослідження. 

До того ж, предмет вивчення сформульовано 

некоректно. 

У загальних висновках варто посилити педагогічно-

методичну складову, більш конкретно з 

  

http://www.rokim.org.ua/etika/mizpredmetny_zvyazky/


урахуванням вікових особливостей, з 

використанням міжпредметних зв’язків, крім 

переліку традиційних видів роботи, запропонувати 

системний підхід, інноваційні методики для 

використання Біблії на уроках української мови.  

12.3 Сторінками скомпільовано матеріал роботи.   

12.4 Необхідно розширити перелік використаних методів 

дослідження. 

  

12.5 Додатків у роботі немає.   

12.6 Плагіат помічено на с. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 19, 27, 28, 29. 

  

12.7 Варто робити невеликі висновки до кожного 

структурного підрозділу. 

  

12.8 У роботі засвідчено некоректне оформлення цитат: 

без вказівки на прізвища дослідників у тексті, без 

лапок на с. 7, 8, 9 та ін. 

На с. 14 некоректно подано 6 та 7 джерело в 

окремих квадратних дужках. 

На с. 15 не використано неперервного пропуску між 

скороченням сторінки та цифрою, що спричинило 

порушення технічних правил переносу (не можна 

відривати скорочення від цифри). 

Список літератури оформлено за старими 

правилами. Нині варто послуговуватися 

Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015. 

  

12.9 Абсолютно некоректно й непослідовно конкурсант 

уживає прізвища науковців то з одним ініціалом, то 

з повним іменем. За правилами оформлення 

наукових текстів, необхідно, де це потрібно, 

фіксувати два ініціали перед прізвищами переважно 

східнослов’янських дослідників. 

Порушення правил милозвучності трапляється 

майже на кожній сторінці рецензованої праці (с. 2–9, 

11–12, 14–31). 

Стилістичні та лексичні помилки є на с. 5, 11, 12, 15, 

20, 26, 27, 29. 

Пунктуаційні помилки засвідчено на с. 12, 21, 28, 

31. 

На с. 16 помічено орфографічну помилку. 

  

12.10 Назви підрозділів у тексті роботи подано з 

порушенням правил. 

У тексті роботи ініціали та прізвища дослідників 

варто подавати через неперервний пропуск. 

Засвідчено огріхи в оформленні частини слів на 

зразок «збудувати» на с. 16 та ін.  

Трапляється поряд із традиційним знаком 

апострофа використання некоректного, наприклад 

«З'ясуйте», у багатьох випадках. 

  

Сума балів  40 

 

 

 



Загальний висновок:   

не рекомендовано для захисту на науково-практичній конференції  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу «Шифр«Різдво Христове», 

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 7 

3 Виклад матеріалу (науковість, аргументованість, 

критичність аналізу, логічність та ін.) 

15 15 

4 Доцільність зазначених методів наукового 

дослідження для реалізації мети та застосування їх у 

роботі 

5  3 

5 Наявність додатків та їх доцільність 5  

6 Ступінь самостійності роботи 10  10 

7 Дотримання структури наукової роботи 5 3 

8 Оформлення бібліографії та покликань у тексті 10 8 

9 Дотримання норм літературної мови 10  8 

10 Дотримання технічних параметрів 5  5 

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.Актуальність обгрунтована, але власний внесок дослідника у вивчення проблеми 

простежується слабко. У новизні варто уникати формулювання «вперше». 

2.Об’кт і предмет дослідження визначені неправильно. 

4. Указаний метод експерименту не застосований. 

5.Додатків немає. 

7.Відсутні висновки до розділів. 

8.Є деякі огріхи в оформленні бібліографії (дж.1, 4). 33, 35  – є новіші видання. У 

друкованому варіанті роботи бібліографія закінчується на 37 джерелі, в електронному – на 

40. Деяких прізвищ дослідників, заявлених у тексті,  в списку літератури немає  (с.14  – 

В.Соболь, В.Сулима тощо). 

9.Є мовні недоречності: «при вивченні (с.14), «по варіантах» (с.21), «допоможуТЬ 

ВЧителеві» (с.14). 

Сума балів 67  

Загальний висновок: рекомендувати роботу до захисту 


