
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу ЕЗНП,

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

максимальних балів у пунктах 1-9):
10.1 Тема сформульована некоректно, не 

розкрито ключові слова теми; актуальність, 
ступінь дослідженості, предмет, завдання 
майже не корелюють.

10.2 Електронні засоби навчального 
призначення, зокрема представлений засіб 
«Тарасовими стежками» є важливими для 
проведення уроків української літератури. 
Побажання: автор/авторка має чітко 
визначити, у чому ж новизна власної 
роботи.

10.3 Методи дослідження, заявлені у вступі, у 
більшості з них не використані в основному 
тексті.

10.4 Теоретичні наукові результати не 
сформульовані автором. Відсутні чіткі 
відповіді на більшість завдань дослідження 
(ці завдання сформульовано не коректно). 
Представлена робота нагадує реферат із 
вкрапленням уривків зі статей дослідників, 
зокрема Шарової Т. М.

10.5 Автор повідомляє про апробацію роботи з 
учнями 10 класів Івановицької ЗОШ 
Пулинського району Житомирської області.

10.6 Автор/авторка не достатньою мірою



дотримується культури роботи із науковою 
літературою; використовує тексти статей 
Шарової Т. М., але покликання на ці статті у 
списку використаних джерел відсутні.

10.7 Робота має низький рівень самостійності.

10.8 Роботу загалом оформлено відповідно до 
вимог

10.9

Сума балів 20

Численні абзаци списано зі статей:
Шарова Т. М. , Василенко Н. В. ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАСІБ: ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС 

НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
http://eprmts.mdpu.org.ua/id/eprmtШ37Л/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_
%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_2015.pdf

Шарова Т. М. , Шарова С.В. Особливості використання електронного засобу навчального 
призначення

“Тарасовими стежками” http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint /603/1/%D1%88%
0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 _%^1% 88%D0%B0%D1%80% D0%BE% D0%B2.pdf

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

http://eprmts.mdpu.org.ua/id/eprmt%d0%a837%d0%9b/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint


РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу ЕЗНП____________________ ,

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

(шифр)

назва галузізнань, 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 5
3 Використані методи дослідження 15 5
4 Теоретичні наукові результати 10 2
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 5
8 Якість оформлення 5 1
9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9):
10.1 Тему сформульовано зашироко, як для студентської наукової роботи. 

Слід було підсилити актуальність. Немає покликань на праці 
науковців, прізвища, яких названо.

10.2 Проблема, що досліджується на часі, а слід було вказати: в чому 
новизна?

10.3 Не названо, які явища досліджувалися, яким методом.

10.4 Завдання 1 не є доречним. Завдання 4 - виявлення впливу інновацій на 
формування компетенцій учня загальноосвітнього закладу -не 
реалізовано. У меті заявлено: «експериментально виявити». Що 
виявити? Експериментально результативність використання 
електронного підручника не доведено. Додаток ізольований, оскільки 
в роботі на нього не покликаються. Для якого класу цей урок?

10.5

10.6
У списку лише 3 джерела за останні 5 років. Не всі прізвища 
науковців, які згадуються в тексті роботи, відображено у списку 
літератури(с.6 -  Андреєв, Богданова, Спіріна, Сєдих,Роберт, Полат -  
немає жодного), с.10 -  перелік прізвищ, а посилання на Буртового. 
Джерело 26 розміщено не за алфавітом.

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


10.7 Відчутні перегуки з публікаціями Шарової Т.М.

10.8.
У рубриці «структура роботи» заявлено три розділи, а в роботі їх два. 
У змісті додаток не названо. Немає висновків до розділів. 
Формулювання завдань слід починати дієсловом неозначеної форми. 
Там, де здійснюється перелік і використовується цифра і крапка (1.), 
далі треба писати з великої літери (с. 6, 8, 10, 14, 19-20, 24, 25)

10.9

Сума балів 25

Загальний висновок рекомендовано до захисту на науково-практичній
конференції_______________________________________________________

(рекомендується, не рекомендується для захисту на 
науково-практичнійконференції)


