
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу т і н і  з а б у т и х  п р е д к і в ,
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 аксимальна 

кількість балів (за 
100-бальною 

шкалою)

Бали

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

максимальних балів у пунктах 1-9):
10.1 Робота актуальна. Побажання: у вступі 

доцільно розкрито ключові слова теми 
(«літературний розвиток» та ін.); важливо 
пояснити, з якою метою автор акцентує увагу 
на сутність і структуру читацьких умінь і 
навичок.

10.2 Робота має елементи новизни, однак наукова 
новизна і теоретичне значення, яке 
сформульоване у дослідженні, частково не 
збігається із завданнями та метою.

10.3 Методи дослідження, заявлені у вступі, але 
більшість із зазначених методів не описано 
в основному тексті.

10.4 Теоретичні наукові результати нечітко 
сформульовані автором. Відсутні конкретні 
відповіді на деякі завдання дослідження. 
Частину завдань сформульовано не 
коректно.

10.5 Апробація дидактичних матеріалів 
здійснювалася з учнями 10 класів 
Івановицької ЗОШ Пулинського району 
Житомирської області

10.6 Загалом автор дотримується культури 
роботи із науковою літературою, однак 
відсутні навчальні книги з літератури для 
старшої школи.



10.7 У роботі бажано посилити рівень 
самостійності, деякі сторінки нагадують 
швидше реферат, а не аналіз.

10.8 Роботу загалом оформлено відповідно до 
вимог.

10.9

Сума балів 25

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



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу Тіні забутих предків________ ,

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

(шифр)

назва галузузнань, спеціальності, 'пещалізацп)

№
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 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 5
8 Якість оформлення 5 1
9 Наукові публікації 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження

максимальних
балів у пунктах 1-9):

10.1 Актуальність має бути підкріплена увагою 
науковців, педагогів до проблеми і сучасними 
публікаціями.

10.2 Новизна сформульована не коректно: «теоретично 
обґрунтовано й розроблено систему роботи з медіа 
ресурсами при вивченні творів учнями середньої 
ланки», а дослідження проводилися у 10-х класах. 
Мета, завдання і новизна дисонують.

10.3 Заявлений метод: порівняльний аналіз навчальних 
програм і шкільних підручників не використано, 
оскільки ні програми, ні підручники не 
аналізувалися. У таблицях підрозділу 2.2. відсотки 
пораховано неточно.

10.4 Теоретичні наукові результати у висновках

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


узагальнено поверхово. Висновки не 
відображають виконання усіх поставлених 
завдань.

10.5

10.6
У списку літератури немає шкільних підручників, 
немає публікацій з описом досвіду учителів з 
проблеми
Не скрізь чітко визначено межі цитат.

10.7 Експериментальна робота не достатньо 
продумана, фрагментарна. Аналіз даних неточний.

10.8.
Друге завдання не коректно сформульовано. 
Немає висновків до розділів. Є мовні огріхи і 
гехнічні невправності. Додатки у змісті не 
названо. В оформленні літератури є недоліки (слід 
уніфікувати тире)

10.9

Сума балів 28

Загальний висновок рекомендовано до захисту на науково-практичній
конференції_______________________________________________________

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


