
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу УЧИТЕЛЬ-ФІЛОЛОГ,

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

максимальних балів у пунктах 1-9):
10.1 Робота написана на актуальну тему. 

Побажання: у вступі варто чіткіше 
окреслити ключові слова «учитель- 
філолог», «учитель української мови і 
літератури», «мовно-мовленнєва 
підготовка», «інтерактивні технології».

10.2 Робота виконана в контексті проблеми 
формування професіоналізму учителя 
української мови і літератури і 
відзначається елементами новизни. Бажано 
увиразнити цей пункт новизни аналізом 
процесу реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа»; чіткіше 
окреслити специфіку використання 
інтерактивних технологій у мовно- 
мовленнєвій підготовці.

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

10.4 Дослідження за рівнем виконання завдань 
має теоретичні наукові результати. У 
висновках варто було чіткіше окреслити 
виконання запланованих завдань.

10.5 Апробація дидактичних матеріалів



здійснювалась зі студентами-філологами І, 
ІІ, ІІІ курсів на базі Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла 
Тичини. Довідка наявна.

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

10.7 Автор опрацював /опрацювала значну 
кількість наукових джерел, однак варто 
було чіткіше увиразнити авторський підхід 
до актуальної проблеми.

10.8 Роботу оформлено загалом відповідно до 
вимог

10.9
Сума балів 48

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



РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Учитель-філолог», представлену на Конкурс

(шифр)

з методики викладання української мови та літератури___________
( назва галузі знані», спеціальності, спеціалізації)

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової роботи Рейтингова
оцінка.
Максимальна
кількість
балів (за 100-
бальною
шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 7
2 Новизна та оригінальність ідей 15 9
3 Використані методи дослідження 15 9
4 Теоретичні наукові результати 10 7
5 П рактична направленість результатів (докум ентальне  

підтвердж ення впровадж ення результатів роботи)
20

6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 
інформації

5 2

7 Ступінь самостійності роботи 10 8
8 Якість оформлення 5 2
9 Н аукові публікац ії 10
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у 

пунктах 1-9):
10.1 Варто б дещо конкретизувати актуальність дослідження.
10.2 Не зайвим було б звернути увагу на різницю між методикою 

навчання мови та літератури.
10.3 Задекларовано соціально-гуманітарні методи у вступі (с. 5), 

проте не зовсім зрозумілою є їхня практична реалізація.
10.4 Загальні висновки виграли б, якби конкурсант конкретніше 

окреслив результати дослідження, пов’язані з 4-м завданням, 
зазначеним у вступі роботи.

10.6 У списку використаних джерел є випадки порушення 
технічних вимог до оформлення бібліографії.

10.7 У тексті треба вказувати прізвища авторів цитованих праць.
10.8 Прізвища вчених у тексті подано тільки з одним ініціалом, а 

треба -  із двома. Варто коректно оформлювати назви додатків 
у змісті та в тексті роботи. Помічено спорадичні огріхи, 
пов’язані з правилами евфонії (с. 2, 4, 12, 14 тощо), а також 
окремі стилістичні, орфографічні та пунктуаційні помилки.

Сума балів 44
Загальний висновок:
рекомендовано для захисту на науково-практичній конференції
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції)


