
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу «ЧДС», представлену на Конкурс 
                                                                                   (шифр) 

 

з  української мови, літератури (з методикою їх викладання).  
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей) 

 

Актуальність проблеми  тема актуальна, відповідає чинній програмі з 

української мови для 5-9 класів.  
 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження  наукова новизна у роботі визначена, але не розкрита 

у повному обсязі.  
 

 

Основні наукові результати не зазначено.  
 

 

Наукова література та інші джерела інформації  наукова література 

відповідає дослідженню, але варто було б звернути увагу на літературу з 

лінгводидактики.  
 

Значення роботи  Робота має практичне значення для сучасної школи при 

умові рекомендаційних загальних висновків відповідно до поставлених 

завдань.  
 

 

Ступінь самостійності виконання роботи  самостійна.  
 

Якість оформлення  не завжди відповідає визначеним нормам і критеріям.  
 

Недоліки роботи  Удосконалити науковий апарат роботи; у розділах 

зробити аналіз лінгводидактичних джерел.  
 

Загальний висновок рекомендувати.  
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції) 

 

 

 

Рецензент                                                      (підпис)                                                                                               

 
                                                                   

М.П. 

  20 року 
 



РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу «ЧДС» на тему: «Методика проведення поточного та 

підсумкового контролю (тема «Просте ускладнене речення», 8 клас)», 

представлену на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання) 
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей) 

 

Актуальність проблеми: проблема є актуальною: на сучасному етапі розвитку 

шкільної освіти впроваджують інтенсивні методи навчання, які ведуть до 

нових пошуків у галузі підвищення якості та ефективності контролю. Це 

зумовило використання різноманітних форм і видів перевірки рівня знань 

учнів на уроках української мови. Нові типи контролю орієнтовані на 

зовнішнє незалежне оцінювання, а також на перевірку ключових і 

предметних компетентностей учнів. 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи 

дослідження: ідеї роботи не нові, оригінально використано надбання 

методичної та лінгвістичної наук, застосовано адекватні методи дослідження, 

проте у вступі варто було більше уваги присвятити їх опису, адже вказівка на 

«аналіз, синтез, узагальнення» (с. 4) почасти формальна. 
 

Основні наукові результати: досліджені форми поточного контролю: усне 

опитування, перевірка домашнього завдання, тестування, фактологічний 

диктант, графічна перевірка, самостійна робота учнів – дозволяють 

удосконалити знання восьмикласників, послідовно їх закріпити на практиці, 

а також збільшують можливості для формування основних умінь школярів. 

Проаналізовані розробки підсумкового контролю для восьмикласників з теми 

«Просте ускладнене речення» орієнтовано на ЗНО, а також на перевірку 

ключових компетентностей, зазначених в оновленому змісті навчальної 

програми для 5–9 класів. Перевагу має тестування, у частині контрольних 

робіт запропоновано творчі завдання, які розвивають мислення, пам’ять, 

уяву, уміння доводити власну думку. 
 

Наукова література та інші джерела інформації: у списку літератури 31 

джерело, у роботі на с. 5–6 дещо схематично, без достатньої систематизації 

подано цитати про контроль знань як наукову категорію. У тексті роботи, 

наприклад на с. 28, цитовано зошит для контрольних робіт для 

загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова: 8 клас» (2016), що 

має двох авторів –  О. В. Заболотного, В. В. Заболотного (с. 33 списку 

літератури, хоч указано по одному ініціалу), а в тексті роботи йдеться тільки 

про О. В. Заболотного [27]. 
 

Значення роботи: у Вступі роботи не засвідчено положень про теоретичне та 

практичне значення дослідження. Робота має теоретичне значення: контроль 

знань – один з прийомів ефективного управління оцінювання школярів, 



завдяки його різновидам уносяться корективи в організацію навчального 

процесу, відбувається стимулювання для покращення якості досягнень учнів. 

Практичне значення полягає в можливості використання запропонованих 

завдань, вправ, тестів для своєчасного й усебічного зворотного зв’язку учнів 

та вчителів з метою контролю за формуванням ключових і предметних 

компетентностей восьмикласників.  

Ступінь самостійності виконання роботи: робота виконана самостійно з 

використанням напрацювань методичної науки. 
 

Якість оформлення: загалом робота оформлена відповідно до чинних правил, 

проте варто подати назви всіх додатків у змісті; треба вживати по 2, а не по 

одному ініціалу біля прізвищ дослідників. Немає висновків до кожного 

розділу. Є помилки в оформленні списку літератури, зокрема інтернетних 

джерел та тих, що мають 2 авторів. 
 

Недоліки роботи: у Вступі не засвідчено положень про теоретичне та 

практичне значення дослідження, варто було сформулювати більше завдань, 

зробити це конкретніше. Немає висновків до кожного розділу, загальні 

висновки дуже короткі, схематичні. Частина помилок пов’язана з 

порушенням правил милозвучності, крім того, засвідчено поодинокі 

орфографічні, лексичні, пунктуаційні, граматичні помилки, технічні огріхи. 

У додатках (с. 39) до варіанта 1 некоректно сформульовано 2-е питання, для 

питання 1-го відповіді – В і Г, для 3-го – А та Г, хоч на с. 43 указано тільки 

по одній: 1. В, 3. А. На с. 42 до варіанта 2, мабуть, неправильно 

сформульовано 1-е завдання, подано речення Г з помилками, тому не 

відповідає дійсності зафіксована на с. 43 відповідь: 1. Г. Некоректним є й 2-е 

завдання та відповідь до нього (с. 41, 43). 5-е завдання зі с. 42 має відповідь 

В, а не Б, як зазначено на с. 43. Для 7-го завдання (с. 42) переплутано дві 

відповіді на с. 44: 1 – Г, 5 – Д, а правильно навпаки: 1 – Д, 5 – Г. 
 

Загальний висновок: рекомендовано для захисту на науково-практичній 
конференції (з певними застереженнями, на розсуд членів галузевої 
конкурсної комісії)                                                                               
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції) 

 

 

Рецензент                    

 

М.П. 

05 березня 2018 року 
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