
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу «Нова школа», представлену на Конкурс 
                                                                                   (шифр) 

 

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

 

Актуальність проблеми  розкрито на належному науково-методичному 

рівні.  
 

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, 

методи дослідження  Наукова новизна розкрита не в повній мірі.  
 

 

Основні наукові результати не вказані наукові збірники у яких апробована 

література.  
 

 

Наукова література та інші джерела інформації    
 

Значення роботи  робота викладена на актуальну тему, але вимагає 

доопрацювання.  
 

 

Ступінь самостійності виконання роботи  самостійна.  
 

Якість оформлення    
 

Недоліки роботи  роботу варто спрямувати у методичне русло, а саме: 

подати аналіз навчально-виховного процесу, зокрема, навчання української 

мови у базовій чи профільній школі.  
 

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

 

 

 

Рецензент                                                      (підпис)                                                                                               

 
                                                                   

М.П. 

  20 року 
 



РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу «Нова школа» на тему: «Нова українська школа»  

і місце в ній української мови», 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: зумовлена важливістю розкриття концептуальних 

особливостей та шляхів упровадження в шкільний навчальний процес 

стратегії розвитку «Нової української школи» та визначенням ролі 

української мови як мови навчання і вивчення. 

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

дослідження: ідеї почасти нові, використано надбання методичної науки, 

зовсім не вказано методів дослідження. 
 

Основні наукові результати: оскільки базовим закладом вивчення української 

мови є школа, то вчитель повинен підготувати учнів до грамотного 

використання української не тільки в школі, а й поза її межами. Вимоги 

концепції зумовлюють виконання вчителем-словесником таких завдань: 

формувати позитивний імідж української мови у свідомості учня; розкривати 

потенціал та позитивні характеристики рідної мови; стимулювати учнів 

використовувати українську мову в повсякденному вжитку; спрямувати 

учнів на вживання унормованої літературної мови (усунення з мовлення 

суржику, нецензурної лексики тощо). Гнучкість концептуальних засад 

«Нової української школи» створює позитивні умови для засвоєння 

інноваційних технологій навчання та спонукає оновлюватися не тільки 

процес здобуття знань, а й процес формування нового українськомовного 

суспільства. Головною метою «Нової української школи» є цілковитий 

перехід на навчання державною мовою. 
 

Наукова література та інші джерела інформації: у списку літератури 30 

джерел, для такої теми їх має бути більше. Некоректно в списку літератури 

подано 8-е джерело – Закон України «Про засади державної мовної 

політики» (с. 29), варто додати Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 

№ 2145-VIII. Можна було б розглянути й охарактеризувати положення 

проекту закону 5670-д, джерела, присвячені проблемам навчання 

українською мовою загалом і в різних регіонах зокрема. 
 

Значення роботи: теоретичне: результати дослідження сприятимуть 

подальшому вивченню й глибшому розумінню специфіки реформування 

середньої школи в Україні. Розробка методичних рекомендацій щодо 

впровадження інноваційних методів і прийомів у процесі проведення уроків 

мови та становлення її як загальнонаціональної є допоміжним засобом у 

формуванні педагогами навчального процесу. Практичне застосування: 



зібраний і проаналізований матеріал може бути використаний у процесі 

проведення уроків з української мови та різнопланових позаурочних заходів, 

пов’язаних з дисципліною «Українська мова», у написанні курсових і 

магістерських робіт з методики навчання української мови. 

Ступінь самостійності виконання роботи: робота виконана самостійно з 

використанням напрацювань методичної науки. 
 

Якість оформлення: загалом робота оформлена відповідно до чинних правил, 

проте варто використовувати тільки арабські цифри в назвах розділів (у змісті 

взагалі не зазначено «РОЗДІЛ 1 та 2», а тільки їхні назви). Треба вживати по 2, 

а не по одному ініціалу біля прізвищ дослідників. Наприклад, на с. 10–14 у 

квадратних дужках позначено цитовані джерела без вказівки сторінок, також у 

тексті не вказано прізвищ дослідників, думки яких цитує автор роботи. 

Засвідчено помилки в оформленні літератури. Додатки позначають назвами 

великих букв, а не цифрами. 
 

Недоліки роботи: тема дуже актуальна, проте не поставлено чітко 

сформульованих завдань, не реалізовано мету конструктивно, з позицій 

чинних законів та пропонованих законопроектів, не проаналізовано системно 

весь спектр проблем у цій сфері. У змісті немає слів на позначення 

структурних частин «РОЗДІЛ 1» та «РОЗДІЛ 2», немає назв і переліку 

додатків. У Вступі не вказано методів дослідження, дуже мало подано 

завдань (тільки 3), у формулюванні мети два рази вжито слово 

«особливості». До списку використаної літератури варто було б додати 

більше джерел, серед яких законодавчі. Надзвичайно багато помилок, 

пов’язаних з порушенням правил милозвучності (навіть по 6–9 на деяких 

сторінках), крім того, засвідчено орфографічні, пунктуаційні, спорадично 

стилістичні, лексичні, граматичні помилки. 
 

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

 

 

 

 

Рецензент                    

 

М.П. 

05 березня 2018 року 
 


	6 Нова школа
	6. Нова школа



