
РЕЦЕНЗІЯ 

 

на наукову роботу «Великий подвижник» на тему: «Формування творчої 

особистості під час вивчення літератури на засадах особистісно зорієнтованого 

навчання», 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, оскільки робота з формування 

творчої особистості потребує системності, має бути заздалегідь продуманою, 

спланованою, методично обґрунтованою й безпосередньо впливати на 

індивідуальність дитини. Важливо дослідити принципи особистісно зорієнтованого 

навчання, метою якого є створення необхідних соціальних і педагогічних умов для 

розкриття та цілеспрямованого розвитку індивідуальності кожної дитини, зокрема 

під час уроків української літератури. 

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

дослідження: ідеї роботи почасти нові, оригінально використано надбання 

методичної науки, не зазначено методів дослідження, під час педагогічної 

практики та на лабораторному занятті було апробовано методику формування 

творчої індивідуальності на особистісно зорієнтованому уроці літератури. 

 

Основні наукові результати: визначено та обґрунтовано сутність та основні ознаки 

особистісно зорієнтованого навчання: опертя на власний досвід учня, суб’єкт-

суб’єктні стосунки учасників навчального процесу, діяльнісну основу. З’ясовано 

специфіку використання особистісно зорієнтованого навчання в процесі 

ознайомлення з творами української літератури, біографіями письменників та ін. 

Установлено, що особистісно зорієнтований урок є підґрунтям для формування не 

тільки творчих здібностей школярів, а й творчої особистості загалом. Під час таких 

уроків діти мотивовані на діяльність, що спрямована на досягнення максимально 

оригінального результату, вони вчаться самостійно обирати й формулювати 

особисто значущі цілі; мають можливість вибору більшої кількості варіантів 

розв’язання нових проблем, порівняння та зіставлення явищ, залучення набутих 

умінь. 
 

Наукова література та інші джерела інформації: у списку літератури 74 джерела, 

останнє – Інтернетресурс з адресою посилання – зовсім не коректне. У тексті 

роботи, наприклад на с. 3, указано прізвища дослідників: Г. Айзенка, 

Л. Виготського, І. Зязюна, С. Каплан, Н. Лейтеса та ін., праць яких не засвідчено в 

списку літератури. 
 

Значення роботи: у Вступі немає положень про теоретичне та практичне значення 

дослідження. Робота має теоретичне значення: нові підходи до навчання й 

виховання викликали необхідність гуманітаризації навчального процесу, співпраці 

та діалогу педагога й учня. Теоретичне обґрунтування й осмислення проблеми 

особистісно зорієнтованого викладання української літератури сприятиме новому 

якісному зростанню індивідуальності, здатної до самореалізації, самоосвіти, що 



спонукатиме формування й розвиток творчих здібностей. Практичне значення 

полягає в можливості використання апробованої методики студентами-

практикантами, учителями-філологами на особистісно зорієнтованих уроках 

української літератури, під час написання курсових та дипломних наукових робіт. 

Ступінь самостійності виконання роботи: робота виконана самостійно з 

використанням напрацювань методичної науки. 
 

Якість оформлення: загалом робота оформлена відповідно до чинних правил, проте 

варто використовувати великі букви в оформленні частини заголовків (ВСТУП, 

ВИСНОВКИ, назви розділів та додатків, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ). 

Треба вживати по два, а не по одному ініціалу біля прізвищ дослідників. Додатки 

позначають буквами, а не цифрами. Спорадично не вказано сторінок цитованих 

робіт, наприклад на с. 5 [73], на с. 16 [67]. Не дотримано деяких технічних 

параметрів: в оформленні частини праць у списку літератури, не засвідчено абзаців у 

певних фрагментах тексту, пропусків між словами, ініціали відірвано від прізвищ 

та ін. 
 

Недоліки роботи: є технічні некоректні аспекти в змісті, вступі, загалом у роботі, 

недбало оформлено список використаних джерел та додатки, у Вступі роботи не 

засвідчено положень про теоретичне та практичне значення дослідження, не 

вказано методології. У Розділі 2 не виокремлено підрозділів. Немає висновків до 

кожного розділу. До списку використаної літератури варто було б додати джерела, 

авторів яких згадано в тексті роботи. У змісті вказано 4 додатки, у роботі подано 

практично 1-й та 4-й (останній з номером 3-м – Таблиця «Пантелеймон Куліш як 

особистість» (учнівська робота)); 2-й має бути на CD-R, 3-й – Таблиця Л. Овдійчук 

«Естетичні уподобання українських письменників. Пантелеймон Куліш» – в 

окремому файлі. Низка помилок пов’язана з порушенням правил милозвучності, 

крім того, засвідчено поодинокі орфографічні, пунктуаційні, граматичні, лексичні, 

стилістичні помилки. 
 

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) 
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