
 

 

 

  

Урок № 50 

Тема уроку: Особливості складання:рецензія. 

Мета уроку:  

Навчальна – формувати навички створення довідково-інформаційних документів. 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню 

пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, 

розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку: 

Рецензія – це критичний відгук (аналіз і оцінка) на друковану наукову працю, 

статтю чи художній твір.  

Реквізити рецензії:  

 назва виду документа,  

 заголовок до тексту , який містить назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали 

її автора, рік публікації, назву видавництва,  

 текст, що складається з двох частин (короткий виклад змісту роботи та висновки, 

заауваження і оцінка автора рецензії),  

 підпис та посада особи, яка рецензувала роботу, 

 дата. 

В разі необхідності рецензію засвідчують печаткою або спеціальним штампом. 

ПРИНЦИПИ РЕЦЕНЗУВАННЯ: 

1. Читач може сказати про аналізований твір або про фільм, спектакль що проглянув − 

«подобається-не подобається», без доказів. Та в рецензії автор мусить ретельно 

обґрунтувати свою думку глибоким і аргументованим аналізом. Цей аналіз повинен 

відштовхуватись  від вмісту, форми твору, його ідеї і основної думки, чи декількох думок. 

2. Якість аналізу залежить від теоретичної і професійної підготовки рецензента, його 

глибини розуміння предмету, уміння аналізувати об'єктивно. 

3. Рецензент повинен побачити і схвалити творчу індивідуальність автора, колорит твору, 

що рецензується. 

4. Стосунки між рецензентом і автором – творчий діалог при рівному положенні сторін. 

Перевага автора – детальне знання твору. Переваги рецензента – високий рівень 



 

 

теоретичної  підготовки, майстерність аналітика, мовна культура. Досвід і жвавість пера − 

знань не замінюють. 

5. Авторське «Я» рецензента може виявлятися відкрито, щоб раціонально, логічно і 

емоційно впливати на читача. Тому рецензент використовує мовні засоби, що поєднують 

функції назви і оцінки, книжкові і розмовні слова і конструкції.  

 

ТИПОВИЙ  ПЛАН  ДЛЯ  НАПИСАННЯ  РЕЦЕНЗІЇ. 

Рецензія будується за певним планом. В ролі опорних конструкцій в ній уживаються 

спеціальні звороти мови (кліше), які забезпечують зв'язність, логічність, властиві науковій 

мові. 

Намалюємо таблицю, де в одній колонці перелічимо пункти плану, а в другій − 

розмістимо спеціальні мовні звороти (кліше), які підходять під перелічені пункти. 

(таблицю намалювати не вдалось, тому застосуємо інший прийом) 

                                                           

Пункти плану (ПП): 

1.ВСТУП. 

Предмет аналізу: якій темі присвячений твір (робота, текст)? 

 

Спеціальні звороти мови (кліше) (СЗ) : 

У роботі автора (у роботі, що рецензується) зачіпається тема (питання)… Твір 

присвячений розгляду питання (вирішенню проблеми)… 

ПП 

Актуальність вибраної автором теми. 

СЗ:Робота присвячена актуальній темі…  написана на актуальну тему…  Актуальність 

теми обумовлена…  Актуальність теми не викликає сумнівів (очевидна)… 

 

ПП: 

Вихідні дані про автора і твір. Яка мета автора, які завдання їм ставляться? 

СЗ 

Мета автора − …  Автор ставить завдання описати… (обґрунтувати, розкрити, 

уточнити)… 

 

2. ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА. 

ПП 

Який основний вміст твору, його основні проблеми? 

СЗ 



 

 

В центрі уваги (знаходяться)…  Головні зусилля направлені… Центральним питанням 

роботи є… 

Автор ставить і вирішує, по суті, одну задачу… 

Автор відзначає (що?.. описує (що?)… торкається (чого?)...  звертає увагу (на 

що?)…  нагадує (про що?)…  аналізує (що?). 

 

ПП 

Що вдалося авторові? Оцінка вмісту і форми вихідного тексту. 

СЗ 

Постараємося тепер пояснити… Далі підкреслимо… Необхідно зупинитися 

на…  Особливо хочеться виділити… Наведемо приклад… Нарешті, можна ще 

відзначити.  Достоїнством є… 

ПП 

Чи є недоліки, в чому вони полягають? 

СЗ 

На жаль, робота не позбавлена недоліків…  До істотних недоліків, на наш погляд, 

відноситься… Автором не розкрита (недостатньо пропрацювала, забута) тема… 

 

3. ВИСНОВОК.   

ПП 

Узагальнена оцінка твору. 

СЗ 

Робота завершується... На закінчення відзначимо…  Проведений аналіз дозволяє 

стверджувати, що… Роздумуючи над твором, можна зробити наступні виводи… 

 

ПОРАДИ  ПРИ  НАПИСАННІ  РЕЦЕНЗІЇ 

 

1. Не слід жорстко дотримуватися стандартного плану. У рецензії можуть бути відбиті не 

всі, а лише деякі пункти з числа позначених у плані, і, навпаки, в ній можуть бути 

включені питання, відсутні в схемі. 

2. Не слід клішувати письмову мову учнів, що «пишуть». Кліше використовується у 

випадках, коли той, хто пише взагалі не вміє рецензувати. 

3. Не слід захоплюватися опорними конструкціями. Пам'ятайте, що це семантично 

спустошені звороти мови, зв'язки – і нічого більшого. 

4. Якщо в учбовій методиці і застосовується кліше, то паралельно необхідно 

вивчити  роботи, в яких не використовуються завчені кліше. В цьому випадку автори 



 

 

рецензій  усвідомлюють, що творча робота передбачає, перш за все, знання предмету 

аналізу і міцне володіння мовою. 

 

               

 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

1. Контрольні питання: 

 Що таке рецензія? 

 Які  вам відомі реквізити рецензії? 

 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, прізвище та ім’я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


