ПРОТОКОЛ

Аргументованість вибору
теми дослідження, чіткість
постановки проблеми, мети
та завдань дослідження

Вміння чітко і ясно викладати
свої думки, критично
осмислювати використані
джерела

Самостійність, оригінальність
і доказовість суджень,
наявність елементів наукової
новизни

Повнота у розкритті теми,
глибина аналізу літературних
даних
Обґрунтованість поданих
висновків, їх відповідність
поставленим завданням та
меті дослідження

Відповідність вимогам
оформлення наукових робіт

Максимальна кількість
балів
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1 Іваненко
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ПІБ учасника

3 Цибульська
Вероніка Олегівна

НВЗ, клас

Слов’янська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 11
Слов’янської міської ради
Бердянська
загальноосвітня школа
І – ІІІ ступенів Першотравневої
районної ради

Клас

Голова журі:
Скиртач В.М. - кандидат філософських наук, доцент__________________________________
Члени журі:
Алієва О.Г. – кандидат філософських наук, доцент____________________________________
Карпенко А.О. – кандидат філософських наук, доцент__________________________________
Секретар:
Коваленко Т.О. – в.о. заступника директора КПНЗ «ДОМАНУМ»_________________________

(25б)

засідання журі ІI етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
у 2017-2018 навчальному році
(заочний тур)
_____________________2018 р.
Секція: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Рецензія
на роботу Іваненко Владислави Денисівни
учениці 11-Б класу
Дружківської гімназії «Інтелект»
«Християнська церква в житті сучасної молоді»
Робота Іваненко В.Д. присвячена дослідженню актуальної релігієзнавчої
проблеми – ролі християнській церкві у житті сучасної молоді.
Іваненко В.Д. у вступі обґрунтована актуальність дослідження зазначеної
проблеми, сформульовані об’єкт, предмет дослідження, його мета та завдання,
заявлені методи дослідження. Слід зауважити, що заявлена тема не відповідає
змісту роботи, оскільки тема звучить як «Християнська церква в житті сучасної
молоді», тоді як у тексті досліджується роль християнської церкви у житті
українського народу та української молоді. Також невідповідною заявленій
темі є мета дослідження, що сформульована як дослідження «впливу
християнства на духовний світ людини». З 4 поставлених завдань: «- огляду
розвитку християнства на теренах України; - аналізу досліджень, присвячених
аналізу відносин між суспільством та християнством у різні часи; - визначення
місця духовних цінностей у житті сучасної людини; - аналізу впливу курсу
«Основи християнської етики» на духовний світ учнів Дружківської гімназії
«Інтелект» темі дослідження, тобто християнській церкві у житті сучасної
молоді, відповідає лише остання.
Автором визначені методи дослідження. Серед методів дослідження не
зовсім зрозумілим є такий метод як «культурно-історичний аспект».
Наукова новизна роботи заявлена, але не розкрита, тобто незрозуміло, чи є
та який саме вплив уроків християнської етики в Дружківській гімназії
«Інтелект» на духовне виховання учнів.
У роботі показана можливість практичного використання результатів
досліджень.
У висновках міститься стислий виклад результатів дослідження.
До недоліків слід віднести наявність плагіату та орфографічних помилок.

Список використаних джерел достатній і такий, що відповідає науковометодичним вимогам.
У цілому робота виконана на достатньому науково-теоретичному рівні.
(Загальна кількість балів –17,5 )
Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціальнополітичних та правових наук ДДПУ Скиртач В.М.

Додаток. Плагіат, наприклад:
У 1054 році на Нікейському Соборі відбувся поділ християнства на православ 'я та
католицизм. Поділ 1054 р. підсумував попередні протиріччя, які за своїм значенням не були варті
цієї трагічної дії. Події того року розгорталися так: Патріарх Константинопольський Михайло
Керулларій (1043—1059) засудив церкву на Заході за використання прісного хліба у євхаристії.
Прісний хліб (опрісноки) було введено до церковної практики у IX ст. Папа римський Лев
IX (1002—1054), у свою чергу, послав кардинала Гумберта, канцлера Римської церкви Фрідріха
та архієпископа Петра з Амальфії як легатів (послів) до Візантії, щоб розв'язати суперечку.
Протиріччя у поглядах все більше загострювались у міру того, як тривало обговорення. 15 липня
1054 р. римські легати поклали на алтар кафедрального собору Святої Софії у Константинополі
буллу про відлучення від церкви патріарха і його послідовників. Патріарх Михайло Керулларій не
бажав залишатись у боргу і 20 липня скликав собор своєї партії, на якому наклав анафему на
папу римського і його ієрархію (духовенство). Так поділ християнства порушив єдність церкви. З
того часу Римська католицька і православна церкви йдуть своїми шляхами [17, 50].
На початку XII ст. Київська Русь вступає у новий період свого розвитку період
роздробленості. Міжусобна боротьба київських князів остаточно зруйнувала міцність великої
держави. На території сучасної західної України розпочинається формування Галичини та Волині
у єдину державу. Головним ворогом християнства стає монголо-татарська навала. У 1241
р. монголи пройшли Галичиною та Волинню, хоч і завдали тут таких нищівних руйнувань, як в
інших в інших руських князівствах. Щоб захистити свою рідну землю Данило Галицький
встановив дружні стосунки сПольщею та Угорщиною і звернувся до папи Інокентія ІVз проханням
зібрати хрестовий похід проти монголо-татар. За це Данило погоджувався на перехід своїх
володінь під церковну юрисдикцію Риму. Так він вперше поставив питання, що згодом стане
важливою й постійною темою галицької історії, а саме питання про відносини між західними
українцями та римською церквою. Щоб заохотити галицького князя папа послав йому королівську
корону, й у 1253 році в Дорогочині на Бузі посланець папи коронував Данила, як короля.

(Якщо у першому абзаці - цитування, то потрібно показати, де воно
починається і де закінчується за допомогою лапок.)

РЕЦЕНЗІЯ
на науково – дослідницьку роботу «Проблема формування національної
ідентичності української молоді у творчій спадщині Андрія
Шептицького та Йосипа Сліпого» учня 11 класу Слов’янської
загальноосвітньої школи I-III ст. № 11 Слов’янської міської ради
Донецької області
Федя Михайла Ігоровича
Науково-дослідницька робота Федя М.І. присвячена суперечливій та
багатогранній темі дослідженню духовної спадщини очільників української
греко-католицької церкви митрополита Андрія Шептицького і патріарха
Йосипа Сліпого. Обрана тема є надзвичайно актуальною в умовах
сучасного загострення національних та етнічних протиріч в Україні.
Мета роботи розкрита автором повністю, в процесі дослідження
висвітлені заявлені на початку питання: характеристика культурнопросвітницької діяльності та особистого прикладу духовного подвигу
митрополита А.Шептицького та патріарха Й.Сліпого, та проаналізовано
сутність їх поглядів щодо чинників формування національної ідентичності в
української молоді.
Учень чітко визначив об’єкт, предмет і мету свого дослідження,
надав історіографічний опис бази дослідження.
Також у
вступі
аргументовано подано наукову новизну дослідження та її практичну
значимість.
Робота містить вступ, 3 структурні підрозділи, висновки та список
використаних джерел та літератури. Така структура цілком логічно
виправдана та відповідає принципу історизму.
Науково-дослідницька робота написана стилістично грамотно,
використано 4 дисертаційні роботи, наукові статті, посилання на електроні
джерела. Такий обсяг та зміст є достатнім для розгляду та аналізу даної
проблематики.
Сформовані в роботі висновки обґрунтовані та логічно випливають з
основного тексту дослідження, поставлені автором задачі повністю розкриті.
Отже, можна зробити висновок, що робота Федя М.І. виконана на
високому рівні і може бути рекомендована для участі конкурсі-захисті
наукових робіт Малої академії наук України.

Кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії,
соціально – політичних і правових наук
Донбаського державного педагогічного університету
Алієва О.Г.

РЕЦЕНЗІЯ
на науково-дослідницьку роботу
«Релігійне життя на території сіл Бердянське та Агробаза»
Цибульської Вероніки Олегівни,
учениці 9 класу
Бердянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
Мангушської районної ради Донецької області
Науковий керівник:
Бондарук Валентина Іванівна,
учитель історії Бердянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
Мангушської районної ради Донецької області
Дослідження Вероніки Цибульської присвячено надзвичайно важливій
темі, що передбачає реалізацію соціологічного та культурологічного підходів у
вивченні релігійного життя чітко визначеної громади. Такого підходу до
визначення теми бракує і академічній науці, тому саме спрямування
дослідницької уваги юної дослідниці викликає тільки позитивну оцінку.
В роботі відображено реальне дослідження життя людей, засноване на
використанні саме соціологічної методики. Саме в матеріалах інтерв’ю та
первинного опису релігійного життя односельчан юна дослідниця здобуває
шукану наукову істину.
На жаль, ці елементи дійсного об’єктивного знання не покладені в
теоретичну основу дослідження, не використані для селекції літератури,
адекватно не розвинені в тексті роботи. Вступ і висновки мало пов’язані з
емпіричними матеріалами основної частини, розгортаючись в певному
абстрактному просторі міркувань про релігію взагалі.
Безперечно, дослідження Вероніки Цибульської заслуговує на позитивну
оцінку, навіть з урахуванням недоліків структурування та оформлення тексту.
В якості рекомендації можна порадити дослідниці та науковому керівнику
розвинути здійснене дослідження. Треба детальніше ознайомитися з
методологією соціологічного аналізу релігійного життя, посилити теоретичну
основу визначеного пошуку, конкретизувати мету, уточнити об’єкт і предмет
дослідження.
Рецензент

Карпенко А. О., кандидат філософських
наук, доцент, доцент кафедри філософії,
соціально-політичних і правових наук
Донбаського державного педагогічного
університету (м. Слов’янськ)

