
 

РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу «Соціальна робота», представлену  

на Конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти 

з Освітня та соціальна інклюзія людей з інвалідністю міждисциплінарний підхід 
    (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 

 

№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 

роботи 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальна 

кількість балів 

(за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10  5 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 5 

3 Використані методи дослідження 15 10 

4 Теоретичні наукові результати 10 2 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 

 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 

 

5 

1 

7 Ступінь самостійності роботи 10 5 

8 Якість оформлення 5 5 

9 Наукові публікації 10  

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 Не доведено актуальність дослідження   

10.2 Використано результати досліджень, які не мають 

актуальності в сучасних умовах 

  

10.3 Не обгрунтовано доцільність використання методів 

дослідження 

  

10.4  Помилки в методології дослідження: 

Об’єкт дослідження – соціально-педагогічна 

робота з дітьми з інвалідністю в умовах навчально-

реабілітаційного центру. 

С 6 –  

Учені акцентують увагу на таких напрямках психолого-

педагогічного супроводу дітей з особливими потребами: 

Соціальний педагог є спеціалістом соціальної служби 

школи 

Саме тому він виконує функції супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами. Соціально-

педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 

потребами є постійним динамічним процесом, тобто він 

має проводитися систематично і включати в себе 

превентивно-корекційну роботу. 

Тому на початковому етапі соціальний педагог вивчає 

психолого-медико-педагогічні особливості особистості 

дитини та її соціальне мікросередовище, умови життя 

С 7 – Діагностичний інструментарій соціального 

педагога складають соціологічні та психологічні 

методики. 

Використовуються також специфічні методи соціальної 

  



роботи, такі, як метод соціальної біографії сім’ї, 

особистості, діагностика соціального середовища й ін 

Таким чином, процес соціального супроводу дітей 

з особливими освітніми потребами – це система 

передавання соціального досвіду з урахуванням 

особливостей і потреб різних категорій дітей із 

порушенням розвитку за активної їх участі й 

забезпечення адекватних умов, у результаті чого діти 

залучаються до роботи в усіх соціальних системах, 

структурах, беруть активну участь в основних сферах 

життя і діяльності суспільства, готуються до 

повноцінного дорослого життя, самореалізації та 

розкриття себе як особистості.  

С. 12 – Який центр? 

С. 13 – Соціально-психологічний супровід в НРЦ 

виступає як модель цілеспрямованої комплексної 

соціальної підтримки сім’ї 

С. 15 –  

Для дослідження особливостей соціальної роботи з 

сім’ями дітей в умовах НРЦ було проведене соціально-

психологічне дослідження. 

Програма соціально-педагогічної діагностики 

передбачала діагностику ефективності технологій 

роботи з дітьми з особливими потребами за 

 

 

10.6 Джерела не відповідають вимогам актуальності    

10.7 С. 16 – Дослідження батьків проводилось шляхом 

анкетування за питаннями анкети, що наведено у 

Додатку А.- ? 

 

  

Сума балів 33 

 
 


