
 
 

Додаток 2 
до Положення про 
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт 
з галузей знань і 
спеціальностей 
(пункт 5 розділу IV) 

РЕЦЕНЗІЯ 
на наукову роботу Cogito ergo sum представлену на Конкурс 

 
Галузь знань 21 « Ветеринарної медицини», спеціальність 211 ветеринарна 

медицина 

№ Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової Рейтингова Бали 
з/п роботи1 оцінка. 

 ___________________________________________________________ 

Максимальна 
кількість балів 
(за 100-бальною 

шкалою) _____________  
 1 ____ Актуальність проблеми _________________________________________10 ___________ 10 
 2 ___ Новизна та оригінальність ідей __________________________________ 15 __________ 
3 

10 
Використані методи дослідження _________________________________ 15 __________ 12 

 4 ___ Теоретичні наукові результати
5 

 ___________________________________ 10 _________    8 
Практична направленість результатів (документальне 

 підтвердження впровадження результатів роботи) __________________ 20 ___________ 
6 

10 
Рівень використання наукової літератури та інших 

 _______ джерел інформації _____________________________________________ 5                    З 
 7 ___ Ступінь самостійності роботи
8 

 ____________________________________ 10 __________ 6 
Якість оформлення _____________________________________________ 5 ___________ 5 

 9 ___ Наукові публікації
10 

 ______________________________________  ______ 10 __________ 8 

 _______ 
Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9):
10.1 

 ______________________________________________________________  

 ______  
Даний метод на сьогодні використовується в 

лабораторній діагностиці
10.2 

 ___________________________________________________________  

 _______ 

Немає посилань на дослідження Віговської J1.M. яка 
працює в тій же лабораторії і виконувала аналогічні 

дослідження. _____________________________________________________________________  
' Сума балів _______________________________________________________________   ______  

І Загальний висновок - рекомендується для захисту на науково-практичній 

73 

Конференції (рекомендується,  не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції ) 

 

 

 



Додаток 2 
до Положення про 
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових 
робіт з галузей знань і 
спеціальностей 
(пункт 5 розділу ІV) 

 
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу   Cogito ergo sum  представлену на Конкурс  
(шифр) 

з ________________________________________________________________ 
         (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 
 
№ 
з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 
роботи1

Рейтингова 
оцінка. 

Максимальна 
кількість балів 

(за 100-бальною 
шкалою) 

 
Бали 

1 Актуальність проблеми 10  10 
2 Новизна та оригінальність ідей 15 12 
3 Використані методи дослідження 15 12 
4 Теоретичні наукові результати 10 10 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 
 

20 
 

18 
6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 
 
5 

 
4 
 

7 Ступінь самостійності роботи 10 5 
8 Якість оформлення 5 5 
9 Наукові публікації 10 10 

10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 
балів у пунктах 1-9): 

  

 10.1 Викликає питання ступінь самостійності роботи   
10.2 Посилання до іноземної наукової літератури сумнівні   
10.3 Питання щодо вартості методики дослідження   

 10.4    
Сума балів 86 
Загальний висновок -  рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 

 
   

                                                
1 Галузеві конкурсні комісії мають право вносити додаткові критерії оцінки рукопису наукової 
роботи, що враховують специфіку даної галузі знань, спеціальності, спеціалізації (20 балів). У 
цьому випадку максимальна сума балів буде 120. 
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