
 
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу «Гематома», представлену на Конкурс  

з галузі знань 21 – «Ветеринарна медицина», спеціальності  211 «Ветеринарна 
медицина» 

 

№ 
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 15 
3 Використані методи дослідження 15 15 
4 Теоретичні наукові результати 10 10 
5 Практична направленість результатів 

(документальне підтвердження впровадження 
результатів роботи) 

 
20 

 
10 

6 Рівень використання наукової літератури та 
інших джерел інформації 

 
5 

 
4 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 
8 Якість оформлення 5 4 
9 Наукові публікації 10 0 
10 Недоліки роботи (пояснення зниження 

максимальних балів у пунктах 1-9): 
  

10.1 ‒ ‒ ‒ 
10.2 ‒ ‒ ‒ 
10.3 ‒ ‒ ‒ 
10.4 ‒ ‒ ‒ 
10.5 Немає документального підтвердження 

впровадження результатів роботи 
 -10 

10.6 Мало нових та новітніх першоджерел   -1 
10.7 ‒ ‒ ‒ 
10.8 1. Відсутня нумерація сторінок по тексту та у 

змісті. 
2. Граматичні помилки: 

- «дані» замість «данні» (стор. 3, 3-й абз.); 
- «зв’язок з просвітом» замість «зв’язок с 

просвітом» (стор. 3, 3-й абз.); 
- пропущена кому – «…. Крім того, 

проблемою …» замість «…. Крім того, 
проблемою …» (стор. 4, останній абзац), «… 
Так, середній…» замість «… Так середній …» 
(стор. 19, 1-й абз.), «… патологію, утримувалась 
…замість «…патологію утримувалась…» (5-й 
висновок, стор. 23); 

- зайва крапка у кінці назви підрозділів 
(стор. 11, п. 3.1 і далі по тексту); 

- «місті Суми» замість «місті суми» (4-й 
висновок, стор. 23). 
3. Описки, неточності: 

- відсутній абзацний відступ (стор. 4, 3-й абз., 

 -1 

                                                
 



стор. 5, останній абзац та стор. 9, останній 
абзац); 

- пропущене тире (стор. 4, останній абзац); 
- кома замість крапки – «69,04 г/л» замість 

«69.04 г/л» та «29,7%» замість «29.7%» 
(стор. 19, 1-й абз. і далі по тексту); 

- роздільне написання ініціалів та прізвища 
(джерела №№1 та 2 зі «Списку літератури» і 
далі по тексту); 

- неправильне оформлення першоджерел 
(№№ 15, 24, 31-34). 

10.9 Наукові публікації не представлено  -10 
Сума балів 78 

 
Загальний висновок рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції 
 
 

28 березня 2019 року 
 



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

РЕЦЕНЗІЯ   
на наукову роботу __________Гематома_____________ представлену на Конкурс  

(шифр) 
з _____ галузь знань 21 "ветеринарна медицина", спеціальність 211 "Ветеринарна медицина" 

__________________________________________________________ 
         (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 15 
3 Використані методи дослідження 15 15 
4 Теоретичні наукові результати 10 10 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 
 

20 
 

0 
6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 

інформації 
 
5 

 
5 
 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 
8 Якість оформлення 5 5 
9 Наукові публікації 10 0 

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

  

10.5 Відсутність документального підтвердження 
впровадження результатів роботи 

-20  

10.9 Відсутність наукових публікацій -10  
Сума балів 70 

Загальний висновок -  рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 
               (рекомендується, не 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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