
 
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу «Папіломатоз корів», 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 10 
3 Використані методи дослідження 15 15 
4 Теоретичні наукові результати 10 10 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 
 

20 
 

20 
6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 
 

5 
 

2 
7 Ступінь самостійності роботи 10 10 
8 Якість оформлення 5 3 
9 Наукові публікації 10 0 

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

  

10.1 ‒ ‒ ‒ 
10.2 Література 30-40-50-60 і навіть майже 70-річної 

давнини (50-60-70 та 80 рр.) свідчить про новизну 
роботи.  

 -5 

10.3 ‒ ‒ ‒ 
10.4 ‒ ‒ ‒ 
10.5 ‒ ‒ ‒ 
10.6 1. Відсутні нові та новітні (за останні 5-10 років) 

першоджерела. Загалом з 38 першоджерел лише 19 % 
відносяться до періоду 2000-2009 рр., 39 % – 90-х рр., 
18 % – 80-х рр., 5 % – 70-х рр., 8 % – 60-х рр. та 10 % 
– 50-х рр. 

 -3 

10.7 ‒ ‒ ‒ 
10.8 1. Неточності, описки: 

- перша (титульна сторінка не нумерується); 
- у змісті не пронумеровані «Список використаної 

літератури» та «Анотація»; 
- невідповідність нумерації у змісті та у тексті; 
- різний міжрядковий відступ (стор. 4 і далі по 

тексту); 
- неточності в оформленні окремих першоджерел у 

«Списку літератури» (наприклад, №№ 17, 23 і  т. д.); 
- не «і ін.», а «та ін.» (стор. 8, 2-й абз., стор. 9, 4-й 

абз. і далі по тексту); 
- неточності у посиланні на першоджерела – № 21 і 

авторів Владутау зі співавт. та Олівкова Б.М. 
(насправді Бурденюк А.Ф. та ін.), а також на Нікітіна 
П.Г. та №29 Мирон Н.И. (10 стор. та «Список 

 -2 

                                                
 



використаної літератури») і далі по тексту. 
2. Невдалі вислови: 

- «ушкодження не вбивають господаря» «чужорідні 
господарі» та «робить» замість «чинить» (стор. 3, 1-й 
абзац); 

- «лікування корів з папіломатозом» замість 
«лікування корів на папіломатоз» (стор. 4, 3-й абз.); 

- «протягом» замість «на протязі» (стор. 10, 3-й 
абз.); 

- «зберігшихся» (стор. 12, 2-й абз.); 
- невдало сформований висновок №1 (стор. 30). 

3. Граматичні помилки: 
- «виявляють» замість «виявляли» (стор. 3, 2-й 

абзац); 
- неправильний перенос слова «фрагментами» 

(стор.8, 1-й абзац); 
- пропущено кому – «… худоба, а також …» замість 

«… худоба а також …» (стор. 13, 1-й абз.). 
4. Незрозумілі терміни, фрази, вислови: 

- джерело № 1 у списку літератури; 
- «Olaaa» та «рарШоmаvirus» (першоджерело № 15), 

«GeraMta» (першоджерело № 19) і далі по тексту; 
- економічні розрахунки  - формули, принципи і т. і. 

(стор. 24 розділ «Економічна ефективність»); 
- яка мета встановлення впливу двох методів 

лікування папіломатозу у корів на морфологічні та 
біохімічні показники їх крові? 
5. Зауваження: 

- недоцільним для даної роботи є включення до 
«Огляду літератури» підрозділу «Класифікація 
папіломавірусів та види папілом»; 

- розповсюдження папіломатозу, а також частоту 
локалізації папілом на різних ділянках тіла серед 
великої рогатої худоби слід було показувати у 
відсотковому співвідношенні (стор. 17, табл. 3.1 та 
стор. 18, табл. 3.2); 

- в роботі відсутні пропозиції. 
10.9 Наукові роботи не представлено.  -10 

Сума балів 80 
 
Загальний висновок рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції 
 
 

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

підтвердження впровадження результатів роботи) 
 

20 
 

20 
6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 

інформації 
 
5 

 
3 
 

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): 

  

10.2 Використання вже відомих методів лікування папіломатозу 
у тварин 

-10  

10.3 Обмежене використання загально-прийнятих методів 
досліджень при даній патології (відсутність 
морфологічних, імунологічних та інших досліджень) 

-10  

10.4 Теоретичні наукові результати мають обмежене 
використання 

-5  

10.6 Відсутність іноземних джерел літератури за останні 10 
років та використання застарілих вітчизняних джерел 
літератури 

-2  

10.9 Відсутність наукових публікацій -10  
Сума балів 63 

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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