
 
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу «qualis genetica», 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 
 

15 
6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 

інформації 
 

5 
 

4 
7 Ступінь самостійності роботи 10 9 
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 Використання екстракту сої в середовищах для 

кріоконсервації сперми баранів досліджувалося іншими 
дослідниками (Павленко Б. М. Исследование антишоковых 
свойств среды на основе растительных компонентов из 
экстракта сои при криоконсервации спермы баранов 
/ Б. М. Павленко // Науково-технічний бюлетень. - 2013. - № 
109(1). - С. 205-210. - Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntb_2013_109%281%29__3
4) 

 -5 

10.3 ‒  ‒ 
10.4 ‒  ‒ 
10.5 Відсутнє документальне підтвердження впровадження 

результатів роботи 
 -5 

10.6 Замало нової і новітньої літератури (за останні 10 і особливо 
5 років 

 -1 

10.7 Не описано базу і співавторів проведення окремих етапів і 
досліджень  

 -1 

10.8 1. Неточності: 
- у «Рефераті» й «Анотації» вказано 9 таблиць, а за 

фактом – 8; 
- підпис під фото 3 (назва) – на 40-й стор. замість 39-ї; 
- неправильно зазначені сторінки у змісті («Висновки» – 

стор. 30 замість стор. 31 і «Додатки» – стор. 37 замість 
стор. 38); 

- деякі неточності в оформленні «Списку літератури» 
(№№ 2, 4, 5, 6, 8, 16-21, 31, 39, 41, 44-48, 52), а також 

 -1 

                                                
 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ntb_2013_109%281%29__34�
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ntb_2013_109%281%29__34�


незрозумілий принцип його побудови (за алфавітом, 
хронологією чи ін.?). 

2. Описки: 
- стор. 14, 5-й абзац; 
- «сперміїв баранів» замість «сперміїв кнурів» (стор. 15, 
останній абзац). 

10.9 Наукових публікацій немає  -10 
Сума балів 77 

 
Загальний висновок рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції 
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Додаток 2 
до Положення про 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей 
(пункт 5 розділу ІV) 

 
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу  qualis genetica  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 15  15 
2 Новизна та оригінальність ідей 10 10 
3 Використані методи дослідження 10 10 
4 Теоретичні наукові результати 10 10 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 
 

15 
 

15 
6 Рівень використання наукової літератури та інших 

джерел інформації 
 

10 
 

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

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

  

10.1 Присутні опечатки (с.15)   
10.2 Перенос таблиць з порушенням (с.25, с.27)   
10.3 Старі джерела інформації   
Сума балів 93 

 
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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