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

 
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу «Cell», представлену на Конкурс  
(шифр) 

      

№ 
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 10 
4 Теоретичні наукові результати 10 10 
5 Практична направленість результатів 

(документальне підтвердження впровадження 
результатів роботи) 

20 - 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 

5 3 

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

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

  

10.3 Відсутні посилання на літературні джерела за якими 
методиками проводили дослідження. 

  

 10.5 Відсутні у додатках документальне підтвердження 
впровадження результатів роботи. 

  

10.6 Недостатньо джерел використаної літератури та 
посилань їх у науковій роботі. 

  

10.8 Оформлена не зовсім якісно   
10.9 У додатках відсутні наукові публікації.   

Сума балів 61 
 
Загальний висновок:  Робота рекомендується для захисту на науково-
практичній конференції  

 

                                                             
 



 

 

РЕЦЕНЗІЯ 
на наукову роботу сell , представлену на Конкурс  

з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» 
 

№ 
з/п Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової роботиi

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 8 
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 9 
8 Якість оформлення 5 4 
9 Наукові публікації 10 – 
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у 

пунктах 1-9):   

10.4 Теоретичні наукові результати надано по двом органам 
(печінки, серцю) які відносяться до різних систем організму і не 
мають прямих функціональних зв’язків  

  

10.5 Практична спрямованість результатів простежується, однак 
відсутнє документальне підтвердження/   

10.6 Недостатня кількість опрацьованої наукової літератури 
стосовно обраної теми досліджень. На стор. 11 посилання на 
видання 1957 року, в той же час є аналогічні методики 
Горальський Л. П. з співавторами, 2005. 

  

10.8 Відсутня схема досліду, однак посилання по тексту є (стор. 11). 
По тексту зустрічаються русизми невдалі вирази: «любий» 
стор. 2; «проміжний склероз» стор. 9; «довенно» (введення 
препарату); стор. 10; «соковиті ядра, соковиті Купферові 
клітини, набубнявілі» стор. 15, 17, 19. 
На рисунках відсутні умовні позначення; В окремих реченнях 
не дотримано інтервалів при виділенні абзаців (стор. 6, 8, 9), 
постановці ком, крапок (стор. 1, 3-5 та ін.), посилання на 
авторів не повинно зазначатись в окремих дужках (стор. 4, 5, 9). 

  

10.9 Відсутні наукові публікації   
Сума балів 75 

 

Загальний висновок: рекомендується для захисту на науково-практичній 
конференції. 

___ ____________ 2019 року 
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