
 

РЕЦЕНЗІЯ 
на наукову роботу Д-гіповітаміноз телят, представлену на конкурс 

(шифр) 

студентських наукових робіт 
з спеціальності 21 «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 10 
3 Використані методи дослідження 15 8 
4 Теоретичні наукові результати 10 5 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 
20 10 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 

5 5 

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): 

  

10.1    

10.2 Новизна роботи полягає у порівнянні ефективності 
різних доз препарату „Тривіт А,Оз,Е" за рахіту в 
телят, однак в роботі це не показано 

  

10.3 Важливим показником діагностики і ефективності 
лікування телят за О-гіповітамінозу є визначення 
вмісту неорганічного фосфору і активності лужної 
фосфатази в сироватці крові, а в роботі ці показники 
не визначались. Дози препарату необхідно було 
показати не у мілілітрах, а у одиницях дії окремих 
вітамінів, що входять до складу препарату 

  

10.4. - за аналізу раціону сухостійних корів не зрозуміло 
для якої фази сухостою (ранній чи пізній) він 
проводився. Не визначена концентрація поживних і 
біологічноактивних речовин в 1 кг сухої речовини 
раціону, що є більш об'єктивним показником 
забезпеченості корів; 
- результати морфологічного і біохімічного аналізу 
крові не інтерпретовані. Не показані зміни цих 
показників за впливу різних до препарату; 
- не визначався вміст неорганічного фосфору в 
сироватці крові, що є важливим показником 
діагностики і визначення ефективності лікування 
телят за О-гіповітамінозу 

  

10.8 - роботи не достатньо ілюстрована;   



 
 

Загальний виснок робота рекомендується для захисту на науково-практичній 

 

конференції 

 - багато помилок; 
- відсутні додатки 

  

10.9 Дані про публікації відсутні   

Сума балів 61 
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