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

 
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу  «отит, ветокс»  представлену на конкурс  
 
 

 
№ 
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 10 8 
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 5 
8 Якість оформлення 10 6 
9 Наукові публікації 10 10 
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 
  

10.1 Зміст не відповідає вимогам   
10.2 Під вступом розташована анотація, а розділ «Вступ» 

відсутній  
  

10.3 Присутні опечатки (с.7)   
10.4 Немає нумерації підрозділів розділу «Результати 

власних досліджень» 
  

10.5 Відсутня економічна ефективність проведених 
досліджень 

  

Сума балів 87 
 

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. 



 

РЕЦЕНЗІЯ 
на наукову роботу ОТИТ ВЕТОКС, 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 
роботи2 

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 10 
4 Теоретичні наукові результати 10 5 
5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 
20 15 

6 Рівень використання наукової літератури та інших 
джерел інформації 

5 5 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 
8 Якість оформлення 5 2 
9 Наукові публікації 10 10 
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-9): 
  

10.1    

10.2 Наукова новизна роботи недостатньо обгрунтована. 
Не вказано чи застосовувався препарат раніше 
іншими лікарями і його ефективність порівняно з 
іншими препаратами. 

  

10.3 Не вказано які саме біохімічні показники крові 
визначались і обгрунтування їх визначення. 

  

10.4. - не конкретно описана етіологія отитів у собак; 
- дані по поширенню патології необхідно було 
показати у виляді діаграм або таблиць; 
_ не показано яке місце займають отити у структурі 
хвороб собак; 

- не зрозуміло для чого було визначати чутливість 
мікоорганізмів до антибіотиків, якщо в роботі даних 
по їх застосуванню немає; 
- не вказано результати біохімічних досліджень крові 
і не проведена інтерпретація результатів досліджень. 
- не показана побічна дія препарату ветокс і шляхи її 
усунення 

  

10.8 Робота не ілюстрована таблицями, графіками, 
діаграмами, фотографіями хворих тварин. 
Зустрічається багато орфографічних і стилістичних 
помилок 

  

Сума балів 77 
 

 

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