
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Косюк», представлену на Конкурс

(шифр)

з Фізичної терапії, ерготерапії
    (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

№
з/п

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи

Рейтингова
оцінка.

Максимальна
кількість балів

(за 100-бальною
шкалою)

Бали

1 Актуальність проблеми 10 7
2 Новизна та оригінальність ідей 15 12
3 Використані методи дослідження 15 12
4 Теоретичні наукові результати 10 6
5 Практична направленість результатів (документальне

підтвердження впровадження результатів роботи) 20 0
6 Рівень використання наукової літератури та інших

джерел інформації 5 1
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):
Титульний аркуш оформлений не за вимогами.

10.1 Мета, об’єкт і предмет дослідження не відповідають
заявленій темі роботи.
П’ятим завданням дослідження передбачено
складання програми фізичної реабілітації, хоча у
самій назві мова йде про комплексну програму
фізичної реабілітації.

10.2 Наукова новизна у вступі не розкрита.
10.3 Не охарактеризовано, які саме методи математичної

статистики застосовувалися.
10.4 У тексті відсутні посилання на додатки А і Б.

Розділ 3 – це по суті дослівне повторення двох абзаців
із попереднього розділу. Ці ж два абзаци
повторюються і у висновках.
Замість «висновки до третього розділу», написано до
четвертого. У той же час, висновки до розділів 1 та 2
взагалі відсутні.

10.5 Акти впровадження відсутні.
10.6 У тексті роботи відсутні посилання на 30 (із 50)

літературних джерел, що подані у списку.
10.8 У розділі 1 неправильна нумерація рисунку 1.

Чому у підрозділі 2.1. та 2.2. мова йде про комплексні
програми  фізичної реабілітації (у множині), якщо



автор пропонує лише одну?
Зміст, курс, тривалість і послідовність
фізіотерапевтичних процедур не описані.
Практичні рекомендації подані у тексті роботи у
змісті не зазначені.
Значна кількість орфографічних, стилістичних і
технічних помилок, навіть у назвах розділів і
підрозділів.

Сума балів 60

Загальний висновок рекомендується  для захисту на науково-практичній конференції
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції)

06.03.2019 р.


