
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу «Мрія», 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 5
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
0

6 Рівень використання наукової літератури та інших
джерел інформації 5 3

7 Ступінь самостійності роботи 10 5
8 Якість оформлення 5 2
9 Наукові публікації 10 0
10 Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних

балів у пунктах 1-9):
10.1 Розбіжність назви роботи з метою, об’єктом і

предметом дослідження. Перше завдання роботи
сформульовано не повно, оскільки у першому розділі
подані дані не лише про механізми фізіологічної і
лікувальної дії ГБО, але й про анатомію, фізіологію і
… коронарного кровообігу. Відповідно до 3 завдання
у 2 розділі автор оцінює ефективність комплексної
реабілітації хворих, хоча в самій назві роботи питання
йде про оцінку впливу саме гіпербаричної оксигенації.
У вступі у підпункті «Методи та організація
досліджень» відсутня характеристика процесу
організації дослідження і відповідно, подані лише
методи.

10.2 Наявність значної кількості наукових праць
теоретичного і практичного значення за темою
представленої роботи, на які відсутні посилання в
обгрунтуванні актуальності дослідження.

10.5 Відсутнє документальне підтвердження впровадження
результатів роботи.

10.7 Перевірка роботи на унікальність показала, що
значний об’єм тексту роботи, особливо підрозділів



1.1. і 1.2. запозичений з текстів сайтів, на які відсутні
посилання у списку літературних джерел.

10.8 У тексті роботи є речення, що побудовані нелогічно;
наявні слова з неправильним перекладом з мови
оригіналу. Розбіжність назв розділів у змісті і тексті
роботи. Наявні технічні, стилістичні та орфографічні
помилки у тексті роботи. Допущено помилки при
обрахуванні відсотків хворих у таблиці 1 (замість
сумарних 100 %, подано 100,8 5). Автор описуючи
власні результати дослідження робить посилання на
значну кількість літературних джерел, хоча мова йде
про те, що саме пропонує автор. Наприклад: сеанс
гіпербаротерапії проводився із використанням
стаціонарної барокамери ПДК-2 при атмосферному
тиску кисню від 0,8-2 атм [27, 34, 40]. Неправильна
нумерація та розміщення назв рисунків і таблиць у
розділі 2. Зміст загальних висновків не відповідає
послідовності поставленим у вступі завданням.

10.9 Відсутні наукові публікації за темою роботи.
Сума балів 50
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