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Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової
роботи1
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Актуальність проблеми
Новизна та оригінальність ідей
Використані методи дослідження
Теоретичні наукові результати
Практична направленість результатів (документальне
підтвердження впровадження результатів роботи)
Рівень використання наукової літератури та інших
джерел інформації
Ступінь самостійності роботи
Якість оформлення
Наукові публікації
Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних
балів у пунктах 1-9):
Тема належить до надзвичайно актуальних проблем,
але досліджується останні 15 років та є розробленою
Тема фотодинамічної терапії при лікуванні
генералізованного пародонтиту детально висвітлена у
багатьох роботах, але описану автором методику
правильніше було б назвати фотоактивованою
дезінфекцією, ця тема також не є оригінальною
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Рейтингова
оцінка.
Максимальна
кількість балів
(за 100-бальною
шкалою)
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Бали
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5
0

20
5
5
10
5
10

5
5
0

Глибина пародонтальної кишені не може бути 2 мм,
бо 2 мм-це норма.
Автор пише, що рухливість зубів після проведеної
лазерної терапії зменшилась на порядок (тобто в 10
разів), зменшення кількісного і якісного складу
парадонтопатогенної мікрофлори не може ні
теоретично ні практично зменшити рухливість зубів,
тим більше у 10 разів.
Інформація про впровадження результатів відсутня
Подібні роботи є у авторів:

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.
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