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ПІБ учасника

Актуальність теми дослідження

№

2

4

4

3

4

17

Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ
2
ступенів № 15 Бахмутської міської ради, 11 клас
Комунальний заклад «Маріупольський
2
технічний ліцей» Маріупольської міської ради,
11 клас
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5

20

5

5

3

5

20

НВЗ, клас

Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 7 Авдіївської міської ради, 9 клас
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(20б)

засідання журі ІI етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
у 2016/2017 навчальному році
(заочний тур)
08 лютого 2017 р.
Секція: Ветеринарія та зоотехнія

Рецензія
На науково-дослідницьку роботу
«Альтернативний підхід до діагностики імунодефіциту у представників
родини Felidae на прикладі Felis silvestris catus»
ученика 11 класу Маріупольського технічного ліцею
Коржова Тимофія Олександровича
Робота виконана у достатньому об’ємі та складається з необхідних
розділів: теоретичної частини, експериментальної частини, висновків, списку
використаних джерел (9), інтернет-посилань (5) та додатків у вигляді
кольорових фотографій (8), таблиць (2) та діаграм (2).
Робота написана на 33 машинописних аркушах (з додатками) та
оформлена відповідно до вимог.
Актуальність дослідження полягає у тому, що імунодефіцит кішок –
захворювання, що поширене як серед дикіх, так і серед домашніх тварин. Це
захворювання характеризується різноманітними клінічними проявами, що
пов’язані зі зниженим імунітетом.
Розглянута робота має наукову спрямованість та практичну цінність.
Автор спростив діагностику імунодефіцитного статусу у кішок,
використовуючи результати загального аналізу крові.
Отримані результати узагальнені у таблицях та діаграмах, статистично
оброблені та представлені у вигляді висновків.
У цілому, науково – дослідницька робота «Альтернативний підхід до
діагностики імунодефіциту у представників родини Felidae на прикладі Felis
silvestris catus» Коржова Т.О., заслуговує відмінної оцінки.
Робота рекомендується до розгляду у Донецькому обласному
відділенні МАН.
Старший викладач кафедри «Охорона праці і навколишнього середовища»
Енергетичного факультету ,
Приазовського державного технічного університету ,
Аксьонова О.М.

