
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу АКБ, представлену на Конкурс  

(шифр) 

з галузі «ЕНЕРГЕТИКА» 
 

№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової 

роботи 

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 10 

6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 

інформації 

 

5 3 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 - 

Сума балів 61 

 

Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1-9): 

 

2. Знято 7 балів, тому що автор у роботі не привів існуючі математичні моделі первинних та 

вторинних накопичувачів енергії. У роботі не розглянуті акумуляторні батареї сучасних типів, 

наприклад, літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) або AGM (свинцево-кислотні акумулятори з 

абсорбованим електролітом). 

3. Знято 7 балів, оскільки у роботі наведено лише дані щодо параметрів нікель-металгідридних 

акумуляторних батарей, хоча зазначено, що були перевірені чотири різних типи АБ (нікель-

кадмієві, літій-іонні, свинцево-кислотні). Відсутнє обґрунтування розробки моделі АБ у 

середовищі MATLAB, що не враховує зміну внутрішнього опору під час розрядки/зарядки 

акумулятору. У роботі не наведена модель АБ у середовищі MATLAB з урахуванням зміни 

внутрішнього опору АБ та вирази (2.1-2.3, стор. 20), які зв’язують параметри АБ із 

початковими даними. 

4. Знято 5 балів, тому що у роботі немає порівняння отриманих моделей АБ з урахуванням та 

без урахування змінного внутрішнього опору АБ, а також не наведені відмінності моделей для 

різних типів АБ, що досить важливо для подальшого дослідження параметрів роботи та 

оптимізації режимів навантаження розглянутих накопичувачів енергії. 

5. Знято 10 балів, тому що відсутні документальні підтвердження щодо впровадження 

результатів роботи. 

6. Знято 3 бали, оскільки відсутній огляд сучасних вітчизняних і закордонних наукових 

публікацій та джерел щодо математичних моделей акумуляторних батарей, з урахуванням 

швидкості розвитку енергетики, розвитку технологій накопичування енергії, а також розвитку 

сучасної мікропроцесорної техніки, використання джерел інформації переважно 70-90хх років 

вкрай недостатньо . 

8. Знято 3 бали, тому що робота містить значні орфографічні, пунктуаційні помилки (у тому 

числі деякі слова російською), деякі рисунки не мають підпису та нумерації, а також містять 

пояснювальний текст російською та англійською. Відсутні деякі джерела інформації, на які є 

посилання у роботі ([43]) та формули (2.1-2.3). 

9. Знято 10 балів, тому що відсутні документальні підтвердження щодо наукових публікацій. 

 



Загальний висновок: 

Робота рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 
 


