
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу ІНТЕГРАЦІЯ, представлену на Конкурс  

      (шифр) 

з галузі «ЕНЕРГЕТИКА» 
№ 

з/п 

Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової ро-

боти 

Рейтингова оці-

нка. Максималь-

на кількість ба-

лів (за 100-

бальною шка-

лою) 

Бали 

1 Актуальність проблеми 10 10 

2 Новизна та оригінальність ідей 15 3 

3 Використані методи дослідження 15 5 

4 Теоретичні наукові результати 10 4 

5 Практична направленість результатів (документальне під-

твердження впровадження результатів роботи) 
20 0 

6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 

інформації 
5 5 

7 Ступінь самостійності роботи 10 2 

8 Якість оформлення 5 1 

9 Наукові публікації 10 0 

Сума балів 30 

 

Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних балів у пунктах 1-9): 
2. Знижено 12 балів, тому що робота взагалі не містить нових та оригінальних 
ідей та, головним чином, має характер опису (реферату) – в роботі тільки де-
кларується використання генетичних алгоритмів, нечіткої логіки та wavelet-
перетворення одночасно, оскільки повністю відсутні будь-які математичні ви-
рази, конкретні приклади та описи застосування запропонованих ідей, моделей, 
методів, методик, алгоритмів тощо, а також результати математичного моделю-
вання або реальних експериментальних досліджень, без яких важко вважати 
роботу саме науковою.  
3. Недоліком роботи є й використання лише комп'ютерного моделювання як 
методу дослідження (застосовувалось переважно імітаційне моделювання у се-
редовищі MATLAB, яке також тільки декларується, оскільки реальних моделей 
не наведено). Бажано було б підтвердити коректність отриманих результатів 
експериментальними дослідженнями в польових умовах на конкретних вітроус-
тановках або на фізичній моделі. 
4. Наведені у висновках по роботі теоретичні наукові результати взагалі не міс-
тять будь-яких кількісних показників та не базуються на власних дослідженнях 
автора. Висновки по роботі бажано було б доповнити власними рекомендація-
ми щодо практичного застосування розроблених комп'ютерних моделей на реа-
льних об'єктах з урахуванням прийнятих припущень та обмежень. 
7. На 80 % робота запозичена з наступної статті, яка є у відкритому доступі: 
Булатов Ю. Н. Интеллектуальные системы управления установками распреде-
ленной генерации / Ю. Н. Булатов // Вестник ИрГТУ. – 2017. – Том 21. – № 10. 
– С. 78 – 94. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnye-
sistemy-upravleniya-ustanovkami-raspredelennoy-generatsii 



8. В роботі велика кількість рисунків з підписами російською мовою (рис. 1.3-

1.7, 1.9, 1.11). Вступ майже повністю дублює першу частину анотації. Сторінки 

не пронумеровані, зміст також не містить сторінок. На стор. 11 зазначається, 

що «Характеристичний поліном даної системи визначається за наступним вира-

зом:», проте сам вираз не наведений; на стор. 12 два рази зустрічається поси-

лання на рис. 4, який також не наведений. Робота має численні орфографічні та 

пунктуаційні помилки, а також фрази незрозумілого змісту: «Пропонується і 

досліджується спосіб децентралізованого управління вітровими електростанці-

ями що знаходяться в структурі системи електропостачання об’єктів залізниці» 

(стор. 4); «Аналіз реалізації програм енергозбереження…на його енергетичну 

ефективність (рис. 2.1)» (стор. 5, рис. 2.1 не наведено); «Актуальною науково-

технічною проблемою є розробка механізмів…ступінь використання встанов-

леної потужності електричних станцій що працюють на альтернативних пер-

винних енергоресурсах» (стор. 6); «В цьому випадку окремий ген...тобто мож-

ливий набір коефіцієнтів налаштування регуляторів (рис. 3)» (стор. 11, рис. 3 не 

наведений); «…розглядался район електропостачання…» (стор. 12); «Запропо-

нована структура і Joinerсеть подієвої моделі мультиагентной системи…» 

(стор. 24) і т.д. 

 

 

Загальний висновок:  

Робота не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 


