
РЕЦЕНЗІЯ   

на наукову роботу ІНТЕГРАЦІЯ , 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 5 

3 Використані методи дослідження 15 5 

4 Теоретичні наукові результати 10 5 

5 Практична направленість результатів (документальне 

підтвердження впровадження результатів роботи) 

 

20 - 

6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 

інформації 

 

5 3 

7 Ступінь самостійності роботи 10 3 

8 Якість оформлення 5 2 

9 Наукові публікації 10 - 

Сума балів 33 

 

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

 

2. Знято 10 балів, тому що автор у роботі не виконав огляд джерел інформації щодо існуючих 

інтелектуальних систем керування установками розподіленої генерації. Необхідно зауважити, 

що підвищення надійності інтеграції в системи електропостачання залізних доріг є доволі 

актуальним питанням. 

3. Знято 10 балів, оскільки у роботі не досліджено питання використання джерел розподіленої 

генерації електроенергії в Україні, зокрема, інтеграція їх у електромережу залізних доріг. 

4. Знято 5 балів, тому що у роботі не наведені характеристичні поліноми розглянутої системи, 

а також передавальні коефіцієнти турбіни, АРЧВ та АРВ. 

5. Відсутні документальні підтвердження щодо впровадження результатів роботи. 

6. Знято 2 бали, оскільки відсутній огляд сучасних вітчизняних і закордонних наукових 

публікацій та джерел щодо використання джерел розподіленої генерації та інтеграції їх у 

системи електропостачання різних споживачів, зокрема, залізних доріг. 

7. Знято 7 бали, тому що, автор при написанні роботи використовував статтю Булатова Ю.М., 

тому оцінити ступінь самостійності можливо лише з боку перекладу статті та адаптації до 

сучасних умов. При цьому важлива частина (характеристичні поліноми, передавальні функції) 

статті не взята до уваги. 

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

числі деякі слова російською), деякі рисунки не мають нумерації (або хибна нумерація) та 

містять текст російською. 

9. Відсутні документальні підтвердження щодо наукових публікацій. 

 

Загальний висновок: 

Робота не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 


