
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу Сонце параметри, 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 8 

3 Використані методи дослідження 15 9 

4 Теоретичні наукові результати 10 5 

5 Практична направленість результатів (документальне під-

твердження впровадження результатів роботи) 
20 10 

6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел 

інформації 
5 5 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 

8 Якість оформлення 5 3 

9 Наукові публікації 10 0 

Сума балів 60 

 

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

2. Знижено 7 балів, тому що робота не відрізняється новизною та оригінальніс-

тю ідей, – сучасні наукові методи та моделі, які з'явились у практиці дослі-

джень вітчизняних та закордонних вчених протягом останніх 5-10 років, в ро-

боті взагалі не застосовувались. 

3. Робота має переважно експериментальний і практичний характер, їй бракує 

теоретичної спрямованості. Крім того, вона містить велику кількість однотип-

них розрахунків та відповідних графіків, проте повністю відсутнє застосування 

комп'ютерної техніки (прикладного спеціалізованого програмного забезпечен-

ня, імітаційного моделювання тощо). 

4. Наведені у висновках по роботі теоретичні наукові результати взагалі не міс-

тять будь-яких кількісних показників, отриманих на базі власних досліджень 

автора, а обмежуються лише загальними фразами.  

8. Робота містить численні орфографічні та пунктуаційні помилки, а також фра-

зи незрозумілого змісту: «...де наочно видне в який час доби є присутнім пікове 

споживання електроенергії» (стор. 5); «Проаналізувавши отримані дані можна 

спроектувати ФЕУ...» (стор. 7); «...буде працюваи в піковий годинник спожи-

вання будинку які були розраховано...» (стор. 7); «...вибираємо сонячну панель 

на основі монокристалічного кремнію оскільки їх ККД...» (стор. 8); «у нашім 

регіоні за щомісяця», «у плині року», «Величина k ухвалюється за 0,5 улітку й 

0,7 у зимовий період», «перебуває по наступній формулі» (стор. 10); «Встанов-

лені сонячні панелі 280 Ват», «У розрахунках ухвалюємо 12 сонячних панелей» 

(стор. 11); «іншого встаткування», «це серйозний виріб», «за крапкою максима-



льної потужності» (стор. 12); «PWM (ШИМ) контролер заряду», «Оскільки ре-

гіон має низку сонячною активністю, целесообразней буде використовувати 

Mppt-контролери» (стор. 13) і т.д. 

 

 

Загальний висновок:  

Робота рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 
 


