
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу Switch , 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 10 

3 Використані методи дослідження 15 10 

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 2 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 

8 Якість оформлення 5 2 

9 Наукові публікації 10 10 

Сума балів 69 

 

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

2. Ідеї, закладені у основу роботи, не є новими та оригінальними – застосову-

ються відомі методи моделювання перехідних процесів. Сучасні наукові мето-

ди, які з'явились у практиці досліджень закордонних вчених протягом останніх 

5-15 років, в роботі взагалі не застосовувались, що частково пояснюється й ду-

же слабким рівнем використання наукової літератури та інших джерел інфор-

мації (див. п. 6 рецензії). 

3. Суттєвим недоліком роботи є використання лише імітаційного моделювання 

у середовищі MATLAB як методу дослідження та недостатнє математичне мо-

делювання (опис) розглядуваних перехідних процесів. Бажано було б підтвер-

дити коректність отриманих результатів експериментальними дослідженнями в 

польових умовах на конкретних електроенергетичних об'єктах або на фізичній 

моделі. 

4. Наведені у висновках по роботі теоретичні наукові результати не містять жо-

дних кількісних показників. Висновки по роботі бажано було б доповнити ре-

зультатами власних досліджень, відзначивши рекомендації щодо їх практично-

го застосування, прийняті припущення та обмеження, перспективи подальших 

досліджень у обраному науковому напрямку тощо. 

6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації не є 

достатнім, оскільки у переліку літератури тільки 5 посилань, причому джерела 

3 та 4 дублюють одне одного. Повністю відсутні посилання на закордонні нау-

кові статті, підручники, навчальні посібники, монографії та ін. Дуже слабкий 



рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації додатко-

во знижує ступінь новизни та оригінальності ідей, закладених у основу роботи. 

8. Було знижено 3 бали, тому що робота містить численні орфографічні та пун-

ктуаційні помилки, а також фрази незрозумілого змісту: «У всіх випадках, пе-

рехідний процес при перемиканні перемикача з одного положення в друге, за-

вершується швидше чим відбувається комутація навантаження з живлення від 

основного джерела на інше» (стор. 15); «При при RL - характері внутрішнього 

опору мережі і RC - характері навантаження, в початковий момент комутації 

(в момент розмикання) виникають імпульси перенапруги тільки на стороні ме-

режі» (стор. 15); «Після 10 мс паузи, приєднання навантаження до резервного 

джерела живлення супроводжується провалами напруги які залежать від спів-

відношення  потужності джерела живлення і навантаження а також опору лінії 

електропередач» (стор. 12); «Як показують статистичні дані при перемиканні 

RL навантаження за період 10 мс в початковий момент комутації відбуваються 

імпульсні сплески напруги величина яких без застосування в моделі...» 

(стор. 10); «Існують випадки які в класичній теорії перехідних процесів та і 

окремих дослідженнях не освітлюються окремі нюанси фізичних процесів що 

протікають» (стор. 4) і т.д. У додатку не наведено жодної інформації, крім фра-

зи «Додаток». 

 

 

Загальний висновок:  

 Робота рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 


