
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукову роботу Zero , 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 5 

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 3 

7 Ступінь самостійності роботи 10 10 

8 Якість оформлення 5 2 

9 Наукові публікації 10 0 

Сума балів 39 

 

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

2. Знижено 10 балів, оскільки робота взагалі не містить нових та оригінальних 

ідей, переважно має характер опису (реферату) та базується, головним чином, 

на загальновідомій інформації, яка є у відкритому доступі.  

3. Знято 10 балів, тому що використані переважно теоретичні методи дослі-

дження, зокрема деякий неповний аналіз стану проблеми. Сучасні наукові ме-

тоди, які з'явились у практиці досліджень вітчизняних та закордонних вчених 

протягом останніх 5-15 років, в роботі взагалі не застосовувались, що частково 

пояснюється й дуже слабким рівнем використання наукової літератури та ін-

ших джерел інформації (див. п. 6 рецензії). 

4. Наведені у роботі численні схеми є розрізненими та не пов'язані між собою. 

Результати імітаційного моделювання у середовищі MATLAB є суперечливи-

ми, оскільки незрозуміло, для яких конкретних об'єктів з реальними паспорт-

ними даними фірм-виробників вони отримані та навіщо. Наведені у висновках 

по роботі теоретичні наукові результати є загальновідомими, взагалі не базу-

ються на власних дослідженнях автора та не містять жодних кількісних показ-

ників. Бажано було б чіткіше сформулювати висновки, відзначивши результати 

саме власних досліджень, навести конкретні практичні рекомендації, перспек-

тиви подальших досліджень у обраному науковому напрямку тощо. 

6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації у сту-

дентській науковій роботі не є достатнім, оскільки повністю відсутні посилання 

на вітчизняні та закордонні наукові статті. Дуже слабкий рівень використання 



наукової літератури та інших джерел інформації додатково знижує ступінь но-

визни 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: «Для потреб електрое-

негетики наайбільш перспективними являються палавно керовані джерела реа-

ктивної  потужності на основі цифрових регуляторів та силової електроніки» 

(стор. 18); «Побудований пристрій, здатен поєднати в собі засіб вимірювання, 

елемент системи компенсації реактивної потужності та фільтр вищих гармонік, 

при незалежному керуванні по кожній з фаз електомережі, додатково зменьшує 

перекіс фазних напруг» (стор. 18); «...дослідження засобів покращення якості 

електричної енергії та електромагнітної сумісності в електро-енергетичних сис-

темах» (стор. 2); «МОДЕЛЮВАННЯ ВИМІРЮВАЧАМКОЕФІЦІЄНТА ПО-

ТУЖНОСТІ» (стор. 3, 6); «Широтно імпульсна модуляція» (стор. 4); «А рис. 6 

наведено осцилограма знята з виходу фазо-частотоміра «Кут зрушення» 

(стор. 14); «В середовищі MATLAB за допомоги пакету імітаційного моделю-

вання Simulinк, була складена модель вимірювального пристрою функціональ-

на схема якого наведена на рис. 3» (стор. 10); «Рис. 4 - Графік пояснюючий ро-

боту вимірювального пристрою» (стор. 10) і т.д. 

 

 

Загальний висновок:  

 Робота не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції 


