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1. ВСТУП 

 

Цей висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації підготовлено рецензентами відповідно до положень 

пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167, та надає оцінку відповідності дисертації вимогам 

пунктам 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 167. 

Підстава для проведення попередньої експертизи дисертації – пункт 6.8 

Протоколу засідання вченої ради НТУ «ХПІ» № 7 від 29.12.2020. 

(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/archives/2450). 

 

2. НАДАНІ ЗДОБУВАЧЕМ ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ 

2.1. Здобувач надав структурному підрозділу, де проводилася 

попередня експертиза дисертації, наступні документи: 

- дисертацію; 

- висновок наукового керівника; 

- академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової 

програми. 

2.2. Здобувач надав структурному підрозділу, де проводилася 

попередня експертиза дисертації, наступні додаткові матеріали: 

- звіт перевірки дисертації на плагіат Plagiat (Lcc Plagiat); 

- звіт перевірки дисертації на плагіат Plagiat.pl Sp. z o.o.; 

- копії наукових публікацій здобувача із зазначенням вихідних даних 

відповідних видань. 

 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/archives/2450
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3. РОЗГЛЯД ДИСЕРТАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ 

 

3.1. Наукова новизна дисертації 

3.1.1. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, що 

виконана у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці 

на правах рукопису, яка спрямована на розв’язання важливої науково-

прикладної проблеми підвищення ефективність та достовірність розбраковки 

матеріалу за допомогою, як удосконалених класичних, так і розроблених 

принципово нових сучасних методів та пристроїв контролю та 

діагностування. 

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів полягає: 

– отримала подальший розвиток теорія рішення зворотної задачі для 

електромагнітного перетворювача з плоским металевим виробом, що 

дозволило отримати універсальні функціональні залежності для нормованої 

амплітуди магнітного потоку і його фази, які однозначно пов'язують сигнали 

перетворювача з узагальненим параметром, величина якого залежить від 

електричних, магнітних параметрів і товщини пластини; 

– вперше запропоновано метод і пристрій на основі диференційного 

трансформаторного електромагнітного перетворювача для розбраковування 

за електромагнітними параметрами матеріалу плоских металевих виробів, що 

дозволило, за певних умов, разом з підвищенням роздільної здатності 

(точності) істотно спростити процедури, як вимірювальних, так і 

розрахункових операцій; 

– вперше показана можливість використання прохідного 

параметричного електромагнітного перетворювача включеного в схему моста 

змінного струму, що працює в неврівноваженому режимі поблизу точки 

рівноваги, що дозволило отримати вирази для визначення амплітуди і фази 

напруги в діагоналі моста, у тому випадку, коли електромагнітні параметри 
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досліджуваного і стандартного зразків не сильно відрізняються між собою та 

визначити чутливості перетворювача; 

– вперше запропоновано резонансний метод і пристрій з двома 

автогенераторними перетворювачами, що дозволяє збільшити чутливість в 

два рази і зменшити вплив повітряного зазору між датчиком і 

контрольованим виробом та оцінити методичну похибку, викликану 

нелінійністю функції перетворення від величини зміни зазору; 

– вперше розроблено мультирезонансний метод і пристрій 

електромагнітного контролю, який дозволяє збільшити чутливість 

перетворювача до зміни електромагнітних параметрів феромагнітних 

пластин в два рази і при цьому, в першому наближенні, виключити вплив 

зміни температури та зазору між первинним перетворювачем і поверхнею 

досліджуваного плоского виробу. 

 

3.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

3.2.1. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

підтверджено участю здобувача у: 

НДР К 6101 «Метрологічне забезпечення ієрархічних систем 

управління якістю», ДР 0116U000881. Строки виконання НДР: 01.03.2016 – 

28.02.2019. Науковий керівник НДР: д-р техн. наук, проф. С.І. Кондрашов. 

Участь автора – виконавець. 

НДР К 6102 «Розробка перспективних інформаційно-аналітичних 

технологій для контролю та діагностики в умовах апріорної невизначеності», 

ДР 0119U002553. Строки виконання НДР: 01.01.2019 – 01.12.2020. Науковий 

керівник НДР: д-р техн. наук, проф. Р. П. Мигущенко. Участь автора – 

відповідальний виконавець. 
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3.2.2. Результати дисертації здобувача використовуються, про що 

свідчать відповідні документи (наведені у додатку В дисертації): 

- в Національному технічному університеті «Харківський 

політехнічний інститут» при розробці і впровадженню в навчальний процес 

кафедри «Інформаційно-вимірювальних технологій та систем» при 

проведенні практичних і лабораторних занять зі студентами та підготовці 

магістрів і аспірантів(акт впровадження від 13.10.2020 р.)ю. 

 

3.3. Аналіз дисертації на відповідність вимогам 

Аналіз дисертації проводився на відповідність вимогам пунктів 10, 12 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167 та положень Вимоги до оформлення дисертації 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 

№ 40. 

Оформлення дисертаційної праці в цілому відповідає Вимогам до 

оформлення дисертації Затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України 12.01.2017 № 40. 

Виявлені зауваження були виправлені або є не значущі. 

Проведений аналіз свідчить що дисертація в цілому відповідає вимогам 

пунктів 10, 12 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 167 та положень Вимоги до оформлення дисертації 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 

№ 40. 

 

3.4. Аналіз наукових публікацій на відповідність вимогам 

3.4.1. Основні наукові і практичні результати досліджень опубліковані 

в 13 роботах, серед яких: 3 статті у наукових фахових виданнях України, 1 – 

у закордонних періодичних фахових виданнях, 1 – патент України, 8 – у 
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матеріалах міжнародних конференціях (в тому числі 2 з яких включені в 

міжнародну наукометричну базу Scopus). 

3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації: 

1. Горкунов Б.М., Сіренко М.М., Львов С.Г., Аббасі Жаббар. Побудова 

автоматизованих пристроїв безконтактного контролю діаметра каліброваних 

немагнітних прутків. Метрологія та прилади. 2017. № 2(64). С. 53–57. 

Спецвипуск газети «Освіта України» № 9, 2015 р., с. 10. 

Здобувачем запропоновано використання диференціального методу для 

підвищення чутливості електромагнітного перетворювача при 

безконтактному контролі параметрів металевих виробів. 

2. Горкунов Б.М., Сиренко Н.Н., Львов С.Г., Тищенко А.А., Аббаси 

Жаббар. Вихретоковый переменно-частотный метод определения 

механических напряжений. Електротехнічні та комп'ютерні системи. 2017. 

№25(101). С.446-451. 

Спец. випуск газети "Освіта України", №2–2018р. с.19. 

Здобувачем запропоновано використання змінно-частотного методу 

при розбраковці металевих виробів з різними електромагнітними 

властивостями. 

3. Горкунов Б.М., Львов С.Г., Тищенко А.А., Аббаси Жаббар. 

Экспериментальные исследования механических свойств металлических 

изделий бесконтактным методом. Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми 

автоматизованого електроприводу. Силова електроніка та 

енергоефективність. Харків, 2017. №27 (1249). С. 432–435. 

Спец. випуск газети "Освіта України", №2–2016р. с.5. 

Здобувачем проведені експериментальні дослідження зміни магнітних 

параметрів металевих виробів під дією механічної деформації. 

4. Gorkunov B., Tyshchenko A., Bogomaz O., Lvov S., Abbasi Jabbar. 

Sorting thin-wall sheets of the same steel grade various manufacturers. The 

scientific heritage. Hungary: Budapest, 2019. N 42, Р.1. PP. 58-63. 
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Бюлетень ВАК України № 9, 2005 р., с. 29. 

В якості контрольного методу розбраковки металевих пластин 

здобувачем запропоновано використання приладу з визначення коерцитивної 

сили як інформативного параметра контролю та діагностування. 

3.4.3. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

5. Горкунов Б.М., Львов С.Г., Сиренко Н.Н., Аббаси Жаббар. 

Вихретоковый контроль фізико-механических параметров цилиндрических 

изделий при их механическом нагружении. Приладобудування: стан і 

перспективи: зб. тез доп. ХVІ Міжнар. наук.-техн. конф. Київ, 2017. С.128. 

Здобувачем виконані роботи з експериментальним визначенням зв'язку 

електромагнітних параметрів феромагнітних металевих виробів із їх 

структурними властивостями. 

6. Горкунов Б.М., Львов С.Г., Тищенко А.А., Аббаси Жаббар. 

Разбраковка металлических пластин с помощью накладного вихретокового 

преобразователя. Актуальні проблеми автоматики та приладобудування: 

матеріали I міжнар. наук.-техн. конф. Харків, 2017. С.145-146. 

Здобувачем виконані роботи з моделювання накладного 

трансформаторного електромагнітного перетворювача, розміщеного над 

поверхнею металевої пластини. 

7. Горкунов Б.М., Львов С.Г., Гладченко Д.В., Аббаси Жаббар. 

Нормализация структуры магнитных образцов при их исследовании. 

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія освіта, здоров’я: тези 

доп. XXVI міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2018. Ч.II. С.17. 

Здобувачем визначено вплив початкового намагнічування на 

результати контролю електромагнітних параметрів металевих виробів. 

8. Горкунов Б.М., Львов С.Г., Гладченко Д.В., Аббаси Жаббар. 

Повышение надежности бесконтактной разбраковки стальных прутков по их 

электромагнитным параметрам. Проблеми енергоресурсозбереження в 

електротехнічних системах. Наука, освіта і практика: зб. наук. праць ХVІІI 

міжнар. наук.-техн. конф. Кременчук, 2018. Вип.5/2018. С.52-55. 



10 
 

Здобувачем виконані експериментальні дослідження з визначення 

електромагнітних параметрів металевих виробів та проведена класифікація 

їх характеристик за двома параметрами при прийнятті рішень з 

розбраковки виробів. 

9. Borys Gorkunov, Anna Tyshchenko, Sergey Lvov, Abbasi Jabbar. 

Research of the electromagnetic method for the control rolled steel of the same 

grade of various manufacturer . IEEE 3rd International Conference on Intelligent 

Energy and Power Systems: Ukraine Section, Kharkiv, 2018. PP. 367-370. 

Здобувачем розроблено диференційний трансформаторний 

перетворювач і проведені дослідження, які показали можливість розрізняти 

властивості сталей однієї марки виготовлених на різних заводах. 

10. Горкунов Б.М., Львов С.Г., Логачова М.А., Ефимцева О.С., Аббаси 

Жаббар. Исследование электромагнитного преобразователя при 

двухпараметровом контроле немагнитных изделий. Актуальні проблеми 

автоматики та приладобудування: матеріали II міжнар. наук.-техн. конф. 

Харків, 2018. С.171-172. 

Здобувачем сформульовані теоретичні засади застосування 

двохпараметрового методу контролю металевих виробів. 

11. Горкунов Б.М., Львов С.Г., Кальченко О.О., Аббасі Жаббар. 

Вихрострумовий контроль якості точкового зварювання. Інформаційні 

технології: наука, техніка, технологія освіта, здоров’я: тези доп. XXVII 

міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2019. Ч.II – С.17. 

Здобувачем проведені експерименти, які підтвердили зміну 

електромагнітних параметрів металевих пластин при проведені 

технологічних процесів зварювання. 

12. Borys Gorkunov, Serhii Lvov, Anna Tyshchenko, Abbasi Jabbar, Saliba 

Abdel Nour. Method and Device for Sorting Thin-Walled Sheets of the Same Steel 

Grade. 2020 IEEE 4th International Conference on Intelligent Energy and Power 

Systems (IEPS): Istanbul, 2020. PP. 259-262. 
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Здобувачем розроблено мультирезонансний метод і пристрій 

електромагнітного контролю з підвищеною чутливістю та зменшенням 

впливу зазору та температури на точність контролю. 

3.4.4. Опубліковані праці які додатково відображають наукові 

результати дисертації: 

13. Пат. на корисну модель 144529, Україна, МПК G01N27/90 

(2006.01). Прилад для контролю та розбракування листових металевих 

виробів / Горкунов Б.М., Львов С.Г., Тищенко А.А., Аббасі Жаббар; власник 

НТУ «ХПІ». № u 2020 01936; заяв. 19.03.20; опубл. 12.10.2020, Бюл. №19. 

Здобувачем розроблено бірезонансний метод та пристрій для 

розбракування металевих пластин з близькими електромагнітними 

властивостями, який має підвищену чутливість і компенсує вплив зазору 

між перетворювачем та контрольованою пластиною. 

Наведені публікації містять результати безпосередньої роботи 

здобувача на окремих етапах дослідження, повною мірою відображають 

основні положення та висновки роботи. Авторська участь здобувача в 

опублікованих наукових працях погоджена зі співавторами. 

3.4.5. Повнота опублікованих результатів дисертації 

Матеріали дисертації були надані для широкого ознайомлення 

фахівцям і спеціалістам, а результати та основні положення її повністю 

висвітлені у друкованих виданнях.  

Вважаємо, що опубліковані матеріали повністю відображають зміст 

дисертаційної роботи та відповідають вимогам пункту 11 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 

№ 167. 

 

3.5. Висновки за розглядом дисертації та наукових публікацій 

Дисертаційна робота є закінченою науково-дослідною роботою, що 

відповідає спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
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техніка, виконана на високому науковому рівні з використанням комплексу 

сучасних методів дослідження, обчислювальної техніки. Наукові положення 

підтверджуються експериментальними даними, що свідчить про 

достовірність одержаних результатів. 

Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації не 

виявлено, про що свідчить аналіз звітів перевірки дисертації на плагіат. 

Надані здобувачем дисертація та наукові публікації відповідають 

вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167. 
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4. АПРОБАЦІЯ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

4.1. Апробація матеріалів дисертації на конференціях 

Результати досліджень доповідались і були схвалені на 8 науково-

технічних та науково-практичних міжнародних конференціях: 

– ХVI Міжнародній науково-технічній конференції 

«Приладобудування: стан і перспективи» (Київ, 2017 р.); 

– І, ІІ Міжнародних науково-технічних конференціях "Актуальні 

проблеми автоматики та приладобудування" (Харків, 2017, 2018 рр.); 

– ХХVІ, ХХVІІ Міжнародних науково-практичних конференціях 

«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» 

(Харків, 2018, 2019 рр.); 

– XVIII Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і 

практика» (Кременчук, 2018 р.), 

– 2018 IEEE 3
rd

 International Conference on Intelligent Energy and Power 

Systems (Kharkiv, Ukraine Section, 2018). 

– 2020 IEEE 4
th
 International Conference on Intelligent Energy and Power 

Systems (Istanbul, Turkey, 2020). 

 

4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації 

Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні 

кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» НТУ «ХПІ» 

15.12.2020 р. 

На фаховому семінарі для апробації дисертації здобувач викладав 

основні положення дисертації та відповів на запитання та зауваження. 

Фаховий семінар для апробації дисертації мав характер відкритої наукової 

дискусії, в якій прийняли участь рецензенти, науково-викладацький штат 

кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» НТУ «ХПІ» та 

представники кафедри «Електроізоляційна та кабельна техніка» НТУ «ХПІ». 
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За результатами фахового семінару для апробації дисертації дисертація 

здобувача була схвалена до захисту (Витяг з протоколу № 5 від 15.12.2020р. 

засідання кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» НТУ 

«ХПІ»).  

 

5. ВИСНОВКИ 

5.1. Дисертаційна робота є закінченою науково-дослідною роботою, що 

відповідає спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка, виконана на високому науковому рівні з використанням комплексу 

сучасних методів дослідження, обчислювальної техніки. Наукові положення 

підтверджуються експериментальними даними, що свідчить про 

достовірність одержаних результатів. 

5.2. Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації не 

виявлено, про що свідчить аналіз звітів перевірки дисертації на плагіат. 

5.3. Надані здобувачем дисертація та наукові публікації відповідають 

вимогам пунктів 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167 та положень Вимоги до оформлення 

дисертації затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2017.р. № 40. 

5.4. За результатами фахового семінару для апробації дисертації, згідно 

пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії, Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167, дисертація здобувача схвалена до захисту. 
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5.5. Рекомендуємо наступний склад ради: 
Голова ради: 

Прізвище ім’я по батькові Сучков Григорій Михайлович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук 

05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин, 2006 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри «Прилади і методи неруйнівного 

контролю», 2008 р. 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», Завідувач кафедри «Комп'ютерні та 

радіоелектронні системи контролю та діагностики» 

Перший рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Болюх Володимир Федорович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук 

05.09.01 – Електричні машини і апарати, 2001 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 
Професор кафедри «Загальна електротехніка», 2005 р.. 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», професор кафедри «Загальна 

електротехніка» 

Другий рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Костюков Іван Олександрович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Кандидат технічних наук 

05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин, 2015р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 
- 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», Доцент кафедри «Електроізоляційна та 

кабельна техніка 

Перший опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Кошовий Микола Дмитрович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук 

05.13.03 Системи та процеси керування, 1999 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 
Професор кафедри «Авіаційні прилади», 2001 р. 

Місце основної роботи, посада 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 

Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

(м. Харків), професор кафедри «Інтелектуальні 

вимірювальні системи та інженерія якості» 

Другий опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Рудаков Сергій Валерійович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Кандидат технічних наук 

05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин, 2003 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 
Доцент кафедри «Метрологія та стандартизація», 2006р. 

Місце основної роботи, посада 

Національний університет цивільного захисту України 

(м. Харків), доцент кафедри «пожежної профілактики в 

населених пунктах» 

Наголошуємо, що після видачі здобувачеві цього висновку забороняється вносити 

зміни до тексту дисертації! 


