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1. вступ
Щей висновок про наукову новизIIу, теоретиtIне та практичне значення

резулътатiв дисертацii пiдготовлено рецензентами вiдповiдно до полОЖеНЬ

tryнкту 14 Порядку проведення експерименту з присудженнrI ступеня доктора

фiлософiТ, Затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи ВiД 6

березня 2019 р. JФ |67, та надае оцiнку вiдповiдностi дисертацii виМогаМ

пунктам 10, 11, 12 Порядку проведеннrI експерименту з присудження СТУПеНЯ

доктора фiлософii, ЗатверджеЕого постановою Кабiнету MiHicTpiB УКРаiНИ

вiд б березня 20|9 р. Nэ 167.

Пiдстава для проведеннrI tlопередньоi експертизи дисертацii ПрОтОКОЛ

засiдання вченоТ ради НТУ (ХГII) j\Ф 7 вiд 29.|2.2020.

2. НАДАНI ЗДОБУВАЧЕМ ДОЮrМЕНТИ ТА МАТЕРIАЛИ

2.1. Здобувач надав структурному пiдроздilry, до проводилася

поrтереднrl експертиза дисертацii, насryпнi документи :

- дисертацiю;

- висновок наукового керiвника;

_ академiчну довiдку про виконання вiдповiдноi ocBiTHbo-HayKoBoi

про|рами.

2.2.Здобувач надав структурному пiдроздiлу, до проводилася

попередня експертиза дисертацii, наступнi додатковi матерiали :

_ звiт перевiрки дисертацii на плагiат Unicheck ID 1005822097, ТИЛ

перевiрки Doc vs Internet*Library;

_ копii наукових публiкацiй здобувача iз з€}значенням вихiдних ДаНИХ

вiдповiдних видань.



3. РОЗГЛЩ ДИСЕРТАЦIi ТА НАУКОВИХ ПУБЛIКАЦIЙ

3.1. Наукова новизна дисертацiТ

3.1.1.,Щисертацiя е завершеною науково-дослiдною роботою, що

виконана_у виглядi спецiаrrьно пiдготовленоi ква;liфiкацiйноi HayKoBoi працi

на правах рукопису. У дисертацiйнiй роботi Еа пiдставi отриманих

результатiв виконаних лабораторних, дослiдно-промислових та промислоВих

дослiджень вирiшено важливе науково-технiчне завдання, яке

характеризуеться науковою новизною та мае практиIIЕу цiннiсть, а саМе -
розроблено науково-обrрунтованi параметри виробництва доменного коксу З

вугiльних шихт, що характеризуються пiдвищеним BMicToM газового вугiлля.

3.|.2. Наукова новизна отриманих результатiв:

дiаметру частинок вугiлля, яке входитъ до сировинноi бази КХВ ПрАТ (МК

метаморфiзму та BMicToM

математичнi залежностi, якi

кАЗОВСТАЛЬ), обумовленi ступенем

фюзенiзованих компонентiв. .

дозвоJuIютъ прогнозувати BMicT

Розробленi

кJIасу 0-3 мм, а також середнiй дiаметр

частинок вугiлля за даними його петро|рафiчного аналiзу;

- Вперше пок€вано, що за коксування вугiльних шихт з пiдвиЩениМ

BMicToM г€tзового вугiлля збiльшеншI витрати теппа на коксування доЗвоJIяе

не лише забезпечити вiдведення з камери коксування бiльшоi кiлькоСтi

парог€tзових продуктiв iз бiльшою ентальпiею, апе й принаймi частКОВО

компенсувати погiршеннrl властивостей отримуваного коксу через ЗниженнrI

спiкливостi шихти шляхом пiдвищення кiнцевоi температури коксУ Та

певного удоскон€tпення його структури.

_ Зростанню BMicTy вологи у товарнiй смолi сприяють пiдвищення

значенIuI середнього довiльного показника вiдбиття вiтринiтУ, СУМИ

фюзенiзованих компонентiв, кiлькостi деемулъгатору та зниженшI триВалостi

вiдстоюваннrl. З цiеi точки зору, пiдвищення BMicry г€вового вугiпля у

вугiлъних шихтах не призведе до погiршеншI умов вiдстоювання отриманОi

кам'яновугiлъноi смоли.
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3.2. Теоретичне та практичне значення результатiв дисертацii

3.2.2.Теоретичне та практичне значення результатiв дисертацii

пiдтверджено участю здобувача у насryпних науково-дослiдних робОТаХ,

де здобувач був виконавцем:

_ <<Вплив властивостей шихти i технологiчних параметрiв коксУванНЯ

на умови експлуатацii коксових батарей, реакцiйну здатнiсть, iншi показники

якостi коксу i роботу доменних печей>> (J\Гч держ. ресстр. 0t 15U00169ф;

_ <<Розробка рекомендацiй щодо марочного i компонентного складiв

вугiльних шихт, що мiстять пiдвищену кiлькiстъ газового вугiлля, а також

технологii iх пiдготовки i коксування в умовах КХВ ПрАТ (МК

(АЗОВСТАJЪ> (J\Ъ держ. реестр. 0118U0040З4).

3.2.3.Результати дисертацii здобувача використовуються, про що

дослiдний вуглехiмiчний iнститут (YXIH)> при розробцi складiв вугiлЬних

шихт для коксохiмвиробництва ПрАТ (МК (АЗОВСТАЛЬ>;

- Приватному акцiонерному пiдприемству <Металургiйний комбiнат

кАЗОВСТАJЪ) при виробництвi доменного коксу;

- Нацiон€rпьному унiверситетi <<Львiвська полiтехнiка>, Нацiона-llЬнОМУ

технiчному унiверситетi <<Харкiвський полiтехнiчний iнстиryО> Та

Нацiональнiй метагryргiйнiй академii при викJIаданнi дисциплiн За наПряМОМ

161 - хiмiчнi технологii та iнженерiя.

3.3. Аналiз дисертацii на вiдповiднiсть вимогам

Дналiз дисертацii проводився на вiдповiднiсть вимогам гryнКтiв t0, L2

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня ДОКТОРа

фiлософii, Затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiД 6

березня 2О|9 р. J\Ъ |67 та положень Вимоги до оформлення дисертацii

затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiъи вiд 12.01 .20|7

J\b 40.
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Оформлення дисертацiйноi працi в цiлому вiдповiдае Вимогам до

оформлення дисертацii Затвердженого Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки

УкраiЪи t2.0|.20|7 Jф 40.

Виявленi зауваження були виправленi або е не значущi.

проведений аналiз свiдчить що дисертацiя в цiлому вiдповiдае вимогам

пунктiв 10, 12 Порядку проведеннrI експерименту з присудженнrI cTyIIeHrI

доктора фiлософiТ, ЗатвеРдженогО постаноВою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд б березня 20Lg р. JФ |67 та положень Вимоги до оформленшI дисертацii

затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 12.01 .20|7

Ns 40.

3.4. Дналiз наукових публiкацiй на вИповiднiсть вимогам

3.4.|.За темою дисертацii опублiковано 11 наукових праць, у тому

числi 4 cTaTTi у перiодичних наукових виданнrtх iнших держав, якi входятъ до

органiзацii економiчного спiвробiтництва та розвитку або Свропейсъкого

союзу, за наукового напряму, за яким пiдготовлено дисертаЦiЮ (HaYKoBi

виданнrI н€tJIежатЬ до третього квартиля, вiдповiдно до кJlасифiкачii SCImago

Journal and Country Rank); 2 cTaTTi у наукових виданнrIх, вкJIючеНих дО

перелiку наукових фахових видань УкраiЪи; 5 тез доповiдей на мiжнародншr

науково-практичних конференцiях.

3.4.2. HayKoBi працi, в яких опублiковано ocHoBHi HayKoBi

результати дисертацiI:

1. Fatenko S.V., Miroshnichenko D.v., Shulga I.V. Applications of Gas

Соа1: А Review . Coke апd Chemistry.z}z}. Vоl. 63 (2). Р. |316.

,щuсерmанmом зроблено аналь публiкацiй щоdо вuкорuсmання zазово2о

вуziлля прu вuробнuцmвi dotпeHHozo коксу. Пidzоmовлено рукопuс dо

публiкацil.

2. Fatenko Serhii, Miroshnichenko Denis. Optimal соа1 preparation scheme

in the conditions of the AZOVSTAL METALLURGICAL PLANT. Petroleum апd

coal. 2020. Vоl. 62 (4). Р. |5|7-|522.



Зdобувачем розроблено проzраJчrу dослidэrcень, BuKoHaHi пролtuсловi

dослidсrcення, розроблено mехнолоziчну схему, сформульованi вuсновкu mа

пidzоmовлено рукопuс d о публiкацii.

3. Bannikov L.P., Miroshnichenko D.V., Nesterenko S.V., Balaeva Y.S.,

Fatenko S.V. Influence of small соа1 particles in coking batch on coal-tar qualiф.

Coke апd Chemistry.2019. Vоl. 62 (3). Р. 95-102.

luсерmанmоJй сфорлtульовано проzраfurу dослiduсень, узаzальненi

резульmаmu dослiduсення mа пidzоmовлено рукопuс сmаmmi dо публiкацit.

4. Drozdnik I.D., Miroshnichenko I.V., Fatenko S.V., Miroshnichenko D.V.

Coking of Batch with elevated gas-coal content at Azovstal Iron and Steel Works.

Coke апd Chemistry.2020. Vоl. 63 (9).Р. 415422.

Пid керiвнuцmвоJй mа за безпосереdньоt учасmi зdобувача BuKoHaHi

dослidно-пролtuсловi коксування вуziльнttх lаu)сm з пidвuu4еншw BMicmolw

zсlзовоzо вуziлля. Пidzоmовлено рукопuс do публiкацii.

5. Шульга И.В., Фатенко С.В. Потери теIIла через открытые двери

коксовых печей. Уелехuмuческuй эюурнал. 20| 6. Ns. 5. С.|9:2.| .

,ЩuсерmанmоIи особuсmо BuKoHaHi розрахункu mа dовеdено, u4о просmоI

Koчcoтl,tx Kcllиep зi зняmuл,tu dвiрuл,tа прuзвоdumь dо dоdаmковоi вumраmu

mепла на коксування u,шхm з рiзнuпt BlиicmoM zcl:toBoao вуziлля. Пidzоmовлено

рукопuс сmаmmi dо публiкацii.

б. Фатенко С.В. Коксування вугiльних шихт з пiдвищеним BMicToM

г€вового вугiлля. Вуzлехiлwiчнuй ilсурнал. 20 1 8. j\b2. С.3 0.

,Щuс ерmанmо.rи розроблено пр о zp аму d о слi d uсень, уз аzсtльненi оmршwанi

резульmаmu mа пidzоmовлено рукопuс dо публiкацii.

3.4.3. Опублiкованi працi апробацiйного характеру:

1. Фатенко Сергiй Вугiлънi шихти з пiдвищеним BMicToM г€lзового

вугiлля. IX Мiжнародна науково-технiчна конференцiя <<Поступ в

нафтогазопереробнiй та нафтохiмiчнiй промисловостi: матерiали

конференцii. - Львiв: Видавництво Львiвськоi полiтехнiки, 2018.- С.53-5б.

пidzоmовлено mезu.



2. Балаева Я.С., Мiрошниченко Д.В., Фатенко С.В., Чжан Сяобiнь.

ФормуванЕя якостi кам'яновугiльноi смоли. Вплив г.Lзового вугiлля. Cl"racHi

технологii переробки паlrьних копапин: тези доповiдей II Мiжнародноi

науково-технiчноi конференцii, 18-19 квiтня 2019 р. /укл. Мiрошниченко

Д.В. - XapKiB, НТУ (ХШ). - 84 с. Пidеоmовлено mезLt, зроблено dоповidь.

з. Фатенко

пилоподiбного класу

Технологiя-2019: Матерiатlи )ОШ мiжнародноi науково-технiчноТ

конференцii 26-27 квiтня 20|9 року. - Северодонецьк. Частина I. С. З2lЗ.
пidzоmовлено mезu.

4. Фатенко С.В., Ба-паева Я.С., Мiрошниченко Д.В. Вплив

пилоподiбного кJIасу KoKciBHoi шихти на властивостi кам'яновугiльноi смоли.

Iнформацiйнi технологiI: наука, TexHiKa, технологiя, ocBiTa, здоров'я: тези

доповiдей ХХVII мiжнародноi науково-практичноi конференцii MicroCAD-

20t9, 15-17 травшI 20L9 р.: у 4 ч. Ч.Ш./за ред.. проф. Сокола e.I. - XapKiB:

НТУ (ХrП>. - 400 с. Пidzоmовлено mезu. Зроблено dоповidь.

5. Фатенко Сергiй, Мiрошниченко ,,Щенис. Пiдвищений вплив г€lзового

вугiлля у вугiльних шихтах КХВ ПАТ (МК АЗОВСТАЛЬ)). Х Мiжнародна

науково-технiчна конференцiя <<Поступ в нафтогазопереробнiй та

нафтохiмiчнiй промисловостi>>: матерiаrrи конференцii. - Львiв: Видавництво

Львiвськоi полiтехнiки, 2020. С.24|. Пidzоmовлено mезu.

3.4.4.Опублiкованi працi якi додатково вiдображають HayKoBi

результати дисертацii: нема.

Наведенi гryблiкацii мiстятъ результати безпосередньоi

здобувача на окремих етапах дослiдження, повною мiрою вiдображають

ocHoBHi положення та висновки роботи. Авторська участь здобувача в

С.В., Балаева Я.С., Мiрошниченко Д.В. Вплив

коксiвноi шихти на властивостi кам'яновугiльноТ смоли.

роботи

опублiкованих наукових rrрацях погоджена зi спiвавторами.
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Матерiали дисертацii були наданi для широкого ознайомленнrI

фахiвцям i спецiалiстам, а результати та ocHoBHi положення Гi повнiстю

висвiтлен1 v лгу*ованих виданнrIх.

Вважаемо, що опублiкованi матерiали повнiстю вiдображають змiст

дисертацiйноi роботи та вiдповiдають вимогам гlункту 11

з присудження ступенrI доктора

Порядку

фiлософii,

3.4.5. Повнота опублiкованих результатiв дисертацii

проведення експерименту

Затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд б березня 2019 р.

Js 167.

3.5. Висновки за розглядом дисертацii та наукових публiкацiй:

,Щисертацiйна робота е закiнченою науково-дослiдною роботою, що

вiдповiдае спецiальностi 161 - хiмiчнi технологii та iнженерiя, виконана на

високому науковому piBHi з використаннrIм комплексу су{асних методiв

дослiдження, обчислювчulьноi технiки. HayKoBi положенIuI пiдтверджуються

експериментalJIьними даними, що свiдчить про достовiрнiсть одержаних

результатiв.

Порушенъ академiчноТ доброчесностi (академiчного плагiаry,

дисертацiТ та науковихсамоплагiаry, фабрикацii, фальсифiкацii) в

публiкацiях, у яких висвiтленi ocHoBHi HayKoBi результати дисертацiТ не

виявлено, trро що свiдчить аналiз звiтiв перевiрки дисертацii на плагiат.

Наданi здобувачем дисертацiя та HayKoBi гryблiкацii вiдповiдають

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

ступеня доктора фiлософii, Затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪи вiд б березня 2019 р. JФ 1б7.
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4. АпроБАцIя дисЕртАцIi
4.1. Апробацiя матерiалiв дисертацii на конференцiях

OcHoBHi положення дисертацiйноi роботи доповiдалися на 5

мiжнарод,них науково_практичних конференцiях: IX та Х Мiжнароднiй

науково-технiчнiй конференцii <Поступ в нафтогазопереробнiй та

нафтохiмiчнiй промисловостi>> (Украiна, Львiв, 2018 та 2020 рр.); Ш

Мiжнароднiй науково-технiчнiй конференцii <Сучаснi технологii переробки

п€uIъних копЕ}лин)> (УкраiЪа, м. XapKiB, 2019 р.); XXII Мiжнароднiй науково_

технiчнiй конференцii <<Технологiя - 2019> (УкраТна, м. Северодонецьк, 2019

р.); ХХVII Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцii (MICROCAD-2Ol9

iнформацiйнi технологii: наука, TexHiKa, технологiя, ocBiTa, здоров'Л>

(Украiна, м. XapKiB, 2019 р.).

4.2. Фаховий ceMiнap для апробацii дисертацii

Фаховий ceMiHap для апробацii дисертацii проведено на засiДаннi

кафедри <<Технологii переробки нафти, газу та твердого п€Lлива) НТУ (ХШ>

14.01 .202t р.

На фаховому ceMiHapi для апробацii дисертацii здобувач викJIадав

ocHoBHi положеннrI дисертацii та вiдповiв на запитання та зауваЖеННЯ.

Фаховий ceMiHap для апробацii дисертацii мав характер вiдкритоТ науковоi

дискусii, в якiй прийняли )п{асть рецензенти, науково-викJIадацький штат

кафедри <<Технологii переробки нафти, газу та твердого п€tлива)) НТУ ((ХПI),

представники кафедри <<Технологii керамiки, вогнетривiв, скла та еМаЛеЙ>>

НТУ ((ХПI) та фахiвцi ,Щержавного пiдгrриемства <<УкраiнськиЙ державниЙ

науково-дослiдний вуглехiмiчний iнститут ОГХIН)). За резулътатаМи

фахового ceMiHapy дисертацiя здобувача була схв€Lпена до захисry (Витяг З

протоколу Nч 17 вiд 14.01.21 засiдання кафедри <<ТехнологiТ переробки нафти,

газу та твердого п€lлива>> НТУ кХШ>).
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5. висновки
5.1. ,Щисертацiйна робота е закiнченою науково-дослiдною роботою, що

вiдповiдае спецiальностi 161 - Хiмiчнi техЕологii та iнженерiя, виконана на

високому_ науковому piBHi з використаннrIм комплексу с}часних методiв

дослiдження, обчислювЕIIIъноi технiки. HayKoBi положеннrI пiдтверлжуються

експеримент€tльними даними, що свiдчить про достовiрнiоть одержаних

результатiв.

5.2. Порушень академiчноi доброчесностi (академiчного плагiаry,

самошлагiату, фабрикацiТ, фальсифiкацii) в дисертацiТ та наукових

публiкацiях, у яких висвiтленi ocHoBHi HayKoBi результати дисертацii не

виявлено, про що свiдчить ана-шiз звiтiв перевiрки дисертацii на плагiат.

5.3. Наданi здобувачем дисертацiя та HayKoBi гryблiкацii вiдповiдають

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

ступенrI доктора фiлософii, Затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд б березня 20119 р. J\Ъ |67 та положень Вимоги до оформлення

дисертацiТ затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд

|2.0|.2017 Nь 40.

5.4.За результатами фахового ceMiHapy для апробацii дисертацiI, згiдно

пункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора

фiлософii, Затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Уl9аiЪи вiд 6

березня 201'9 р. JФ Т67, дисертацiя здобувача схвалена до захисту.

5.5. Рекомендуемо наступний склад ради:

Голова
звище iм'я по батьковi льський Геннадiй Г гlиович

Вчений ступiнь, шифр, н€}зва

спецiальностi, за якою
захищена дисертацiя, piK

,дження

Вчене звання (за
Професор кафедри технiчноi електрохiмii,

спецiальнiстю, кафедрою),
2015 р.свосння

Мiсце основноi роботи, НТУ (ХПI), Завiдувач кафедрою <<Технiчна

,Щоктор технiчних наук
05.17.03 - Технiчна електрохiмiя, 2008 р.

посада 1мlя)
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IIерший рецензент:
iзвище iм'я по батьковi Пiтак Я в Миколайович

Вчений ступiнь, шифр, нЕвва
спецiальностi, за якою
захищена дисертацUI, рlк

доктор технiчних наук
05. 17. 1 1- технологiя тугоплавких неметалiчних
матерiалiв,2005 р.

Кандидат технiчних наук
05.17.07 - хiмiчна технологiя па.пива i газа,

1980 р.

,Щоктор технiчних наук
05.|7.07 Хiмiчна технологiя палива та п.Lгlивно-
мастильних матерiалiв, 2013 р.

Вчений ступiнь, шифр, нzвва
спецiа-гrьностi, за якою

Професор кафедри хiмiчноi технологii

Нацiональний унiверситет <<Львiвська

полiтехнiкa> (м. Львiв), професор кафедри
хiмiчноi технологiт

гии опонент:
нський Михайло гlиович

Кандидат технiчних наук
05. 1 7. 17 Хiмiчна технологiя

iалiв,20|З

дження
Вчене звання (за

Професор за кафедрою технологiй керамiки,
спецiальнiстю, кафедрою), вогнетривiв, скла та емалей, 2009 р.своення
Мiсце ocHoBHoi роботи, НТУ (ХПI), Завiдувач кафедри <<Технологii

посада iки, во скла та ем€LIIеи)

ензент:
iзвище iм'я по батьковi Наза iй Миколайович

Вчений ступiнь, шифр, назва
спецiа-пьностi, за якою
захищена дисертацiя, piK

дження
Вчене звання (за
спецiальнiстю, кафедрою), ,Щоцент за кафедрою органiчноТ xiMii, 1990 р.
ik присвоення

Мiсце основноТ роботи, НТУ (ХШ), ,Щоцент кафедри <<Технологii

посада , гzву та tЩОГО П€LIIИВа)

ий опонент:
звище iм'я по батьковi Пиш'ев Сергiй Bi

Вчений ступiнъ, шифр, назва
спецiальностi, за якою
захищена дисертацiя, piK

,дження

Вчене звання (за
спецiальнiстю, кафедрою),
iкп

Мiсце основноi роботи,
посада

вище iм'я по батьковi Че

переробки нафти та газу, 2015 р.

палива та п€UIивно-

захищена ди Цiя, мастильних
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Вчене звання (за
,Щоцент кафедри мет€tлургiйного п€tпива таспецiальнiстю, кафедрою),
вогнетривiв, 2015 р.ik присвоення

Мiсце основноI роботи,
Нацiональна метаIIургiйна академiя Украiни,
доцент кафедри мет€tлургiйного папива тапосада

Наголошуемо, що пiсля видачi здобувачевi цього висновхry забороняеться вносити
змiни до тексту дисертацii!


