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1. вступ
Щей висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значеннrI

результатiв дисертацii пiдготовлено рецензеЕтами вiдповiдно до положень

пункту Г4 Порядку проведенIuI експерименту з присудженюI сцшеня доктора

фiлософii, Затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 6

березня 20t9 р. Ns |67, та надас оцiнку вiдповiдностi дисертацii вимогам

п)rнктам 10, 11, 12 Порядку проведеннrI експерименту з присудженнrI ступешI

доктора фiлософii, Затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Уrqраiни

вiд б березrrя 2019 р. Nч 167.

Пiдстава для проведення попередньоi експертизи дисертацii Протокол

засiдання вченоi ради НТУ (ХПI> J\b 7 вiд 29.t2.2020.

2. НАДАНI ЗДОБУВАЧЕМ ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРIАЛИ

2.1. Здобувач надав структурному пiдроздiлу, де цроводилася

попередня експертиза дисертацii, наступнi документи :

- дисертацiю;

- висновокнауковогокерiвника;

- академiчну довiдку про виконанIuI вiдповiдноi ocBiTHbo-HayKoBoi

програми.

2.2. Здобувач надав структурному пiдроздirry, до проводилася

попередня експертиза дисертацiТ, насryпнi додатковi матерiаrrи :

- звiт перевiрки дисертацiТ на плагiат Unicheck ID 10059952t6, тип

перевiрки Doc vs Internet*Library;

- копiI наукових ггублiкацiй здобувача iз зазначенням вихiдних даЕих

вiдповiдних видаць.



з. розгляд дисЕртАцIi тд нАукових пуБлrкацrй
3.1. Наукова новизна дисертацii

3.1.1.,Щисертацiя е зав9ршоною науково-дослiдною роботою, що

виконанб у виглядi спецiально пiдготовленоТ квалiфiкацiйноi HayKoBoi працi

на правах рукопису. У дисертацiйнiй роботi на пiдставi розвитку наукових

уявлень щодо впливу сировинних та технологiчних факторiв виробництва

коксу на величину його найвищоI теплоти згоряншI вирiшено важJIиве

н&}ково-технiчне завдання, яке характеризуеться науковою новизною i мае

практичну чiннiстъ, а саме - розроблено науково-обrрунтованi рекомендацiТ

щодо KepyBaHHrI величиною найвищоi теплоти згоряннlI коксу.

3.|.2. Наукова новизна отриманих р езультатiв :

На пiдставi виконаних дослiджень вперше встановлено, що

формуваннrI теIшоти згоряння коксу вiдбуваеться внаслiдок дii скJIадного

комплексу технологiчних факторiв, якi характеризують властивостi вихiдноi

сировини, умови 11 пiдготовки, коксування та пiсляпiчноi обробки

отриманого коксу. Зокрема встановлено, що:

- Максимitльна величина найвищоi теплоти згоряннlI доменного коксу

досягаеться при KoKcyBaHHi вугiльних шихт (незалежно вiд величини ix

насипноi ryстини), що характеризуються наступним набором показникiв

якостi: Rо:0,91-0,94 Yо; VОd:30,5-3|,0 О/о; С4:8З,80-83,83 О/о; Нd"Ь5,0|-5,02Yо;

Ооа"t:з,оr_8,45 уо.

- ЗниженшI на 1 О/о BMicTy вуглецю (водню), а також пiдвищення BMicry

кисню у вугiллi при його окисненнi призводить в середньоIчry до зростаншI

вiдповiдно на 0,26 (1,46) та 0,22 МЩтdкг найвищоТ теплоти згоряннrI

доменцого коксу;

* ЗбiльшенIuI BMicTy кJIасу 0-3 мм у вугiльнiЙ шихтi на 1 Yо призводить

до зниженнrI величини найвищоТ теплоти згорянIIя в середньому на 0,0067

МЩяс/кг. Збiльшення насипноi ryстини вугiльних шихт на 100 кг/м'

призводить до зростання найвищоi теплоти згоряннrI доменного коксу на

0,05-0,12 МЩNс/кг.
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- Збiльшення кiнцевоi температури KoKcyBaHHrI на 10 "С призводить до

зниженюI величини найвищоТ теплоти згоряннrI коксу в середньому на

0,037 МЩтс/кг. Збiльшеннrl швидкостi коксуваншI на 1 мм/год призводить до

пiдвище|нIuI вепичини найвищоi теплоти згоряннrI коксу в середньому на

0,0493 МЩхс/кг.

- ЗбiльшеЕнrl середнього дiаметру частинки коксу на 1 мм призводить

до зниженшI величини його найвищоi теплоти згоряншI на 0,009-0,013

МЩт/кг при мокрому гасiннi та на 0,004-О,008 МЩхс/кг при сухому гасiннi

коксу.

- ЗбiльшенIUI частки коксу сухого гасiння на L О/о призводить до

збiльшення найвищоi теплоти згорянrrя рiзних класiв крупностi коксу на

0,0056-0,0087 МЩж/кг;

- Зниження на 1 % BMicry вуглецю (водню), а також пiдвищення BMicTy

кисню призводить до зростання найвищоi теплоти згорянIuI в середньому

вiдповiдно на 0,409 (1,50З) та0,З26 МЩNс/кг;

Зниження дiйсноi (уявноТ) ryстини на 0,1 г/смЗ призводить до

зростаннrI найвищоi теплоти згоряннrI на 0,6209 (0,6539) М!тdкг;

- ПiдвищенюI поруватостi на 1 % призводить до зростанrrя найвищоi

теIшоти згоряннrI на 0,234 М.Щ>dкг;

- Зниження (пiдвищення) BMicTy анiзотропноi (iзотропноi) текстури на

I Yо лРизВОДить до зростантш наЙвищоi теплоти згоряншI на 0,035 (0,038)

МЩяс/кг.

3.2. Теоретичне та практичне значепня результатiв дисертацii

3.2.2,Теоретичне та практичне значення результатiв дисертацii

пiдтверлжено участю здобувача у цаступних науково-дослiдних роботах,

де здобувач був виконавцем:

кОптимiзацiя складiв шихт КХВ ПрАТ кМК (АЗОВСТАЛЬ> в

умовах мiжбасейновоi сировинноТ бази коксування 2018 року> (NЬ держ.

реестр. 0118U004033);



,7

<<Оптимiзацiя складiв шихт ПрАТ (МК (АЗОВСТАЛЬ) в умовах

мiжбасейновоi сировинноi бази коксуван:яя 20|9 року> (J$ держ. реестр.

0119U102418);

<Розробка рекомендацiй та технiчних рiшень щодо збiльшення

р€}зового завантаження коксових камер)) (Nэ держ. реес. 0120U102'763);

_ <<Оптимiзацiя складiв шихт ПрДТ (МК (ДЗОВСТДЛЬ1> в умовах

мiжбасейновоi сировинноi бази коксування 2020 року. Оцiнка впливУ рiЗНИХ

складiв вугiльних шихт на мiцнiсть i якiснi характеристики коксу та ЙОГО

витрата в доменному цехуо (Ns держ.ресстр. 0120U102'76|).

3.Z.3.Результати дисертацii здобувача використовуються, про що

свiдчать вИповiднi документи (наведенi у додатках до дисертацil):

,Щержавному пiдприсмствi <Украiнський державний науково-

дослiдний вуглехiмiчний iнституг (YXIH)) при розробцi складiв вугiльних

шихт дJuI коксохiмвиробництва ПрАТ (МК (АЗОВСТАЛЬ>;

- Приватному акцiонерному пiдприемству <<Металургiйний комбiНаТ

(АЗОВСТАJIЬ) при виробництвi доменного коксу;

- Нацiонztлъному унiверситетi <Лъвiвсъка полiтехнiка>>, НацiональноМУ

технiчному унiверситетi <Харкiвський полiтехнiчний iнстиryт> та

Нацiоналънiй металургiйнiй академii при викладаннi дисциппiн за напРяМОМ

161 - хiмiчнi технологiТ та iнженерiя.

3.3. Аналiз дисертацii на вiдповiднiсть вимогам

Дналiз дисертацii проводився на вiдповiднiсть вимогам гryнктiв 10, 12

Порядку проведення експерименту з присудження ступешI ДОКТОРа

фiлософiT, Затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 6

березня 2019 р. Ns L6'| та положенъ Вимоги до оформленIш дисертацii

затверджеЕого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 12.01.201'7

Ns 40.

Оформлення дисертацiйноi працi в цiлому вiдповiдае Вимогам до

оформленнrI дисертацii Затвердженого Наказом MiHicTepcTBa освiти i наУКИ

Украiни |2.0|.201-'7 J\b 40.
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Виявленi заувarкення були виправленi або е не значущi.

Проведений аналiз свiдчитъ що дисертацiя в цiлому вiдповiдае виМОгаМ

гryнктiв 10, 12 Порядку проведеншI експерименту з присудження СТУПеНlI

доктора,фiлософii, Затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УЩРаiНИ

вiд б березня 20L9 р. J\Ъ L6'7 та положень Вимоги до оформлення дисертацii

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

J\b 40.

3.4. Аналiз наукових публiкацiй на вЦповЦнiсть вимогам

3.4.1. За темою дисертацiТ огryблiковано 20 наукових працъ, у тому

числi 7 статей у перiодичних наукових виданнях iнших держав, якi входять

до Органiзацii економiчного спiвробiтництва та розвитку/або европейського

союзу, за науковим напрямом, за яким пiдготовлено дисертацiЮ (HaYKoBi

видання нtшежать до третъого квартиля, вiдповiдно до класифiкацii SCImago

Journal and Country Rank); З cTaTTi у наукових виданнях, вкJIЮЧеНИХ ДО

перелiку наукових фахових видань Украiни; 8 тез доповiдей на мiжнаРОДНИХ

науково-практичних конференцiях та отримано 2 патенти.

3.4.2. HayKoBi працiо в яких опублiковано ocHoBHi HayKoBi

результати дисертацii:

у перiоduчнllх науковuх вudаннях iHttlux dерuсав, якi вхоdЯmЬ dО

орzанiзацii' економiчноео спiвробimнuцmва mа розвumt<у/або европейсько2о

Союзу, з науковоео напряму, за якu.л4 пidzоmовлено duсерmацiю зdОбУВаЧа:

1. Miroshnichenko I.V., Miroshnichenko D.V., Shulga I.V., Balaeva Y.S.,

Роrеimа V.V. Calorific value of Coke. 1. Predictioп. Coke апd Chemistry.20t9.

Vоl.62 (4).Р. |43-149.

,Щuсерmанmо.л,t зроблено аналiз публiкацiй щоdо вплuву рiзноlианimНuХ

факmорiв на найвutцу mа нulцу mеплоmu зzоряння коксу. Пidzоmовлено

рукопuс do публiкацii'.

2. Miroshnichenko I.V., Miroshnichenko D.V., Shulga I.V., Balaeva Y.S.

Calorific чаluе of Coke. 2. Influence of the Packing Density of the Соа1 Batch.

Coke апd Chemistry.20119. Vоl.62 (6).Р. 234--239.
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,Щuсерmанmоfu, ]чrаmеJчrаmuчно обробленi резульmаmu експерц]vtенmу,

сфорллулЬованi вuсновкu mа пidzоmовлено рукопuс dо публiкацii'.

3. Miroshnichenko I.V., Miroshnichenko D.V., Shulga I.V., Balaeva Y.S.,

CaloriГrfvalue of Coke. 3. Influence of Соа1 Storage. Coke апd Chemistry.2019.

Vоl.62 (12). Р. 556-564.

ЗDобуваЧем зробЛено сфоРлtульованi вuсновкu mа ро3роблено ziпоrпезу

щоdо вплuву сmупеня окuснення вуziлutя на mеплоmу зzоряння коксу,

пidzоmовлено рукопuс dо публiкацii'.

4. Miroshnichenko I.V., Miroshnichenko D.V., Shulga I.V., Balaeva Y.S.,

Tsygankov А.v. Саlоrifiс чаluе of Coke. 4. Size Distribution. Coke апd

Chemistry. 2020.Vо1. 63 (3). Р. 120-|25.

.Щuсерmанmо]й розроблено проZраму dослiduсень, власноруч вuконанi

проJwuсловi dослidження, сфорл,tульованi вuсновкu mа пidzоmовлено рукопuс

do публiкацii'.

5. Miroshnichenko I.V., Miroshnichenko D.v., Shulga I.V., Balaeva Y.S.

Calorific value of Coke. 5. Quenching Method. Coke апd Chemistry.2020. Vоl. 63

(4).р. 178_183.

зdобувачем вuконано ансtлiз вплuву способу zасiння коксу на велuчuну

йоео mеплоmu зzоряння. ПiOеоmовлено рукопuс сmаmmi.

6. Miroshnichenko I.V., Miroshnichenko D.V., Shulga I.V. Calorific vаluе

of Coke. 6. Increasing the calorific чаluе. Coke апd Chemistry.2020. Vol. 63 (8).

р.20-з0.

На пidсmавi BuцoHaHllx ранiше Dослidжень aBmopotvr розробленi

рекоменdацii' u4оdо пtDвutцення mелшоmu зzоряння коксу. Зdобувач прuймав

учасmь у розрахунtу еконоJйiчноzо ефекmу Bid впроваduсення вulце зzаdанuх

р еколленd ацiй у вuр о бнuцm во. Пid zоmо влено рукопuс сm аmmi.

'l. Shulga I.V., Ryschenko I.M., Miroshnichenko D.V. Moisture Content of

Wet-Quenched Coke . Coke апd Chemistry.20]19. Vоl. 62 (9). р. 40240,7 -

.ЩuсерmанmоJй сфорпtульовано проzраму dослiduсень, узаzальненi

резульmаmu dослid}rcення mа пidzоmовлено рукопuс сmаmmi dо публiкацit.
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- сmаmmi у науковuх вudаннж, включенuх do перелiку науковuх фаховuх

вudань YKpaiHu:

8. Нiколайчук Ю.В., Мiрошниченко Д.В., Кафтан Ю.С., Мирошниченко

I.B. ЕкспРеснi методи визначеннlI якостi вугiлля. Вуzлехiл,tiчнuй эrcурнал.2018.

м1. с. 2615.

Зdобувачелl зроблено BltcHoBoK, u4о iснуючu експрес-JчrеmоOu анаlliзу

якосmi вуziлulя не вuкорuсmовуюmься dля проzнозу mеплоmu зеоряння коксу mа

пidеоmовлено рукопuс ёо публiкацii'.

9. Мирошниченко I.B., Мiрошниченко Д.В., Шупьга I.B., Балаева Я.С.

Прогноз тепдоти згоряннrI коксу. Вуzлехiлtiчнuй J!сурнал.2020. Ns2. С. |t-21,.

,Щuсерmанmом навеdенi способu проzнозування mеплоmu зzоряння

нафmовоzо mа doMeHHozo коксу. Зроблено Bl.ucHoBoK, tцоdо необхidносmi

поdальtпоzо dослidэюення влхлuву сuровuннuх mа mехнолоziчнuх чuннuкiв

вuробнuцmва dолленноzо коксу на велuчuну йоzо mеплоmu з2оряння.

Пidzоmовлено рукопuс сmаmmi do публiкацii'.

10. Мирошниченко I.B., Мiрошниченко Д.В., Шульга I.B., Нiколайчук

Ю.В. Вплив насипноi ryстини вугiльноi шихти на теплоту згоряннrI коксУ.

Вуzлехiмiчнuй J!сурнал.2020. Ns6. С. 4-t2.

,Щuс ерmанmолl р о зр о бл ено пр о ?р сlJчlу d о слid сюень, уз azculbH eHi оmрuманi

резульmаmu mа пidzоmовлено рукопuс Do публiкацii'.

- mезu Dоповidей:

11. Miroshnichenko Denis, Miroshnichenko Igоr. The influence of the bulk

density of the coal blend on the gross calorific value of blast furпасе coke. 2"d

International Scientific Conference KChemical Technology and Engineering>.

Proceedings. Ukraine, Lviv, Jъпе 24-28'1', 2019.Р .96-9'7 .

пidеоmовлено mезu.

12. Мирошниченко И.В., Мирошниченко Д.В., Шульга И.В., Балаева

Я.С. Пути повышения теплсты сгораниrI доменного кокса. Збiрка наукових

праць ХV Мiжнародна науково-практична конференцiя <Вугiльна



II

теплоенергетика: шпяхи реконструкцii та розвиткр). 1-2 жOBTIUI 2019 р. С.

12-14.

пidzоmовлено mезu.

13,. Мiрошниченко Д.В., Шульга I.B., Баrrаева Я.С., Терещенко О.О.

Прогноз теплоти згоряння доменного коксу. Технологiя-20|9: Матерiали

ХХII мiжнародноi науково-технiчноi конференцiТ 26-27 квiтня 201.9 року м.

Северодонецьк. Частина I. С.32.

пidzоmовлено mезu.

14. Мiрошниченко Д.В., Мирошниченко I.B., Шульга I.B., Баласва Я.С.,

Терещенко О.О. Теплота згоряння доменного коксу. Фактори вппиву.

CyraCHi технологii переробки пilльних копilлин: тези доповiдей II

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

Мiрошниченко Щ.В.-Харкiв, НТУ (ХПЬ. С. З7-З8.

Пidеоmовлено mезu. Зроблено dоповidь.

15. Мiрошниченко Д.В., Мирошниченко I.B., Шульга I.B., Балаева Я.С.,

Терещенко О.О. Доспiдженнrl впливу сировинних та технологiчних чинникiв

на теплоту згоряння доменного коксу. Iнформацiйнi технологiТ: на).ка,

TexHiKa, технологiя, ocBiTa, здоров'я: тези доповiдей ХХVII мiжнародноi

науково-практичноI конференцii MicroCAD-2O19, |5-1,7 TpaBIuI 2019 р.: у 4 ч.

Ч.IIlза ред.. проф.. Сокола e.I.-XapKiB: НТУ (ХПЬ).-400 с. С.299.

Пiёzоmовлено mезu. Зроблено dоповidь.

16. Мирошниченко I.B., Мiрошниченко Д.В., Шулъга I.B., Балаева Я.С.

Теплота згоряшuI коксу. Сучаснi технологii переробки пiLльних копалин: тези

доповiдей III Мiжнародноi науково-технiчноi конференцii, 16-17 квiтня 2020

р. / укл. Мiрошниченко Щ.В.-Харкiв, ТОВ <<Планета-Прiнт>. - 84 с. С.29-З0.

Пidzоmовлено mезu. Зроблено dоповidь.

|'7. Мирошниченко Iгор, Мiрошниченко ,Щенис, Шульга Iгор.

Пiдвищення теILпоти згоряння доменного коксу. Х Мiжнародна науково-

технiчна конференцiя кПоступ в нафто-газопереробнiй та нафтохiмiчнiй



|2

львiвськоiпромисловостi>>: матерiали конференцiТ. - Львiв: Видавництво

полiтехнiки, 2020.-384 с. С.240.

пidеоmовлено mезu.

1В. Мирошниченко I.B., Мiрошниченко Д.В., Шульга I.B. Розподiл

ТеПлОти ЗгоряншI за кJIасами крупностi коксу. Iнформацiйнi технологii:

наука, TexHiKa, технологiя, ocBiTa, здоров'я: тези доповiдей ххVпI
Мiжнародноi науково-пр актичноi конф еренцii Micro CAD -2020, 2 8-3 0 жовтнrI

2020 р.: у 5 ч. Ч.II/за род.. проф. Сокола C.I.-XapKiB: НТУ (хПID. - 376 с. С.

2з8.

ПiDеоmовлено mезu. Зроблено dоповidь.

- паmенmu:

19. Мiрошниченко Д.В., Мирошниченко I.B., Шульга I.B., Баласва Я.С.,

БОГоявленська О.В. Патент Украiни на корисну модель J\Ъ 144109. Спосiб

оц)имання коксу. Опублiковано 10.09.2020. - бюл.J\Гs17.

пidzоmовлено паmенm.

20. Мiрошниченко Д.В., Мирошниченко I.B., Шульга I.B., Балаева Я.С.,

БОГОЯВленсЬка О.В. Патент Ущраiни на корисну моделъ J\Ъ 144110. Спосiб

оц)иманнrI коксу. Огryблiковано 10.09.2020, - бюл.J\Ъ17.

пidеоmовлено паmенm.

3.4.4.Опублiкованi працi якi додатково вцображають HayKoBi

результати дисертацii: нема.

НаВеДенi публiкацii мiстять результати безпосередньоТ роботи
ЗДОбУвача на окремих етапах дослiдженrrя, повною мiрою вiдображають

ocHoBHi положення та висновки роботи. Авторська уIасть здобувача в

опублiкованих наукових працях погоджена зi спiвавторами.

3.4.5. Повнота опублiковапих результатiв дисертацii

МаТеРiали дисертацii були наданi дIм широкого ознайомленнrI

фаХiвцям i спецiалiстам, а результати та ocHoBHi положення Ti повнiстю

висвiтленi у друкованих виданнях.
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вважаемо, Що опублiкованi матерiшrи повнiстю вiдображають змiст

дисертаЦiйноi роботИ та вiдповiдають вимогам пункту 11 Порядку

проведення експериМенту з присудження ступеня доктора фiлософii,

Затверд>rсеного постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд б березня 2019 р.

Ns 167.

3.5. Висновки за розглядом дисертацii та наукових публiкацiй:

,щисертацiйна робота с закiнченою науково-дослiдною роботою, що

вiдповiдае спецiztльностi 161 - хiмiчнi технологii та iнженерй, виконана на

високому науковому piBHi з використанням комплексу суIасних методiв

дослiдження, обчислювальноi технiки. HayKoBi положеншI пiдтверджуються

експериментальними даними, що свiдчить про достовiрнiсть одержаних

результатiв.

порушень академiчноi доброчесностi (академiчного плагiату,

самоплагiату, фабрикацii, фальсифiкацii) в дисертацii та наукових

гryблiкацi ЯХ, у яких висвiтленi ocHoBHi HayKoBi результати дисертацii не

виlIвлено, про що свiдчитъ аналiз звiтiв перевiрки ДисертаЦii На ПЛаГiаТ.

Наданi здобувачем дисертацiя та HayKoBi гryблiкацii вiдповiдають

вимогаМ пyHKTiB 10, 11, 12 Порядку провеДеннlI експериМентУ з присудженнlI

ступенrI доктора фiлософii, Затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪи вiд б березня 201'9 р. JФ 167.

4. АПРОБАЦUI ДИСЕРТАЦII
4.1. Апробацiя матерiалiв дисертацii на конференцiях

ocHoBHi положеннrI дисертацiйноi роботи доповiдалися на 8

мiжнародних науково-практичних конфереЕцiях: 2'd International Scientific

Conference <Chemical Technology and Engineering) (Ukraine, Lviv, 2019); XV

мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiй <вугiльна теIIлоенергетика:

шJUIхи реконструкцii та розвитку) (YKpaiHa, м. КиТв, 20t9 р.); ххII

Мiжнароднiй науково-технiчнiй конференцii (Технологiя-201Ь (Украiна, м.

Севсродонецък, 20]rg р.); ш та III Мiжнароднiй науково-технiчнiй

конференцiях <Cyracнi технологiI переробки пttльних копitлин>) (YKpaiHa, м.
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XapKiB, 20|9,2020 рр.); ХХVII та XXVIII Мiжнароднiй науково-практичнiй

конференцiях MicroCAD-2O19 та MicroCAD-z}2D (YKpaiHa, м. XapKiB, 20\9,

2020 рр.); Х Мiжнароднiй науково-технiчнiй конференцii кПоступ в нафто

газопереробнiй та нафтохiмiчнiй промисловостi>> (YKpaiHa, м. Львiв, 2020

р.).4.2. Фаховий ceMiHap для апробацii дисертацii.

Фаховий ceMiHap дJuI апробацii дисертацii проведено на засiданнi

кафедри <<Технологii переробки нафти, газу та твердого палива) НТУ (ХГII)

22.01.202l р.

На фаховому ceMiHapi дJuI апробацii дисертацiТ здобувач викJIадав

ocHoBHi положеннrI дисертацii та вiдповiв на запитання та зауваженIut.

Фаховий ceMiHap дJIя апробацiТ дисертацii мав характер вiдкритоi науковоi

дискусiI, в якiй прийняли ylacTb рецензенти, на)rково-викпадацький штат

кафедри <<Технологii переробки нафти, гшу та твердого пztлива) НТУ (ХПI>>,

представники кафедри <<Технологii керамiки, вогнец)ивiв, скла та емалей>> та

<<Технiчна eJIeKTpoxiMiл> НТУ (ХПI>) та фахiвцi .Щержавного пiдприсмства

<<Украiнський державний науково-дослiдний вуглехiмiчний iнстиryт

(YXIH)). За результатами фахового ceMiHapy дисертацiя здобрача була

схвалена до захисту (Витяг з протоколу Jф 18 вiд 22.0|.21засiдання кафелри

<<ТехнологiТ переробки нафти, гшу та твердого п{шивa>> НТУ KXIII>).

5. висновки
5.1. ,Щисертацiйна робота е закiнченою на).ково-дослiдною роботою, що

вiдповiдае спецiшrьностi 161 - Хiмiчнi технологii та iнженерiя, виконана на

високому науковому piBHi з використанням комILпексу с)цасних методiв

дослiдження, обчислювztllьноi технiки. HayKoBi положеннrI пiдтверджуються

експериментапьними даними, що свiдчить про достовiрнiсть одержаних

результатiв.

5.2.Порушень академiчноi доброчесностi (академiчного плагiату,

самоплагiаry, фабрикацii, фальсифiкацii) в дисертацii та наукових
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гryблiкацiЯХ, у яких висвiтленi ocHoBHi HayKoBi розультати дисертацii не

виlIвлено, Про що свiдчитъ анЕLпiз звiтiв перевiрки дисертацii на плагiат.

5.3. Наданi здобувачем дисертацiя та HaykoBi гryблiкацii вiдповiдають

вимогаМ-пунктiв 10, 11, 12 Порядку провеДеннl{ експериМентУ з присудження

ступенЯ доктора фiлософii, Затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни вiд б березня 2Ot9 р. J\b |6'7 та положень Вимоги до оформленIUI

дисертаЦiТ затверЛженогО наказоМ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд

12.01 .2017 Ns 40.

5.4. Зарезультатами фахового ceMiHaPY для апробацiТ дисертаЦii, згiднО

rгункту 14 Порядку проведеннJI експерименту з присудженнrI ступеня доктора

фiлософii, Затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 6

березнЯ 2019 р. J\b 167, дисертацй здобувача схвitпена до захисту.

5.5. Рекомендуемо наступний склад ради:

Голова
ище по батьковi ,льсъкий Геннадiй Г

Вчений сryпiнь, шифр, HitзBa

спецiальностi, за якою
захищена дисертацiя, piK

дження
Вчене звання (за
спецiальнiстю, кафедрою),

Професор кафедри технiчноi електрохiмii,
2015 р.исвоення

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

посада MUI)

шии
ще iм'я по батьковi Пiтак Я миколайович

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

Вчене звання (за Професор за кафедрою технологiй керамiки,
спецiальнiстю, кафедрою), вогнетривiв, скла та емалей, 2009 р.

присвосння
Мiсце основноi роботи,
посада

НТУ (ХПI), Завiдувач кафедри <<Технологii

,.Щоктор технiчних наук
05.17.03 - Технiчна елекц)охiмiя, 2008 р.

доктор технiчних наук
05. 1 7. 1 1- технологй тугоплавких неметалiчних
матерiалiв,2005 р.и

iки. вогнетривiв, скла та емалей>
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iм'я по батьковi
Вчений ступiнь, шифр, назва
спецiальностi, за якою
захищена дисертацiя, piK

Щругий рецензент:

миколайович

Кандидат технiчних наук
05.17.07 - хiмiчна технологiя палива i газа,
1980 р.

перерооки нафти, газу та папива))

спецiальнiстю, кафедрою),
1кп

Мiсце основноi роботи,
посада

iм'я по батъковi

палива та папивно-
р.

Доцент кафедри метz}лургiйного пчLпива та
вогнетривiв,2015 р.

Нацiональна метLпургiйна академiя Украiни,

посада
вогнетривiв

Наголошусмо, що пiсля видачi здобувачевi цього висновку заборонясться вносити
змiни до тексту дисертацii!

доцент кафедри металургiйного папива та

дженнrI
Вчене звання (за
спецiальнiстю, кафедрою), ,Щоцент за кафедрою органiчноТ xiMii, 1990 р.
ik поисво€ння

Мiсце ocHoBHoi роботи,
посада

НТУ (ХПI), Доцент кафедри <ТехнологiТ

пепший опонент:
iзвище iм'я по батьковi Гринишин Олег Богданович

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

Вчене звання (за
Професор кафедри хiмiчноТ технологii
переробки нафти та газу, 2015 р.

полiтехнiка> (м. Львiв), професор кафедри
хiмiчноi технологii

и опонент:
инський Михайло гiйович

Вчений ступiнь, шифр, назва
спецiальностi, за якою
захищена дисертацiя, piK
прис
Вчене звання (за
спецiальнiстю, кафедрою),

исвосння

Мiсце основноТ роботи,

Щоктор технiчних наук
05. 1 7.07 Хiмiчна технологiя
мастильних матерiалiв, 20 1 1

Нацiональний унiверситет <<Львiвська

Кандидат технiчних наук
05.|'1.1'7 Хiмiчна технологй
мастильних матерiалiв, 20 1 3

пZLIIива та паливно-

р.


