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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

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 Unicheck;

- копії наукових публікацій здобувача із зазначенням вихідних даних

відповідних видань.

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

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/archives/2450
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на правах рукопису, яка спрямована на розв’язання важливого науково-

практичного завдання щодо зниження техногенного навантаження на

навколишнє природне середовище шляхом зменшення кількості відходів

буріння свердловин у процесі газовидобутку.

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів:

– вперше досліджено вплив концентрації твердої фази бурових стічних

вод на змінення швидкості осідання твердої фази при агрегатоутворенні на

основі фізико-хімічного методу очистки води зі застосуванням  флокулянтів

та коагулянтів; встановлено закономірності підвищення екологічної

ефективності очищення бурових стічних вод в залежності від концентрації

твердої фази з використанням коагулянту сульфату алюмінію та аніонного

флокулянту А-19;

– вперше досліджено експлуатаційні характеристики композиційного

матеріалу, який містить вторинний поліетилен високої щільності та

мінеральний наповнювач з відходів буріння;

– перше встановлено залежності ударної в’язкості та руйнівного

напруження зразків композиту від кількості наповнювача, що дозволило

виявити оптимальну кількість висушеного відпрацьованого бурового розчину

у композитах з поліетилену та відзначити екологічний результат –

збільшення об'ємів утилізації відпрацьованого бурового розчину з

споживчими характеристиками;

– вперше науково обґрунтовано та експериментально встановлено

оптимальний склад зразків бурових шламів для виготовлення стінової

кераміки відповідно до вимог екологічних обмежень при експлуатації, що

дозволило розробити рекомендації з утилізації БШ у складі мас виробів з

кераміки;

– вперше відзначено особливості механізму флокуляції при

інтенсифікації процесу очищення БСВ, що дозволило виявити найкращі

умови формування флокул, які характеризуються максимальною швидкістю
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осадження при мінімальній витраті флокулянту, – це концентрація твердої

фази в буровій стічній воді 4–6 г/л;

– набули подальшого розвитку технологічні пропозиції стосовно

удосконалення схем очистки та утилізації рідких відходів буріння, що стало

підґрунтям створення маловідходних екологічно безпечних технологій

використання вторинної сировини у технологічному процесі, збереження

водних ресурсів шляхом повторного їх використання в оборотній схемі під

час буріння.

3.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації

3.2.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації

підтверджено участю здобувача у:

НДР МОН України «Розробка наукових основ маловідходних

технологій очистки та утилізації стічних вод», ДР №0118U002334. Строки

виконання НДР: 09.2016 – 09.2020. Науковий керівник НДР: к.т.н., доцент

каф. ХТПЕ Шестопалов О.В. Участь автора – виконавець.

Договір №53/240-2019 від 25.01.2019 «Про наукову та творчу

співпрацю» між Національним технічним університетом «Харківський

політехнічний інститут» та Товариством з обмеженою відповідальністю

«Елект» щодо комплексної науково-дослідної роботи за темою «Технологія

утилізації відходів нафтогазодобування» (Харків, 2019). Участь автора –

виконавець.

3.2.3. Результати дисертації здобувача використовуються, про що

свідчать відповідні документи (наведені у додатках Е та Ж дисертації):

– в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний

інститут» впроваджено у навчальний процес кафедри «Хімічної техніки та

прикладної екології» під час викладання дисциплін «Проектування технічних

об’єктів» та «Комплексне поводження з відходами» для студентів за

спеціальністю 101 «Екологія»;
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– на виробництві у ТОВ «Науково-технічний центр «Екомаш» у

проектуванні технологічних установок очищення бурових стічних вод з

подальшим використанням очищеної води у технологічному циклі буріння.

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

у період з 2016 року по 16.09.2020 року в 30 роботах, серед яких 5 статей у

фахових виданнях рекомендованих ВАК України, 4 статті індексуються

міжнародними наукометричними базами даних SCOPUS (квартиль Q2), 2

статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до

Організації економічного співробітництва і розвитку Європейського союзу

(Естонія), 1 колективна монографія та 19 тез доповідей конференцій.



8

3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові

результати дисертації:

1. Рикусова Н.І. Вплив на навколишнє природне середовище (НПС)

бурових робіт та відходів буріння нафтогазових свердловин. Вісник НТУ

"ХПІ". Механіко-технологічні системи та комплекси. 2017. №20 (1242).

С. 98–102.

Здобувачем сформовані теоретичні положення очищення та

утилізації рідких відходів буріння

2. Рикусова Н.І. Сучасні методи переробки та утилізації відходів

буріння нафтогазових свердловин. Екологічні науки: науково-практичний

журнал. 2018. Т. 2. №1 (20). С. 130–135.

Здобувачем проаналізовані сучасні методи очистки та переробки

бурового шламу з розкладанням його на компоненти.

3. Shestopalov O., Rykusova N., Hetta O., Ananieva V., Chynchyk O.

Revealing patterns in the aggregation and deposition kinetics of the solid phase in

drilling wastewater. Eastern-European journal of enterprise technologies. 2019.

№1/10 (97). P. 50–58.

Здобувачем досліджено вплив концентрації твердої фази бурових

стічних вод на змінення швидкості осідання твердої фази при

агрегатоутворенні під час фізико-хімічного методу очистки води з

використанням флокулянтів та коагулянтів.

4. Rykusova N., Shestopalov O., Lebedev V., Tykhomyrova T., Bakharieva

G. Identification of properties of recycled highdensity polyethylene composites

when filled with waste mud solids. Eastern-European journal of enterprise

technologies. 2019. №2/10 (98). P. 55–60.

Здобувачем розглянута можливість збільшення об'ємів утилізації

відходів буріння шляхом використання їх в якості наповнювача для

виготовлення полімерного композиційного матеріалу.
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5. Шестопалов О.В., Гетта О.С., Рикусова Н.І. Сучасні методи

очищення стічних вод харчової промисловості. Екологічні науки: науково-

практичний журнал. 2019. №2 (25). С. 20–27.

Здобувачем окреслено перспективні напрями створення замкнених

водооборотних систем при очищенні відходів та повторного використання

води для технічних потреб.

6. Rykusova N., Shestopalov O., Shchukina L., Briankin О., Galushka Y.

Study of the properties of drill cuttings at their use as technogenic raw materials

for the production of building ceramics. Scientific Journal «ScienceRise». 2020.

№1(66). P. 10–22.

Здобувачем досліджено можливість утилізації бурових шламів в

технології будівельної кераміки.

7. Shestopalov  O.,  Briankin  O.,  Rykusova  N.,  Hetta  O.,  Raiko  V.,  Tseitlin

M. Optimization of floccular cleaning and drainage of thin dispersed sludges.

EUREKA: Physics and Engineering. 2020. №3. P. 75–86.

Здобувачем досліджено ефективність затримання твердих фаз та

зневоднення тонкодисперсних продуктів на установці очищення та

зневоднення шламу.

8. Rykusova N., Shestopalov O., Shchukina L., Yashchenko L., Stanovska

І., Muradian A., Ocheretna V. Establishing the regularities in forming the

properties of ceramic wall materials containing waste from gas extraction (drilling

sludge). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. №2/6 (104).

P. 21–27.

Здобувачем розглянуто перспективи утилізації відходів

нафтогазовидобутку у виробництві будівельних матеріалів.

3.4.3. Опубліковані праці апробаційного характеру:

1. Рикусова Н.І., Шестопалов О.В. Підвищення екологічної безпеки

газовидобування шляхом очищення та утилізації рідких відходів буріння.

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези
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доп. ХXV міжнар. науково-практ. конф. (м. Харків, 17–19 трав. 2017 р.).

Харків: НТУ «ХПІ», 2017. С. 51.

Здобувачем розглянуто можливі перспективи використання

відпрацьованих бурових розчинів та бурових шламів

2. Рикусова Н.І., Шестопалов О.В. Вплив бурових шламів на

навколишнє середовище. Теоретичні та практичні дослідження молодих

вчених: матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф, м. Харків, 18–21 квіт. 2017 р.

Харків: НТУ «ХПІ», 2017. С. 53–54.

Здобувачем визначено склад бурового розчину та спрогнозовано вплив

на довкілля при розриві гідроізоляційного екрану шламового амбару

3. Рикусова Н.І., Шестопалов О.В. Оцінка екологічного ризику

нафтогазоносних районів Харківської області. Інформаційні технології:

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVІ міжнар.

науково-практ. конф. (м. Харків, 16–18 трав. 2018р.) Харків: НТУ «ХПІ»,

2018. С. 43.

Здобувачем оцінений вплив на жителів районів нафтогазовидобутку

від бенз(а)пірену, що знаходиться у відпрацьованих газах бурових

установках

4. Рикусова Н.І. Шестопалов О.В. Вплив бурових стічних вод на

навколишнє природнє середовище. Теоретичні та практичні дослідження

молодих вчених: матеріали XII міжнар наук.-практ. конф, м. Харків, 17–20

квіт. 2018 р. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. С. 103–104.

Здобувачем охарактеризовано склад та вплив на довкілля бурових

стічних вод

5. Рикусова Н.І., Шестопалов О.В. Вплив рідких відходів буріння при

видобутку нафти та газу на водне середовище. Key Issues of Education and

Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland: International

Multidisciplinary Conference, 20–21 July 2018. Stalowa Wola, 2018. P. 106–109.

Здобувачем охарактеризована типова схема очищення бурових

стічних вод
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6. Рикусова Н.І., Шестопалов О.В. Вплив відходів буріння нафтогазової

свердловини на ґрунт. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність.

Збалансоване природокористування: матеріали конф. 5-го міжнародного

конгресу, м. Львів, 26-29 верес. 2018 р. Львів, 2018. С. 29.

(Здобувачем розраховано витрати коагулянту при фізико-хімічному

методі очистки бурових відходів).

7. Рикусова Н.І., Гетта О.С., Шестопалов О.В. Очищення стічних вод

промислових підприємств за допомогою методу коагуляції та флокуляції.

Science and technology of the present time: priority development directions of

Ukraine and Poland: International Multidisciplinary Conference, 19–20 October

2018. Wolomin, 2018. Р. 120–123.

(Здобувачем описано принцип коагуляції та флокуляції, а також схему

процесів агрегації часток при коагуляції та флокуляції)

8. Гетта О.С., Шестопалов О.В., Рикусова Н.І. Класифікація та загальна

характеристика забруднюючих речовин у стічних водах харчової

промисловості. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта,

здоров’я: тези доп. ХXVІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 15–17 трав.

2019р. Харків: НТУ «ХПІ», 2019. С. 29.

Здобувачем проаналізовано загальну характеристику стічних вод

підприємств харчової промисловості

9. Рикусова Н., Щукіна Л., Шестопалов О., Костіна А. Екотоксична та

мінералогічна характеристика бурових шламів Полтавського регіону.

Львівські хімічні читання: тези ХVІI наукової конференції (м. Львів, 2–5

черв. 2019 р.). Львів: Видавничий центр Львівського національного

університету імені Івана Франка, 2019. С. 121.

(Здобувачем проаналізовано склад і токсичні властивості двох проб

бурових шламів, відібраних з різних газоносних ділянок  Полтавської області,

які відрізнялися тим, що були виділені з різних глибин газових свердловин,

розташованих на значній відстані одна від одної)

10. Рикусова Н.І., Шестопалов О.В. Особливості розрахунку

потужності викиду пилу при приготуванні бурового розчину. Інформаційні
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технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVІІ

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15–17 трав. 2019р.). Харків: НТУ

«ХПІ», 2019. С. 51.

Здобувачем розрахована потужність викиду пилу в атмосферу при

завантаженні глинистих матеріалів при приготуванні бурового розчину

11. Рикусова Н.І., Щукіна Л.П., Шестопалов О.В. Вплив хімічного

складу бурового шламу на його термічні властивості. Екологія. Людина.

Суспільство: матеріали XХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 трав. 2019

р. Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. С. 72–73.

Здобувачем проаналізовано можливість утилізації бурових шламів в

технології будівельної кераміки на основі аналізу їх хімічного складу і

термічних властивостей

12. Рикусова Н.І., Шестопалов О.В., Лєбєдев В.В. Використання

відпрацьованого бурового розчину у полімерних композиціях. Проблеми

екології та енергозбереження: матеріали XIII міжнар. наук.-технічної конф.,

м. Миколаїв, 20–22 верес. 2019 р. Миколаїв, 2019. С.55–56.

Здобувачем розглянута можливість збільшення об'ємів утилізації

відходів буріння шляхом використання їх в якості наповнювача для

виготовлення полімерного композиційного матеріалу

13. Шестопалов А.В., Рыкусова Н.И., Брянкин А.С., Гетта О.С.

Разработка структуры исследования агрегатообразования при очистке

промышленных сточных вод от взвешенных частиц. Natural sciences: history,

the present time, the future, eu experience: іnternational scientific and practical

conference, 2019, Wloclawek, September 27–28. Р. 94–98.

Здобувачем запропонована структура дослідження процесу

агрегатоутворення, що може бути основою єдиної методології при виборі

параметрів процесу очищення стоків та обладнання для його здійснення

14.  Рикусова Н.І., Шестопалов О.В. Аналіз ефективності очищення

бурових стічних вод. Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених:

матеріали XIII міжнар наук.-практ. конф, м. Харків, 19–22 листоп. 2019 р.

Харків: НТУ «ХПІ», 2019. С. 579–580.
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Здобувачем охарактеризовано ефективність очистки бурових стічних

вод механічною очисткою

15. Рикусова Н.І., Шестопалов О.В., Гетта О.С. Розрахунок

захоронення відходів газовидобутку. Сучасні технології  у промисловому

виробництві: матеріали VII всеукр.  наук. – техн. конф., м. Суми, 21–24 квіт.

2020 р. Суми: Сумський державний університет, 2020. С.185–186.

Здобувачем розраховано орієнтовну вартість  амбарного захоронення

відходів у двох шламових амбарах

16. Гетта О.С., Шестопалов О.В., Рикусова Н.І. Фізико-хімічні методи

очищення стічних вод на підприємствах харчової промисловості.

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

доп. ХXVІІІ між- нар.  наук.-практ. конф. (м. Харків, 28–30 жовт. 2020р.).

Харків: НТУ «ХПІ», 2020. С.14.

Здобувачем проаналізовано ефективність фізико-хімічного методу

очистки стічних вод, якій здійснюється за допомогою коагулянтів та

флокулянтів

17. Рикусова Н.І. Поводження з відходами буріння. Екологічна

безпека та моніторинг довкілля: тези доп. XLІX наук.-техн. конф. підрозд.

Вінницького нац. техн.. універс. (НТКП ВНТУ), м. Вінниця, 18–29 трав. 2020

року. Вінниця, 2020. С. 1960–1962.

Здобувачем запропоновано загальну принципову схему поводження з

буровими відходами, що обумовлюється безамбарним способом поводження

з відходами буріння та характеризується повним циклом очистки та

переробки відходів

18. Рикусова Н.І. Розрахунок вартості очистки бурової стічної води при

безамбарному cпособі буріння вуглеводневих свердловин. Регіональні

проблеми охорони довкілля: матеріали міжнар. наук. конф. молодих вчених,

м. Одеса, 1–3 черв. 2020 р. Одеса: ОДЕКУ, 2020. С. 127–130.

Здобувачем запропоновано принципову технологічну схему процесу

очистки БСВ з використанням коагулянтів та флокулянтів та проведено
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розрахунок вартості очистки бурової стічної води при безамбарному

cпособі буріння вуглеводневих свердловин

19. Рикусова Н.І. Зарубіжний досвід поводження з відходами буріння.

Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів:  матеріали VI

міжнар. наук.-техн. конф. ТК-2020, м. Луцьк, 2–4 черв. 2020 р. Луцьк:

Луцький нац. техн. університет, 2020. С. 226–228.

Здобувачем проведено аналіз використання бурових шламів у

зарубіжному досвіді поводження з відходами буріння

3.4.4. Опубліковані праці які додатково відображають наукові

результати дисертації:

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.

1. Shestopalov O.V., Rykusova N.I., Tseytlin M.A., Raiko V.F. Analysis of

ways reducing drilling waste in oil and gas production influencing on natural

environment. Sustainable development of resource-saving technologies in mineral

mining and processing: Multi-authored monograph. Universitas Publishing.

Petroșani, Romania, 2019. P. 363–383.

Здобувач проаналізував шляхи зменшення впливу на навколишнє

природне середовище відходів буріння нафтогазових свердловин

2. Рикусова Н.І., Шестопалов О.В., Щукіна Л.П. Аналіз впливу

об’єктів нафтогазовидобутку на екологічну безпеку Полтавської області.

Науковий журнал "Молодий вчений". 2019. № 3 (67). С. 15–24.

Здобувачем визначений взаємозв’язок між індексами загальної

кількості захворювань і добувної промисловості та розроблення кар’єрів

Полтавського регіону.

3. Шестопалов А.В., Брянкин А.С., Рыкусова Н.И., Гетта О.С.

Оптимизация процесса флокуляции очистки промышленных сточных вод.

Scientific Journal «ScienceRise». 2019. №12(65). С. 55–59.
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Здобувачем досліджено вплив концентрації твердої фази та витрат

флокулянту на зміну швидкості осадження твердої фази та міцності

флокул.

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 101 – Екологія, 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 19 науково-

технічних та науково-практичних конференціях всеукраїнського та

міжнародного рівнів, а саме: «Інформаційні технології: наука, техніка,

технологія, освіта, здоров’я»  (Харків, 2017, 2018, 2019, 2020); «Теоретичні та

практичні дослідження молодих вчених» (Харків, 2017, 2018, 2019); «Key

Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland»

(Stalowa Wola, Poland, 2018); «Захист навколишнього середовища.

Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (Львів, 2018);

«Science and technology of the present time: priority development directions of

Ukraine and Poland (Wolomin, Poland, 2018); «Львівські хімічні читання»

(Львів, 2019); «Екологія. Людина. Суспільство» (Київ, 2019); «Проблеми

екології та енергозбереження» (Миколаїв, 2019); «Natural sciences: history, the

present time, the future, eu experience» (Wloclawek, Poland, 2019); «Сучасні

технології  у промисловому виробництві» (Суми, 2020); «Регіональні

проблеми охорони довкілля» (Одеса, 2020); «Екологічна безпека та

моніторинг довкілля» (Вінниця, 2020); «Прогресивні напрямки розвитку

технологічних комплексів» (Луцьк, 2020), а також на наукових семінарах

кафедри хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ».

4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації

Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні

кафедри «Хімічної техніки та промислової екології» НТУ «ХПІ»

27.01.2021 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 «Хімічна техніка та промислова екологія» НТУ «ХПІ» та
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представники кафедр «Програмна інженерія та інформаційні технології

управління» НТУ «ХПІ»м, «Автоматизація технологічних систем та

екологічного моніторингу» НТУ «ХПІ», «Технологія кераміки, вогнетривів,

скла та емалей» НТУ «ХПІ».

За результатами фахового семінару для апробації дисертації дисертація

здобувача була схвалена до захисту (Витяг з протоколу № 7 від 27.01.21

засідання кафедри «Хімічної техніки та промислової екології» НТУ «ХПІ»).

5. ВИСНОВКИ

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

відповідає спеціальності 101 – Екологія, 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 № 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.

http://web.kpi.kharkov.ua/acem/
http://web.kpi.kharkov.ua/acem/
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5.5. Рекомендуємо наступний склад ради:
Голова ради:

Прізвище ім’я по батькові Шапорев Валерій Павлович
Вчений ступінь, шифр, назва
спеціальності, за якою захищена
дисертація, рік присудження

Доктор технічних наук
05.17.01 – Технологія неорганічних речовин, 1995 р.

Вчене звання (за спеціальністю,
кафедрою), рік присвоєння

Професор кафедри «Хімічна техніка та промислова
екологія», 1996 р.

Місце основної роботи, посада НТУ «ХПІ», завідувач кафедри «Хімічна техніка та
промислова екологія»

Перший рецензент:
Прізвище ім’я по батькові Козуля Тетяна Володимирівна
Вчений ступінь, шифр, назва
спеціальності, за якою захищена
дисертація, рік присудження

Доктор технічних наук
21.06.01 – «Екологічна безпека», 2013

Вчене звання (за спеціальністю,
кафедрою), рік присвоєння

Професор кафедри «Комп’ютерний моніторинг і логістика»,
2014

Місце основної роботи, посада НТУ «ХПІ», професор кафедри «Програмна інженерія та
інформаційні технології управління»

Другий рецензент:
Прізвище ім’я по батькові Філенко Олеся Миколаївна
Вчений ступінь, шифр, назва
спеціальності, за якою захищена
дисертація, рік присудження

Кандидат технічних наук
05.17.08 − «Процеси та обладнання хімічної технології»,
2011 р.

Вчене звання (за спеціальністю,
кафедрою), рік присвоєння

Доцент кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія»,
2015 р.

Місце основної роботи, посада НТУ «ХПІ», Доцент кафедри «Хімічна техніка та
промислова екологія»

Перший опонент:
Прізвище ім’я по батькові Атаманюк Володимир Михайлович
Вчений ступінь, шифр, назва
спеціальності, за якою захищена
дисертація, рік присудження

Доктор технічних наук
05.17.08  – процеси та апарати хімічних виробництв, 2008 р.

Вчене звання (за спеціальністю,
кафедрою), рік присвоєння Професор кафедри хімічної інженерії, 2011 р.

Місце основної роботи, посада Національний університет «Львівська політехніка», м.
Львів, Завідувач кафедри хімічної інженерії

Другий опонент:
Прізвище ім’я по батькові Внукова Наталія Володимирівна
Вчений ступінь, шифр, назва
спеціальності, за якою захищена
дисертація, рік присудження

Доктор технічних наук
21.06.01 – Екологічна безпека, 2015 р.

Вчене звання (за спеціальністю,
кафедрою), рік присвоєння Професор кафедри екології, 2013

Місце основної роботи, посада Харківський національний автомобільно-дорожній
університет, м. Харків, завідувач кафедри екології

Наголошуємо, що після видачі здобувачеві цього висновку забороняється вносити
зміни до тексту дисертації!


