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

результатiв дисертацii пiдготовлено рецензентами вiдповiдно до положення

пункту 14 Порядку проведеннrI експерименту з присудження ступенrI доктора

фiлософii, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд

6 березня 2019 р. JФ 167, та надае оцiнку вiдповiдностi дисертацii вимогам

пунктам 10, l l,, 12 Порядку проведеннrI експерименту з присудження ступенrI

доктора фiлософiТ, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд б березня 20|9 р. JФ 167.

Пiдстава для проведення попередньоi експертизи дисертацiТ - пункт 7

Протоколу засiданнrl вченоi ради НТУ (ХПI) J\Гs 2 вiд 26.02.2021р.

(http :/lblogs.kpi.kharkov. uаlу2 l yt l ar сhilч esl 229 6),

2. IIАДАНI ЗДОБУВАЧВМ ДОКУМЕНТИ ТА МАТВРIАЛИ
2.1. Здобувач надав структурному пiдроздiлу, де проводилася поперед-

ня експертиза дисертацii, наступнi документи:

- дисертацiю;

- висновок наукового керiвника;

- академiчну довiдку про виконання вiдповiдноi ocBiTHbo-HayKoBoi

про|рами.

2.2. Здобувач надав структурному пiдроздiлу, де проводилася поперед-

ня експертиза дисертацiТ, насryпнi додатковi матерiали:

- копii наукових гryблiкацiй здобувача iз з€вначенням вихiдних даних

вiдповiдних видань.



3. розгляд л,IсЕртАцIi тА нАукових пуБлIкАцIЙ
3.1. Наукова новизна дисертацii

З.1.1.,Щисертацiя е завершеною науково-дослiдною роботою, що вико-

нана У виглядi спецiально пiдготовленоi кваrriфiкацiйноi науковоi працi на

ПРаВах РУкопису, на вирiшення науково-практичIIоi задачi пiдвищеншI енерго-

ефективностi системи Ha|piBy повiтря, яке подаеться на технологiчнi потреби

вельц-процесу, за рахунок угилiзацii скидноТ теплоти запилених продуктiв

згоряння у петлевому повiтронагрiвачi (рекуператорi).

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатiв

У дисертацiйнiй роботi розроблено комплекс математичних моделей,

нових з€LлежЕостей та засобiв для розробки, аналiзу, порiвняння i удоскона-

леннF систем утилiзацiТ теплоти, яка вiдходить вiд виробництв, в процесi

яких утворюються запиленi продукти згоряння. У ходi створення цих моде-

лей, методiв i засобiв були одержанi TaKi HayKoBi результати:

1. Дя петлевих теплоутилiзаторiв запилених димових газiв вельц-

процесiв розроблено удоскона"гlениЙ метод розрахунку, якиЙ враховуе особ-

ливостi компонуваннjI поверхнi такого теплообмiнника, змiшаний рух тепло-

носiiв i який фунтуеться на подiлi поверхнi теплообмiну на базовi мiкротеп-

лообмiнники, де використовуеться Р -NТU-метод розрахуЕку.

2. На ocHoBi розробленоi математичноi моделi з використанням методу

ПОПРаВкоВого коефiцiенry вперше визначениЙ вплив розмiру пилових части-

нок i ix концентрацii в продуктах згоряння на температури теплоносiiЪ та по-

BepxHi нагрiву, коефiцiент тепловi,щачi випромiнювання зi сторони димових

газiв i загальний коефiцiент теплопередачi.

3. Вперше при розрахунку теплоутилизаторiв теплоти димових газiв

(петлевих повiтронагрiвачiв) визначено областi можливого виникнення пере-

грiву та корозiйного зносу поверхнi нагрiву. При цьому враховано режими

роботи теплоутилiзаторiв та запиленiсть димових газiв.

4. Проведено оцiнку зменшення та розроблено метод визЕачення вики-

дiв парникових газiв при замiщеннi природного газу повiтрям завдяки вико-
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ристаннrI петлевого повiтронагрiвача-утилiзатора димових газiв вельц-

процесу.

3.2. Теоретичне та практичне значення результатiв дисертацii

Результатп дисертацi[ здобувача використовуються, про що свiд-

чать вiдповИнi документи (наведенi у додатку В дисертацii):

- в .ЩI <УкрНТЩ <<Енергост€lль) (м. XapKiB) - розробка петлевого повi-

тронагрiвача та методик його розрахунку у вiддiлi теплог€tзовикористаIIЕя на

етапi Базового проекту по роботi <Створення виробництва утилiзацii напiвп-

родуктiв, що вмiшryють мет€Lп)> в м. Шабац для фiрми (METAL RECOVERY)

d.o.o. (м Белград, Республiка Сербiя);

- в Нацiональному технiчному унiверситетi <Харкiвський полiтехнiч-

ний iпститут) при розробцi i впровадженню в навч€Lпьний процес кафедри

<<Теплотехнiки та енергоефективних технологiй>>.

3.3. Аналiз дисертацiI на вiдповiднiсть вимогам

Аналiз дисертацii проводився на вiдповiднiстъ вимогам ггуrrкгiв |0, 12

Порядщу проведеншI експерименту з црисудженIш ступеня доктора фiлософii,

затвердженого пост€lновою Кабiнеry MiHicTpiB Уrqраiни вiд б березня 2019р. Nч

|67 та положеннrI Вшrлоги до оформлення дисертацii затвердженого н€ж€tзом

MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 12.01 .20|7р. J'{b 40.

Оформлення дисертацiйноТ цращi в цiлому вiдповiдае Вимогам до офо-

рмлення дисертацiТ затвердженого Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Ук-

раiни 12.01 .20|7р. J\b 40.

Виявленi зауваження були виправленi або е незначущi.

Проведеrпшi аrалiз свiдшrгь, що дасертацiя в цiлому вiдшrовiдае вимогаI\d tIу-

rпсiв |0, 12 Пордщсу проведення експерименту з присудкення ступеня доктора

фiлософii, з€IIвердкеною постzlновою Кабiнеry MiHicTpb YKpаrr*r вИ б березня

2019р. J\Ъ 167 та lrоложенню ВIдлоги до офорrипення ддсертацiТ, затвердженою на-

к€lзом MiHicTepcTBa ocBiTll i науки Уr9аllпл вЦ 12.01 .20\7р. J\b 40.
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3.4. Аналiз наукових публiкацiй на вiдповiднiсть вимогам

З.4.1. OcHoBHi HayKoBi i практичнi результати дослiджень огryблiкованi у

перiод з 20|7 року ло 26.02.202| року в 18 роботах, серед яких: 3 cTaTTi у на-

укових фахових виданнях УкраiЪи, 1 стаття у виданнi, вкrпоченому до пере-

лiку наукових фахових видань Украiни з присвоенЕям категорiI "А" (iндексу-

еться у мiжнароднiй наукометричнiй базi Scopus), 1 патентi Украiни, 1 патен-

Ti Росii, 13 - у матерiалах конференцiй.

3.4.2. HayKoBi працi, в яких опублiковано ocHoBHi HayKoBi результа-

ти дисертацii:

1. Юрко В.В. УсовершенствоваЕие рекуперативного воздухонагреватеJIя

для расширения области его применениf, при условии использования

запыленного теплоноситеJIя / В.В. Юрко, А.М. Ганжа // Вiсник Нац. техн. ун-

ту "ХП[" : зб. наук. пр. Сер. : Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устат-

кування: Bulletin of the National Technical University "KhPI" : coll. sci. papers.

Sеr. : Роwеr and Heat Engineering Processes and Equipment. - XapKiB : НТУ

"ХП[", 2018. - J\Ъ 13 (1289). - С.45-49. (фахове)

З d о бу вачеJчl про Bed ено вd о сконалення реlчпераmuвноzо по BimpaHazpi вача

dля розuluрення обласmi засmосування за ул4овu запuленоzо mеплоносiя, uцo

epie. 
\

2. Юрко В. В., Ганжа А. М. Технiко-економiчне, фiнансове та екологiчне

обlрунтування енергозберiгаrочих за<одiв при впровадженнi петлевого повi-

тронагрiвача дJIя технологii переробки метаJIургiйних вiдходiв. Вiсник НТУ
(ХПI). Серiя: Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування. XapKiB:

НТУ (ХПI)>,2019. J'(b2. С.З842. Бiблiогр.: 10 назв. ISSN2078-774X (print).

IS SN 27 07 -7 5 43 (on-line). doi : 1 0.20998/207 8-7 7 4Х.20 1 9.0 2.07 . (фахове)

Зdобувачем зdiйснено mехнiко-еконоtпiчне, фiнансове mа еколоziчне обryу-

нmування енерzозберizаючtлс захоdiв вrцловаduсення пеmлевоzо павimронаzрi-

вача.
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З. Юрко В.В. Методика расчета тепловых процессов в петлевом теплооб-

менном аппарате при запыленном цреющем теплоносителе / В. В. Юрко, А. Н.

Ганжа // Экология и промышленность. - 2019 - Jф 2 (59). - С. 4З-50. (фахове)

ЗdобувачеJй опuсана розроблена Jиеmоduка розрахунltу mепловLtх процесiв в

пелплевоJwу mеruюобмiннол,tу апараmi iз запuлtеннялl mеплоносiя, uцo HazpiBae,

4. Yurko, V., Gапйц А., Tarasenko, О, Tiutiunyk, L. Improvement of

methods for calculating thermal characteristics of 1оор air heaters ll Еаstеп-

Еurореп Jоurпаl ф Eпterprise Тесhпоlоgiеs. - 2021, Vol. 1 N 8 (109), Р. З6-4З.

htф:l/ioumals.uran.ua/eeiet/article/view/225З30 (фахове, категорiя А, SCOPUS)

З d о був ачем з d iйснено в d о сконсlлення меmо d iB розрахунку mепловltх хар ак-

mерuсmuк пеmлевtлс повimронаzрiвачiв iз запtдленняJй mеlшоносiя, tцо HazpiBae.

3.4.3. Опублiкованi працi апробацiйпого характеру:

1. Тарасенко О. М. Перспективи утилiзацiТ вiдходiв, що мiстять в свосму

складi важкi та кольоровi метали l О. М. Тарасенко, С. В. Угольников,

В. В. Юрко ll IIюдина, суспiльство, комунiкативнi технологii : матерiали V
мiжнар. наук.-практ. конф., 22-2З вересня 2017 р., м. Харкiв-Лиман. - Х.,

20|7. - C.296J98.

ЗdобувачеJй розzлянуmо i обlрунmовано засmосування mехнолоzil' вельц-

процесу dля переробкu BidxodiB меmшryрziйнuх вuробнuцmв. 
\

2. Юрко В. В. Розробка теплового режиму переробки вiдходiв, якi Mic-

тять в своему складi цинк i свинець / В. В. Юрко ii Iнформацiйнi технологiТ:

наУка, TexHiKa, технологiя, ocBiTa, здоров'я (MicroCAD - 20|7): матерiали

XXV мiжнар. наук.-практ. конф., 17-19 травня 2017 р., м. XapKiB. - Х., 20|7.

- с. з01.

ЗdобувачеJч, зсвначена акmуальнiсmь сmворення вuробнuцmв уmuлiзацil

BidxodiB, tцо вл,tiulуюmь цuнк mа свuнець.

З. Юрко В. В. Створення повiтронагрiвача дJuI утилiзацii тепла продуктiв

горiнrrя вельц-процесу i В. В. Юрко // Инновационные пути модернизации

базовых отраслей промьшшенности, энерго- и ресурсосбережение, охрана

окружающей природной среды : сб. науч. тр. VI Междунар. на}л{.-[рrtкт.
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КОНф. МОлоДых }п{еных и специалистов, 22JЗ марта 20|7 г., г. Харьков. _ Х. :

ГП <УкрНТЦ <Энергост.lJIъ>, 20|7. - С. 90-9З.

Зdобувачем сmворено консmрукцiю пеmлевоzо повimронаzрiвача dля

уmшliзацit mепла запuленuх проdукmiв зzорання, якi залuu,лаюmь вельц-процес.

4. Юрко В. В. Створення рекуперативного петлевого повiтронагрiвача

дJuI розширеншI областi застосування за умови запиленого грiючого теплоно-

сiя / В. В. Юрко // Гуманiтарнi, природничi та точнi науки як фундамент сус-

пiльного розвитку : матерiали IV ВсеукраiЪськоi наук.-практ. конф., 26-2]

сiчня 2018 р., м. XapKiB. - Х., 2017. - С. 60-б5.

ЗdобувачеJчl розроблена консmрукцiя пеmлевоzо повimронаерiвача dля

ефекmuвноi ексrutуаmацii за умовu запuленIлс duMoBtlx zазiв,

5. Юрко В.В. Создание петлевого воздухонагревателя для запыленного

|реющего теплоноситеJIя / В.В. Юрко, А.М. Ганжа ll ХI Мiжнародна науко-

во-практична конференцiя магiстрантiв та аспiрантiв, |7-20 кв. 2018 р. : ма-

терiали конф. : у 3-х ч. - Ч. 2 l за ред. проф. С. I. Сокола. -XapKiB : НТУ
оохflf", 2018. - |7З-|74 с.

Зdобувачеtw сmворено консmрукцiю пеmлевоzо повimронаzрiвача dля

уmшliзацit mеruла запшrcнuх профкmiв зеорання.

6. Юрко В.В. Екологiчне та фiнансове обгрунтування впровадження

петлевого гlовiтронагрiвача в технологii вельц-процесу / В.В. Юр*о, А.М.

Ганжа ll Тези доповiдей ХV Мiжн. наук.-техн. конф-цiI кЕнергетичнi та теп-

лотехнiчнi процеси й устаткуванIIяD, 25-26 кв. 2019 р. XapKiB : НТУ "ХПI";

Видавництво "Лiдер", 20|9. 84 с. ISBI.{ 97 8-617 -7 47 8-22-0.

Зdобувачем зdiйснено еколоziчне mа фiнансове обzрунmування впрова-

d ж ення пеmле в ozo по вimронаzрiвача в mехноло zii в ельц-проце су.

7. Юрко В.В. Економiчна та екологiчна ефективнiсть модернiзацiТ вельц-

процесу при застосуваннi петлевого повiтронагрiвача i В.В. Юрко, А.М.

Ганжа ll Тези доповiдей ХХVII Мiжнародноi науково-практичноТ конферен-

цiТ <Iнформацiйнi технологii: наука, TexHiKa, технологiя, ocBiTa, здоров'я
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(MicroCAD - 2019)), |5-117 TpaBHrI 20ll9 р.: у 4 ч. Ч. I. м. XapKiB. - Х., 2О19. -
с. зб8. ISSNT 2222-2944.

ЗdобувачеJчt вuзltачена еконоtпiчна mа еколоziчна ефекmuвнiсmь ModepHi-

з ацit вельц-проце су прu з асmо су BaHHi пеmлево zo повimр он aepiB ача.

8. Ганжа А.М. Модеrповання теплогiдравлiчних процесiв у трубчатому

петлевому повiтропiдiгрiвачi для вельц-процесу. / А.М. Ганжа, В.В. Юрко ll
Матерiали ХVII ВсеукраТнськоi науково-технiчноi конференцii <Актуальнi

проблеми енергетики та екологii>,26-29 вересЕя 2018 р, м. Одеса, 2019. - С.

95-96. ISBN 978-6 1 7 -7 бlз -26-7 .

Зdобувачеjw опuсано моdель mепллоzidравлiчнlас процесiв у mрубчаmол,tу

пеmлевоJйу повimропidizрiвачi dля вельц-процесу.

9. Юрко В.В. Алгоритм оптимiзацiT петлевих теплообмiнникiв (АОПет-

Т'О-2019) на основи структурно-модулъного пiдходу / В. В. Юрко, А. М.

Ганжа // КII Мiжнародна науково-практична конференцiя магiстрантiв та

аспiрантiв <Теоретичнi та практичнi дослiдження молодих науковцiв>>, (|9-22

листопада 201'9 року): матерiаrrи конференцii / за ред. Проф. e.I. 598 с. ISBN

978-617_0 5-0264-з.

З dобувачеJй розроблено сtлzорumJй опmLипiзацii пеmле вuх mеrutооблtiннuкiв

на основu сmрукmwно-моdульноzо пidхоdу.

10. Юрко В.В. Розробка математичноi моделi компонування ,r.irr."o.o

повiтронагрiвача при з€lпилених димових г€Lзах та аналiз ефективностi / В. В.

Юрко, А. М. Ганжа ll Тези доповiдей ХVI Мiжнародноi науково-технiчноТ

конференцii <Енергетичнi та теплотехнiчнi процеси й устаткування>), 25 - 26

листопада2020 р. м. XapKiB. - НТУ ((ХГII), 2020. С.92-9З.ISВN 978-617-74-

76-49-7.

Зdобувачелw зdiйснено розробlу JйаmеJйаrпuчноt моdелi компоIцвання

пеmлевоzо повimронаzрiвача прu запuленuх duлtoBtlx zсlзсlх mа анапiз ефекmuв-

Hocmi.

11. Юрко В.В. Iнновацiйнi рiшення пiдвищення зрrlностi математично-

гО МоделюванЕя багатоходового трубчатого повiтронагрiвача l В. В. Юрко, А.
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М. Ганжа ll I Мiжнародна науково-практична конференцiя <Science.

Innovations. Quality i Наука. Iнновацii. Якiсть>,17 - 18 грулня 2020 р. м. Бер-

дяЕськ. БДIУ. - С. 407 -4|0.

Зdобувачем вuконано пidвutцення зwчносmi JиаmеJиаmuчноzо моdелю-

вання баzаmохо dо воzо mрубчаmоzо повimронаzрiвача,

12. Юрко В.В. Пiдвищення енергоефективностi технологiТ вельц-

процесу шляхом застосуванЕям петлевого повiтронагрiвача / В. В. Юрко, А.

М. Ганжа ll Мжерiали V ВсеукраiЪсъкоi науково-практичноТ конференцiТ

<<Енергоефективнiсть: наука, технологii, застосуваннrI>>, Частина II. КиiЪ, 25

листопада2020 р. - КиiЪ: HITY iMeHi М.П. Щрагоманова,2020. - С. 52-55.

З d о був аче74 з апропоно в ан о пid вutцення eHepzo еф екmuвно cmi mехноло zii
в ельц-пр оцесу utлюсоJй з асmо сування.7/, пеmлевоZо по BimpoHaapi вача.

1З. Юрко В.В. Порiвняльний аналiз основних методiв розрахунку тепло-

вих характеристик петлевих рекуператорiв / В. В. Юрко, А. М. Ганжа // ХIV
Мiжнародна науково-практична конференцiя магiстрантiв та аспiрантiв <<Те-

оретичнi та практичнi дослiдження молодих вчених), 01-04 грудня 2020 р.

Online м. XapKiB. - Х., 2020. - С 146-147. ISBN 978-б17-05-0264-З.

Зdобувачел,I зdiйснено порiвнялtьнuй анqJliз ocHoBHtlx MemodiB розрахунку

mеплов1,1х харакmерuсmuк пеmлевltх реlчпераmорiв.

3.4.4.Опублiкованi працi якi додатково вiдображають 
"аукЪri ре-

зультати дисертацii:

1. Патент 118988 Украина, МПК C22B7l00, С22В19138. Комплекс пере-

РОбки сировини, що мiститъ споJIуки цинку та свинцю / Рижавсъкий А. З.,

СТаЛiнСький Щ. В., Зимогляд А. В., Юрко В. В. ; зчuIвитель и патентооблада-

тель ЩI<Укр НТЦ <Енергосталъ>. - j\b u201700817;зztявл. з0.01.17 ;

11.09.17, Бюл. Ns 17. - 8 с. : ил.

ЗdобувачеJй BltKoHaHa розробка mехнолоzii вельц-процесу з вuкорuсmан-

НЯЛ' В c0o€futy склаdi opuziHattbHoi консmрукцii пеmлевоzо повimронаерiвача.



l2

Наведенi гryблiкацii мiстять результати безпосередньоi роботи здобува-

ча на окремих етапах дослiдження, повною мiрою вiдображають ocHoBHi по-

ложення та висновки роботи. двторська }п{асть здобувача в опублiкованих

наукових працях погоджена з1 спlвавторами.

3.4.5. Повнота опублiкованих результатiв дисертацiТ

Матерiали дисертацii були наданi для широкого ознайомлення фахiв-

цям i спецiалiстам, а результати та ocHoBHi положення iJ повнiстю висвiтленi

у друкованих виданнях.

Вважаемо, що опублiкованi матерiагпл повнiстю вiдображшоть змiсry ди-

сертацiйноI роботи та вiдповiдають вимогzlм пункту 11 Порядку проведеннrI

експерименту з присудкення стуtIеня доктора фiлософiТ, затвердженого поста-

новою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд б березня 20119 р. JФ 167.
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3.5. Висновки за розглядом дпсертацii та наукових публiкацiй:

Щисертацiйна робота е закirтченою науково-дослiдною роботою, що Bi-

дповiдае спецiа_llъностi 144 - Теплоенергетикц виконана на високому науко-

Boluty piBHi з використанням комплексу су{асних методiв дослiдження. Нау-

KoBi положення пiдтверджуються експеримент€LIIьними даними, що свiдчить

про достовiрнiсть одержаних результатiв.

Порушень академiчноi доброчесностi (академiчного плагiату, самопла-

гiату, фабрикацii, фалъсифiкацiТ) в дисертацii та наукових ггублiкацiях, у яких

висвiтленi ocHoBHi HayKoBi результати дисертацii не виявлено, про що свiд-

читъ аналiз перевiрки дисертацiТ на плагiат (content-watch).

Наданi здобувачем дисертацiя та HayKoBi гryблiкацiТ вiдповiдають вимо-

гам tý/нктiв 10, |1, |2 Порядку проведенIrя експерименry з присудженш{ сту-

пеня доктора фiлософii, затвердженого постzlновою Кабiнету MiHicTpiB Укра-

iЪи вiд б березня 2019 р. JФ l67.

4. АIIроБАцIя шсЕртАцIi
4.1. Апробацiя матерiалiв дисертацi[ на конфЬренцiях

Результати дослiджень доповiдались i були схваленi на 10 науково-

технiчних та науково-практичних конференцiях, а саме: VI Мiжнароднiй на-

уково-практичнiй конференцiТ молодих вчених i спецiалiстiв <Iнноlацiйнi

шляхи модернiзацii базових гаJIузеЙ промисловостi, енерго- i ресурсозбере-

женнrI, охорона зовнiшнього природного середовищa> (м. XapKiB, 20117 р.);

ХХV Мiжнароднiй науково-практи[Iнiй конференцii <Iнформацiйнi техноло-

гii: наука, TexHiKa, технологiя, ocBiTa, здоров'"r, (r.XapKiB, 2017 р.); Мiжна-

роднiЙ науково-практичнiй конференцii <<Jftодина, суспiльство, комунiкатив-

Hi технологiiЬ (м. XapKiB, 2017, 20119 рр.); IV ВсеукраiЪськiй науково-

практичнiй конференцii кГрланiтарнi, природничi та точнi науки як фунда-

мент суспiлъного розвитку> (м. XapKiB, 201S р.); ХVII ВсеукраIнськiй науко-

во-технiчнiй конференцii <<Актуальнi проблеми енергетики та екологiiЬ (м.

Одеса, 2018 р.); Мiжнароднiй науково-технiчнiй конференцiТ <Енергетичнi та
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теплотехнiчнi процеси й устаткування)> (м. XapKiB,20lg,2020 рр.); Мiжнаро-

днiй науково-практичнiй конференцii <Теоретичнi та практичнi дослiдження

молодих науковцiв> (м. XapKiB, 2018, 20|9,2020 рр.); V Всеукраiнськiй нау-

ково-практичнiй конференцiТ <Енергоефективнiсть: наука, технологiТ, засто-

сування) (м. КиiЪ, 2020 р.); I Мiжнароднiй науково-практиIIнiй конференцii

<<Наука. IнновацiТ. Якiсть>> (м. Бердянськ, 2020 р.).

4.2. Фаховий ceMiнap для апробацii дисертацii

Фаховий ceMiHap дjIя апробацiТ дисертацiТ проведено на засiданнi кафе-

дри <<Теплотехнiки та енергоефективних технологiЬ НТУ (ХПI) t9.0З.202|

р.

На фаховому ceMiHapi дJuI апробацiТ дисертацii здобувач викладав ос-

HoBHi положенЕя дисертацiТ та вiдповiв на запитання та зауваження. Фаховий

ceMiHap для апробацii дисертацii мав характер вiдкритоi науковоi дискусii, в

якiй прийняли участь рецензенти, науково-викJIадацький штат кафедри <Те-

плотехнiки та енергоефективних технологiЬ НТУ кХПI>.

За результатами фахового ceMiHapy дисертацiя здобувача була схв€LIIена

до захисту (Витяг з протокоJIу J\Ъ 8 вiд 19.03.21р. заЬiдання кафедри <<Тепло-

технiки та енергоефективних технологiй> НТУ (ХПI)).

5. висновки
5.1. Щисертацiйна робота е закiнченою науково-дослiдною роботою, що

вiдповiдас спецiалъностi |44 - Теплоенергетикц виконана на високому нау-

ковому piBHi з використанIuIм комплексу суIасних методiв дослiдження, об-

числюв€LIIьноI технiки. HayKoBi положеннrI пiдтверджуються експеримента-

льними даними, що свiдчить про достовiрнiсть одержаних результатiв.

5.2. Порушень академiчноI доброчесностi (ак4демiчного плагiату, са-

моплагiату, фабрикацii, фалъсифiкацii) в дисертацii та наукових публiкацiях,

у яких висвiтленi ocHoBHi HayKoBi результати дисертацiТ не виявлено, про що

свiдчить ана;riз перевiрки дисертацii на плагiат (content-watch).
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5.3. Наданi здобувачем дисертацiя та HayKoBi гryблiкацii вiдповiдають

вимогам гryнктiв 10, 11, 12 Порядку проведення експерименту з присудженIuI

ступенrI доктор,а фiлософii, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
"/

УкраiЪи вiх"6 березня 201rg р. J\b |67 та положення Вимоги до оформпення

дисертацii затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд

I2.0|.20|7 Ns 40.

5.4. За результатами фахового ceMiHapy дJIя апробацii дисертацii, згiдно

гIункту 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора

фiлософii, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Ущраiни вiд

6 березня 20|9 р. J\b 167, дисертацiя здобувача схfftлена до захисту.

5.5. Рекомендуемо наступний склад ради:

Голова
Прiзвище iм'я по батьковi 1иович
Вчений оryпiнь, шифр, назва
спецiальностi, за якою зЕlхищена

1я, рlк присуджеЕня
Вчене звчlння (за опецiа-пьнiстю, Професор кафедри системного аrrшiзу та управлiння,

2001

Мiсце основноТ роботи, посада
НТУ кХПI>, професор кафедри системного аналiзу та iH-

IтиIIнID( технологlи

прiзвише iм'я по батьковr Ведь iй евгенович
Вчений ступiнь, шифр, нЕ}зва

спецiа-rrьностi, за якою зЕlхищена
присудження

Вчене звzlння (за спецiальнiстю, Професор кафешlи кIнтегроваrrих технологiй, процесiв та
), piK присвоеннrI

Мiсце основноi роботи, посада
НТУ (ХПI>, завiдувач кафедри <<Iнтегрованих технологiй,

iзвище iм'я по батьковi кошепьник оле Вадимович
Вчений ступiнь, шифр, HtrзBa
спецiшrьностi, за якою зtlхищена

Вчений ступiнь, шифр, HtrзBa
спеrliа-пьностi, за якою захищена

Щоктор TexHi.rrrиx наук
05.14.05 - Теоретичнатеппотехнiка, 1996 р.

,Щоктор технi.пгих наук
20,02.|4 - Озброення i вiйськова TexHiKa, 2001 р.

Кандидат технi.пrих наук
05. 1 4.06-TexHi.rrra теплофiзика та промислова теплоенер-

Щоктор технiчних наук
05. 1 4.06-Технiчна теплофiзика та промислова теплоенер-

дження
Вчене звання (за спецiальнiстю, ,Щоцент кафешlи <<Теплотехнiки та енергоефективних тех-

), piK п нологiй> НТУ (хПI>.200б

Мiсце основноi роботи, посада
НТУ (ХПI), доцент кафешlи <Теплотехнiки та енергое-

техЕологlи)

iзвище iм'я по батьковi Чейлитко

дження 20l9
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Вчене звЕtння (за спецiа_шьнiстю, .Щоцент кафедри <Теплоенергетики та гiдроеноргетикиD
20]'6 о.

Мiсце ocнoBHoi роботи, посада
Запорiзький нацiонатrьний унiверситет, завiдрач кафедри
<Теплоенергетики та гiдроенергетики))

опоЕент:
iзвище iм'я по батьковt

Вчений ступiнь, шифр, назва
спецiа_пьностi, за якою зiжищена

,Щоктор технi.пrих наук
05.14.06 Технiчrrа теплофiзика та промислова теплоонер-

дженЕя гетика,2019
Вчене звеlння (за спецiапьнiстю,

Старший науковий спiвробiтник, 2015 р.ю)l DlK п

Мiсце основноi роботи, посада
[нституг проблем маrпинобулрання iMeHi А, М. Пiдгорного
НАН Украihи, исп

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


