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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 пунктів 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 – витяг з протоколу 

засідання вченої ради НТУ «ХПІ» № 6 від 13.11.2020.  

 

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. Дисертаційна робота є закінченою науково-дослідною роботою, яка вирішує 

науково-практичну проблему моделювання і оптимального проектування розбірних 

пластинчастих теплообмінних апаратів для утилізації тепла конденсаційних вторинних 

газів процесу сушіння за критерієм приведених витрат.  

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що науково обґрунтовані 

та сформульовані основні принципи оптимального проектування пластинчастих 

теплообмінників для утилізації тепла викидних газових потоків при конденсації парового 

компонента парогазової суміші з урахуванням локальних змін параметрів двофазного 

потоку вздовж поверхні теплопередачі гофрованих пластин складного профілю. 

На підставі проведених теоретичних та експериментальних досліджень:  

– вперше отримано залежності локальних коефіцієнтів тепло- та масовіддачі при 

конденсації в каналах пластинчастих теплообмінних апаратів з різним масштабом 

геометричних параметрів гофрування пластин в умовах впливу поперечного потоку маси 

у напрямку поверхні конденсації на основі аналогії переносу тепла та маси, та з 

урахуванням положень теорії турбулентного прикордонного шару з відсмоктуванням; 

– вперше отримано залежності для розрахунку локальних втрат тиску при русі 

двофазного потоку при конденсації в каналах пластинчастих теплообмінних апаратів з 
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різним масштабом геометричних параметрів гофрування пластин з урахуванням зміни 

структури течії двофазного потоку вздовж каналу та впливу сил поверхневого натягу;  

– вперше запропонований і розроблений метод ідентифікації параметрів 

кореляційних рівнянь для локальних характеристик процесу на базі математичного 

моделювання та статистичної оцінки похибки результатів моделювання інтегральних 

характеристик процесу порівняно с даними експериментальних досліджень;  

– вперше запропонований і розроблений метод оптимізації системи послідовно 

встановлених пластинчастих теплообмінників для утилізації тепла викидних газових 

потоків процесів сушіння за критерієм приведених витрат з розподілом теплообміну 

парогазового та рідкого компонентів, який дозволяє реалізувати найбільшу техніко-

економічну ефективність роботи системи;  

– одержано математичні моделі конденсації пари із суміші з повітрям на 

гофрованому полі каналів пластинчастих теплообмінників та в каналах теплообмінників із 

промислово виготовлених пластин з урахуванням геометричних характеристик поверхонь 

теплопередачі;  

– дістала подальший розвиток методика інтеграції процесів на базі пінч-аналізу для 

оцінки енергоефективності систем утилізації тепла викидних газових потоків зі спільним 

аналізом основного і допоміжного обладнання, що дозволяє оцінити теплову та 

економічну ефективність схеми встановлення теплообмінників утилізації тепла для 

опалення приміщень та підігріву гарячої води.  

 

3.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

3.2.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації підтверджено 

участю здобувача у: 

Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичних планів наукових 

досліджень кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів Національного 

технічного університету «ХПІ». Здобувач, як виконавець окремих етапів науково-

дослідницьких робіт брав участь у проведенні досліджень у рамках держбюджетних НДР 

Міністерства освіти і науки України: «Розробка математичних моделей інтеграції 

теплоенергетичних систем та систем інфраструктури транспортних засобів подвійного 

призначення»  (ДР № 0118U002047, 2018–2020 р.); «Розробка теоретичних основ 

інтегрованих технологій для виробництва матеріалів подвійного призначення» (ДР № 

0115U000516, 2015–2017 р.). Здобувач брав участь у міжнародних проектах, фінансованих 

Європейською Комісією: EC Project EFENIS – «Efficient Energy Integrated Solutions for 

Manufacturing Industries», №ENER/FP7/296003/EFENIS (2012–2015 р.); EC Project 

DISKNET – «Distributed Knowledge-Based Energy Saving Networks», №FP7-PEOPLE-2011-

IRSES-294933 (2012–2016 р.). “Sustainable Process Integration Laboratory – SPIL”, project 

No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000456 (2016 – 2021) funded by EU “CZ Operational 

Programme Research, Development and Education”, Priority 1: Strengthening capacity for 

quality research in a collaboration agreement with National Technical University “Kharkiv 

Polytechnical Institute”.  

3.2.3. Результати дисертації здобувача використовуються, про що свідчать 

відповідні документи (наведені у додатку В дисертації): 
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Результати роботи впроваджені на: підприємстві «Філіп-Моріс Україна», м. Харків 

де запроектовано та встановлено обладнання утилізації тепла газів після сушіння тютюну; 

на підприємстві АТ «Співдружність-Т», для якого проведені розрахунки ПТА 

Борщівського спиртового заводу. Результати роботи використовуються в навчальному 

процесі для підготовки фахівців за спеціальністю 8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси та виробництва» Національного технічного університету «ХПІ», а 

також при проведені науково-дослідної роботи студентів.  

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 

2014 по 2020 рік у 11 наукових роботах, серед яких: 5 статей – у наукових фахових 

виданнях України (5 – у виданнях включених до міжнародних наукометричних баз), , 6 – у 

закордонних наукових виданнях (4 – входить до міжнародної наукометричної бази 

SCOPUS, 2 – у матеріалах конференцій). 

 3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації: 

Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 11 наукових працях, 

серед яких:  5 статей – у наукових фахових виданнях України,  6 – у закордонних 

наукових виданнях (4 – входить до міжнародної наукометричної бази SCOPUS).  

Статті у періодичних наукових виданнях, що увійшли до переліку наукових 

фахових видань України: 

1.Кусаков С.К. Разработка системы утилизации тепла вторичного пара отделения 

сушки табака с использованием энергоэффективного  пластинчатого теплообменного 

оборудования / Гарев А.О., Товажнянский Л.Л., Капустенко П.А., Арсеньева О.П., 

Клемеш Й, Кусаков С.К., Анохин П., Чучек Л. // Інтегровані технології та 

енергозбереження– Харків: НТУ «ХПІ», 2014. - №4. – С. 20-25 

Особистий внесок здобувача: вперше розробив схему установки утилізації тепла 

викидних газів сушіння тютюну. Зробив розрахунки пластинчатого теплообмінника по 

адаптованій їм методиці та розрахунковій програмі для конкретних умов виробництва. 

2. Кусаков С.К. Математическая модель пластинчатого теплообменника  для 

утилизации тепла конденсируемых газовых потоков / А. A. Василенко, С. К. Кусаков, И. 
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А. Бочарников, В. В. Зоренко, О. П. Арсеньева //  Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ 

«ХПІ», 2018. – №18 (1294). – С. 29–35. 

Особистий внесок здобувача: Вперше розробив математичну модель пластинчатого 

теплообмінника з кутом нахилу гофрів пластин 60 градусів для її застосування в умовах 

пластинчатих теплообмінників з комерційних промислових пластин. Виконав розрахунки 

по математичній моделі. 

3. Кусаков С.К. Экспериментальный стенд для исследования процесса конденсации 

пара из смеси с воздухом в каналах пластинчатого теплообменника / А. A. Василенко, 

Л.Л. Товажнянский, С.К. Кусаков // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – 

№40 (1316). – С. 3–9. 

Особистий внесок здобувача: Розробка методики розміщення термопар у каналах 

трьох експериментальних моделей каналів пластинчатих теплообмін з кутом нахилу 

гофрів пластин 60 градусів для їх використання при ідентифікації параметрів 

математичної моделі процесу конденсації водяної пари із суміші з повітрям. Розроблено 

методику обробки експериментальних даних випробувань цих моделей каналів 

пластинчатих теплообмінників. Проведено оцінку похибок експериментів та розроблено 

комп’ютерну програму обробки експериментальних даних. Написання третього розділу 

статті. 

4. Кусаков С.К. Джерела тепла низького потенціалу і вимоги до теплообмінного 

обладнання для енергетично ефективної утилізації такого тепла/ Кусаков С.К. // 

Інтегровані технології та енергозбереження– Харків: НТУ «ХПІ», 2019. - №4. – С. 79-90. 

Особистий внесок здобувача: Виконано аналіз літературних даних по джерелам 

тепла низького потенціалу та сформульовано основні вимоги до теплообмінного 

обладнання для використання цього тепла з метою підвищення енергетичної ефективності 

виробництв. 

5. Кусаков С.К. Утилизация тепла газов, отходящих после процесса сушки/ Кусаков 

С.К. // Інтегровані технології та енергозбереження– Харків: НТУ «ХПІ», 2017 - №4. – С. 

28-31. 

Особистий внесок здобувача: Проаналізовано можливості використання викидного 

тепла газових потоків після процесу сушіння речовин. Застосовано методологію інтеграції 

теплових процесів для потоків з частковою конденсацією. Згідно методології пінч-аналізу 

знайдено точку пінча та мінімальну різницю температур. Визначено точку, де газову та 

рідку фази можна розділити для кращої рекуперації теплової енергії. Наведено приклад 

рекуперації тепла у процесі сушіння тютюну. 

Статті у наукових періодичних виданнях держав, що входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового 

напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

1.  Sergey K.Kusakov The Development of Heat Substation for Drying Waste Heat 

Utilization / Andrii O. Gariev, Jiří J. Klemeš, Sergey.K.Kusakov, Leonid L. Tovazhnyansky, 

Petr Anokhin, Petro O. Kapustenko, Olga P. Arsenyeva, Lidija Čuček // Chemical Engineering 

Transactions 2014. – V. 39. – P. 1405-1410. 

Особистий внесок здобувача: Здобувач розробив схему пілотної установки 

утилізації тепла викидних газів процесу сушіння. Знайдено на підприємстві потоки для 
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використання цього тепла та визначені їх параметри. Проведено роботу по впровадженню 

розробленої установки на підприємстві з використанням особисто розробленого бізнес 

плану. Розраховано пластинчастий теплообмінник та виконано підбір контрольно-

вимірювальних пристроїв Європейських лідерів виробництва цього обладнання. 

Розроблено методику проведення іспитів та обробки їх результатів. (SCOPUS) 

2. Sergey K.Kusakov The Mathematical Modelling of Fouling Formation Along PHE 

Heat Transfer Surface / Petro O. Kapustenko, Olga P. Arsenyeva, Olexandr I. Matsegora, Sergey 

K. Kusakov, Vladimir I. Tovazhnianskyi // Chemical Engineering Transactions 2017. – V. 61. – 

P. 247-252. 

Особистий внесок здобувача: Здобувач розробив частину моделі стосовно  

тепловіддачі зі сторони гарячого теплоносія стосовно зміни локальних характеристик 

процесу та з урахуванням впливу розподільчих ділянок на поверхні гофрованих пластин 

комерційних пластинчатих теплообмінників з кутом гофрування 60 градусів. Їм проведено 

аналогію застосування одномірної математичної моделі в умовах забруднення та її 

застосування в умовах зміни локальних характеристик процесу в умовах конденсації пари 

з парогазової суміші і впливу розподільчих ділянок промислових пластинчатих 

теплообмінників. (SCOPUS) 

3. Sergey K.Kusakov Mathematical Model of Plate Heat Exchanger for Utilisation of 

Waste Heat from Condensable Gaseous Streams / Petro O. Kapustenko, Oleksiy V. Demirskiy, 

Leonid L. Tovazhnyanskyy, Jiří J. Klemeš, Oleksandr A. Vasilenko, Sergiy K. Kusakov, Olga P. 

Arsenyeva, Alisher E. Khusanov // Chemical Engineering Transactions 2018. – V. 70. – P. 2059-

2054. 

Особистий внесок здобувача: Здобувач розробив одномірну математичну модель 

процесу конденсації водяної пари із суміші з повітрям у каналах пластинчатих 

теплообмінників  з пластин маючих гофрування під кутом 60 градусів до напрямку 

основного потоку без врахування впливу ділянок на вході та виході каналу. Розроблена 

програма для персонального комп’ютера та проведені розрахунки. Перевірено 

адекватність моделі з використанням експериментальних даних отриманих на моделі 

каналу з пластин маючих гофрування під кутом 60 градусів до напрямку основного 

потоку та шагом 18 мм поперек гофрування.  

4. Sergey  K.Kusakov  The Effect of Plate Corrugations Geometry on Performance of 

Plate Heat Exchangers Subjected to Fouling / Oleksandr Ivanovich Matsegora, Jiří Jaromír 

Klemeš, Olga Petrovna Arsenyeva, Petro Oleksiyovych Kapustenko, Sergey Konstantinovich 

Kusakov, Victor Vladimirovich Zorenko // Chemical Engineering Transactions 2019. – V. 76. – 

P. 277-282. 

Особистий внесок здобувача: Здобувач розробив частину моделі стосовно  

тепловіддачі зі сторони гарячого теплоносія з урахуванням зміни локальних 

характеристик процесу та впливу розподільчих ділянок на поверхні гофрованих пластин 

комерційних пластинчатих теплообмінників з кутом гофрування 60 градусів. 

Запропоновано методику розрахунку падіння тиску в розподільчих ділянках пластинчатих 

теплообмінників з комерційних пластин. (SCOPUS) 

5. Sergey  K.Kusakov The influence of plate corrugations geometry scale factor on 

performance of plate heat exchanger as condenser of vapour from its mixture with 
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noncondensing gas / Petro O. Kapustenko , Jirí Jaromír Klemes , Olga P. Arsenyeva , Sergey K. 

Kusakov, Leonid L. Tovazhnyanskyy // Energy 201 (2020) 117661– P. 1-11. 

Особистий внесок здобувача: Здобувач розробив математичну модель та методику 

ідентифікації кореляційних рівнянь для розрахунку локальних коефіцієнтів тепло та 

масовіддачі, а також гідравлічного опору при русі двофазного потоку за умов конденсації 

пари з парогазової суміші в каналах пластинчатих теплообмінників. Дослідив вплив 

масштабного фактору на кореляційні рівняння та отримав рівняння для розрахунку тепло 

та масовіддачі в каналах різної форми на базі даних по тепловіддачі в однофазному потоці 

для таких каналів. (SCOPUS, Web of Science)  

6. Sergey K.Kusakov Mathematical model of a plate heat exchanger for condensation of 

steam in the presence of non-condensing gas / L. L. Tovazhnyanskyy, P. O. Kapustenko, O. A. 

Vasilenko, S. K. Kusakov, O. P. Arsenyeva, P. Y. Arsenyev // Bulgarian Chemical 

Communications 2018 – V. 50. – P. 77-83. 

Особистий внесок здобувача: Здобувач розробив одномірну математичну модель 

процесу та її реалізацію на комп’ютері шляхом послідовного розрахунку інтенсивності 

процесів тепло та масо переносу та втрат тиску на малих ділянках довжини каналу. 

Моделювання виконане з використанням кореляційних рівнянь отриманих з аналізу 

попередніх досліджень. Показано необхідність подальшого уточнення цих рівнянь на базі 

порівняння з даними експериментальних досліджень на одній з моделей гофрованого поля 

каналу пластинчатого теплообмінника з пластин маючих гофрування під кутом 60 

градусів до напрямку основного потоку та шагом 18 мм поперек гофрування. 

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 161 – Хімічні технології та інженерія, виконана на високому науковому 

рівні та вирішує науково-практичну проблему моделювання і оптимального проектування 

розбірних пластинчастих теплообмінних апаратів для утилізації тепла конденсаційних 

вторинних газів процесу сушіння за критерієм приведених витрат.  

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 

Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися і були схвалені 

на: 4-й Міжнародний Конгрес «Захист навколишнього середовища, енергоощадність, 

збалансоване природокористування» (Львів, 2016); XVII Міжнародній науково-

практичній конференції «Інтегровані технології та енергозбереження» (Харків, 2017). 21st 

Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution 

Reduction PRES 2018 (Прага, Чехія, 2018); International Symposium «Power аnd Chemical 

Engineering» (Софія, Болгарія, 2018). 

4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації 

Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні кафедри 

«Інтегровані технології, процеси та апарати» 27.11.2020 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 «Інтегровані технології, процеси та 

апарати» НТУ «ХПІ», представник кафедри «Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій» Харківського національного університету міського господарства імені О.М. 

Бекетова та представники інших кафедр НТУ «ХПІ»  

За результатами фахового семінару для апробації дисертації дисертація здобувача 

була схвалена до захисту (Витяг з протоколу № 5 від 27.11.20 засідання кафедри 

«Інтегровані технології, процеси та апарати» НТУ «ХПІ»).  

 

5. ВИСНОВКИ 

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

спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія, виконана на високому науковому 

рівні та вирішує науково-практичну проблему моделювання і оптимального проектування 

розбірних пластинчастих теплообмінних апаратів для утилізації тепла конденсаційних 

вторинних газів процесу сушіння за критерієм приведених витрат. Наукові положення 

підтверджуються експериментальними даними, що свідчить про достовірність одержаних 

результатів. 

5.2. Перевірка дисертаційної роботи на академічну доброчесність (академічний 

плагіат, фабрикацію, фальсифікацію результатів) на основі документів з мережі Інтернет і 

національного репозитарію академічних текстів (Unicheck) показала 8.57% співпадінь, 

7,2% з яких раніше опубліковані в наукових виданнях - результати власних дисертаційних 

досліджень, а інші мають в тексті посилання на джерело інформації. 

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, 
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Затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, 

дисертація здобувача схвалена до захисту. 

 

5.5. Рекомендуємо наступний склад ради:  

 

Голова ради: 

Прізвище ім’я по батькові Валерій ВЕДЬ 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук 

20.02.14 – Озброєння і військова техніка, 2001 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри «Загальна хімічна технологія, 

процеси та апарати», 2003 р. 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», Завідувач кафедрою «Інтегровані 

технології, процеси та апарати» 

Перший рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Едуард БІЛЕЦЬКИЙ  

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук  

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, 

2014 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри технології та організації 

ресторанного бізнесу», 2015 р. 

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

технології, процеси та апарати» 

Другий рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Костянтин ГОРБУНОВ  

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Кандидат технічних наук  

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, 

2002 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри «Загальна хімічна технологія, процеси 

та апарати», 2005 р. 

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

технології, процеси та апарати» 

Перший опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Олег КРАВЧЕНКО  

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук  

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, 

2017 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Старший науковий співробітник кафедри Технологій 

природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової 

продукції,  2005 р. 

Місце основної роботи, посада 
Інститут проблем машинобудування ім. А.М. 

Підгорного, Завідувач відділу 
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Другий опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Олександр ЛЯПОЩЕНКО  

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук  

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології , 

2016 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри процесів та обладнання хімічних і 

нафтопереробних виробництв, 2019 р. 

Місце основної роботи, посада Сумський державний університет. Професор. 

 

Наголошуємо, що після видачі здобувачеві цього висновку забороняється вносити 

зміни до тексту дисертації! 

 

 


