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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 – 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. 
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3. РОЗГЛЯД ДИСЕРТАЦІЇ ТА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ  

3.1. Наукова новизна дисертації 

3.1.1. Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, яка 

присвячена вирішенню актуальної науково-практичної задачі підвищення 

ефективності рекуперації тепла на промислових підприємствах хімічної 

промисловості з використанням пластинчастих теплообмінних апаратів 

розбірної конструкції за рахунок інтенсифікації тепла в цих апаратах, 

розробці та створенню методу прогнозування рівня забруднень 

теплообмінної поверхні пластинчастих теплообмінних апаратів у часі та 

виявлення методів запобігання утворення забруднень шляхом визначення 

оптимальної конструкції апарату та оптимального руху теплоносіїв в каналах 

ПТА. 

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, полягає у 

тому, що науково обґрунтовані та сформульовані методи оптимального 

проектування пластинчастих теплообмінних апаратів для заданих умов 

використання з можливістю прогнозування динаміки забруднення 

теплообмінної поверхні в процесі їх експлуатації. 

На підставі проведених теоретичних та експериментальних досліджень 

вперше: 

 розроблено модель утворення забруднень на теплообмінній 

поверхні каналів ПТА, яка базується на безрозмірних параметрах, 

характерних для фізичних властивостей теплоносіїв; 

 розроблено підхід до проведення моніторингу ПТА, 

встановлених у промисловості, для дослідження процесів утворення 

забруднень на поверхні теплопередачі ПТА та встановлення безрозмірних 

параметрів моделі утворення забруднень; 

 створено математичну модель прогнозування рівня забруднень на 

теплообмінній поверхні вздовж каналу ПТА у часі, яка дає змогу локально 

прогнозувати ріст відкладень, виявити міста максимального росту, та 
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визначити оптимальну конструкцію апарату для сталої роботи при підтримці 

належного рівню термічного опору в теплообмінному апараті; 

 розвинуто підхід до проектування ПТА з урахуванням впливу 

рівня забруднень на теплообмінній поверхні, який дозволяє визначити 

конструкцію апарату для заданих умов використання та часу експлуатації 

між чищенням апарату; 

 уточнено методику розрахунків ПТА, яка дозволяє прогнозувати 

рівень забруднень теплообмінної поверхні для впровадження цього виду 

обладнання в тепло-технологічні системи хіміко-технологічних та 

комунальних підприємств. 

 

3.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

3.2.1. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації  

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–

2017р.).  

Здобувач брав участь у виконанні міжнародних проектів, фінансованих 

Європейською Комісією: EC Project DISKNET – «Distributed Knowledge-

Based Energy Saving Networks», №FP7-PEOPLE-2011-IRSES-294933 (2012–

2016р.). “Sustainable Process Integration Laboratory – SPIL”, project No. 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000456 (2016–2021р.) funded by EU “CZ 
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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 А дисертації) 

Результати роботи отримали впровадження на наступних об’єктах: 

– в КЗ «Міська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа 

олімпійського резерву з водних видів спорту Яни Клочкової», м. Харків. Під 

час проектування системи ГВП була використана методика розрахунку 

пластинчастих теплообмінних апаратів в умовах забруднення теплообмінної 

поверхні при застосуванні ПТА в комунальному господарстві, спираючись на 

яку було розроблено теплообмінну установка для підігріву водопровідної 

води з можливістю моніторинга теплових та гідравлічних характеристик при 

динамічному тепловому навантаженні в реальних умовах експлуатації. Данну 

теплообмінну установку впровадила компанія АО «Співдружність-Т». Данні 

моніторингу тепло-гідравлічних характеристик установки в процесі 

експлуатації підтвердили достовірність методики розрахунку пластинчастих 

теплообмінних апаратів в умовах забруднення теплообмінної поверхні при 

застосуванні ПТА в комунальному господарстві і адекватність математичної 

моделі прогнозування рівня забруднень на теплообмінній поверхні. 

– на промисловому підприємстві ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Під час розробки проекту по «Реконструкції системи підігріву вихідної води 

з заміною теплообмінників хімводоочистки №3 теплоелектроцентралі ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» була використана методика розрахунку 

пластинчастих теплообмінних апаратів в умовах забруднення теплообмінної 

поверхні при застосуванні ПТА в промисловості. Для ТОВ «Альянспромбуд» 

була розроблена і впроваджена теплообмінна система для підігріву річкової 

води для потреб хімводоочистки (ХВО) ТЕЦ на базі сучасного 
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теплообмінного обладнання, яке базується на ПТА, з автоматичним 

керуванням температурою та витратами і можливістю зняття теплових та 

гідравлічних характеристик як по гріючому середовищу (пара), так і зі 

сторони нагріву води і передачі параметрів на центральний диспетчерський 

пульт керування. Дані отримані під час експлуатації підтвердили 

достовірність методики і адекватність математичної моделі прогнозування 

рівня забруднень на теплообмінній поверхні при застосуванні ПТА в 

промисловості. 

– результати роботи впроваджені при розрахунку пластинчатих 

теплообмінників для системи гарячого водопостачання та індивідуальних 

теплових пунктів систем централізованого теплопостачання на підприємстві 

ТОВ «АО Співдружність-Т», для якого проведені розрахунки пластинчастих 

теплообмінників з урахуванням забруднення теплообмінної поверхні та 

передана методика їх оптимізації. Результати роботи використовуються в 

навчальному процесі для підготовки фахівців за спеціальністю 8.05020202 

«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» 

Національного технічного університету «ХПІ», при викладанні дисциплін 

«Процеси та апарати хімічних виробництв», «Основи енерго- та 

ресурсозбереження», 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. 
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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 01.12.2019 року в 14 роботах, серед яких: 5 статей у 

наукових фахових виданнях України, 9 – у закордонних періодичних 

фахових виданнях (8 – у виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз SCOPUS, Web of Science). 

 

3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові 

результати дисертації: 

1. Мацегора А.И. Автоматизация проектирования тепловых пунктов 

системы централизованного теплоснабжения / Хавин Г.Л., Арсеньева О.П., 

Мацегора А.И., Кусаков С.К., Бочарников И.А.,  Василенко А.А. // 

Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 

4. – С. 23–29.  

Здобувачем запропоновані методики розрахунку ПТА з урахуванням 

забруднень та можливістю визначення графіку чистки апарату. 

2. Мацегора О. І. Комп’ютерне моделювання процесу утворення 

забруднень на поверхні теплопередачі пластинчатого теплообмінника / 

Арсеньєва О. П., Товажнянський Л. Л., Капустенко П. О., Мацегора О. І. // 
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Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – № 

4. – С. 110–112. 

Здобувачем запропонований алгоритм обчислення та проведені 

розрахунки  забруднень теплообмінної поверхні. 

3. Мацегора А.И. Обобщенная модель формирования загрязнений 

на поверхности теплопередачи в безразмерной форме и ее применение для 

расчета пластинчатого теплообменника. / Мацегора А.И., Арсеньева О.П., 

Капустенко П.А., Розенко В.В., Соловей Л.В., // Вісник Національного 

Технічного Університету «ХПІ». Серія: Інноваційні  дослідження у наукових 

роботах студентів, 2018, № 40 (1316). 

Здобувачем розроблена модель  утворення забруднень на 

теплообмінній поверхні ПТА для застосування при розрахунку оптимального 

апарату. 

4. Мацегора О.І. Характеристики пластинчастих теплообмінників з 

пластинами різної форми гофрування в умовах забруднення теплопередаючої 

поверхні / Мацегора О.І., Арсеньєва О.П.,  Кусаков С.К., Зоренко В.В., 

Демірський О.В. // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: 

НТУ «ХПІ», 2019. – № 3. – С. 24–33. 

Здобувач розробив методику урахуванням забруднень на теплообмінній 

поверхні для пластин з різним гофруванням та провів відповідні розрахунки. 

5. Мацегора О.І. Моделі утворення забруднення на поверхнях 

нагріву та їх застосування для пластинчатих теплообмінників / Мацегора О.І., 

Арсеньєва О.П., Товажнянский Л.Л., Капустенко П.О. // Інтегровані 

технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – № 4. – С. 22–

31. 

Здобувач провів аналіз існуючих моделей формування забруднень в 

пластинчастих теплообмінних апаратах. 

 

Статті у наукових періодичних виданнях держав, що входять до 

Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 



11 
 

Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача: 

6. Matsegora O.I. Utilization of waste heat from exhaust gases of drying 

process / Arsenyeva O.P., Čuček L., Tovazhnyanskyy L.L., Kapustenko P.O., 

Savchenko Y.A., Kusakov S.K., Matsegora O.I., 2016 // Frontiers of Chemical 

Science and Engineering. 10(1):131-138. (SCOPUS, Web of Science). 

Здобувач провів обчислення ПТА для утилізації тепла вихідних газів. 

7. Olexandr I. Matsegora. Investigation of Fouling in Plate Heat 

Exchangers at Sugar Factory / Olexiy V.  Demirskyy, Petro O.  Kapustenko,  

Gennadii L.  Khavin, Olga P. Arsenyeva, Olexandr I. Matsegora, Sergey K. 

Kusakov, Igor O. Bocharnikov, Vladimir I. Tovazhnianskyi, 2016 // Chemical 

Engineering Transactions, 52, 583-588. (SCOPUS). 

Здобувач провів натурні експериментальні дослідження гідравлічного 

опору в каналах ПТА, встановленому на цукровому заводі. 

8. Olexandr I. Matsegora. 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. 

Tovazhniansky, 2017 // Chemical Engineering Transactions, 61, 247-252. 

Здобувач розробив модель утворення забруднень уздовж 

теплообмінної поверхні в каналах ПТА. 

9. Matsegora O.I. Prediction of fouling tendency in PHE by data of on-

site monitoring. Case study at sugar factory / Demirskiy O.V., Kapustenko P.O., 

Arsenyeva O.P., Matsegora O.I., Pugach Y.A., 2018 // Applied Thermal 

Engineering, 128: 1074–1081. (SCOPUS, Web of Science). 

Здобувач провід дослідження безрозмірних параметрів для моделі 

утворення забруднень на поверхні ПТА. 

10. Oleksandr I. Matsegora. Mathematical Modelling of the Thermal and 

Hydraulic Behaviour of Plate Heat Exchanger in the Fouling Conditions / Petro O. 

Kapustenko, Oleksiy V. Demirskiy, Vladimir I. Tovazhnyanskyi, Jiřн J. Klemeš, 
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Oleksandr I. Matsegora, Pavlo Y. Arsenyev, Olga P. Arsenyeva, 2018 // Chemical 

Engineering Transactions, 70, 109-114. 

Здобувач виконав розрахунки зміни теплопередачі в ПТА під впливом 

забруднення поверхні. 

11. Matsegora O. Accounting for local features of fouling formation on 

PHE heat transfer surface. / Kapustenko P., Klemeš J., Arsenyeva O., Matsegora 

O., Vasilenko O., 2018 // Frontiers of Chemical Science and Engineering, 12(4): 

619–629. 

Здобувач провів розрахунки забруднення поверхні в локальних точках на 

основному гофрованому полі. 

12. Matsegora O. Incorporating fouling model in plate heat exchanger 

modelling and design. / Demirskyy O., Kapustenko P., Arsenyeva O., Matsegora 

O., Arsenyev P., Tovazhnyanskyi V., Khusanov A., 2018 // Computer Aided 

Chemical Engineering, 43, 289-290. (SCOPUS, Web of Science). 

Здобувачем розроблено модель урахування забруднень. 

13. Matsegora O. I. Accounting for local thermal and hydraulic 

parameters of water fouling development in Plate Heat Exchanger. / 

Kapustenko P.O., Klemeš J. J., Matsegora O. I., Arsenyev P. Y., Arsenyeva O. P., 

2019, Energy. 174, 1049-1059. (SCOPUS, Web of Science). 

Здобувачем проведено розрахунки теплопередачі в локальних точках на 

основному гофрованому полі. 

14.  Oleksandr Ivanovich Matsegora. The effect of plate corrugations 

geometry on performance of Plate Heat Exchangers subjected to fouling. / 

Oleksandr Ivanovich Matsegora, Jiřн Jaromнr Klemeš, Olga Petrovna Arsenyeva, 

Petro Oleksiyovych  Kapustenko, Sergey Konstantinovich Kusakov, Victor 

Vladimirovich Zorenko., 2019, Chemical Engineering Transactions, 76, 277-282. 

Здобувач розробив модель та провів аналіз динаміки зміни забруднень 

уздовж теплообмінної поверхні у часі. 

https://www.scopus.com/sourceid/11200153545?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/11200153545?origin=recordpage
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3.4.3. 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 з використанням комплексу сучасних методів 

дослідження, обчислювальної техніки та вирішує актуальну науково-

технічну задачу підвищення ефективності рекуперації тепла на промислових 

підприємствах хімічної промисловості з використанням пластинчастих 

теплообмінних апаратів розбірної конструкції за рахунок інтенсифікації 

тепла в цих апаратах, зменшення рівня забруднень на теплообмінній 

поверхні та прогнозування їх сталої роботи. 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 

Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися на: 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Інтегровані технології та 

енергозбереження» (Харків, 2017, 2018); 22
nd

 International Congress of 

Chemical and Process Engineering, CHISA (Прага, Чехія, 2016), 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), 22
nd

 Conference on Process 

Integration for Energy Saving and Pollution Reduction ‒ PRES'19 (Agios 

Nikolaos, Crete, Greece, 2019). 

 

4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації 

Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні 

кафедри «Інтегровані технології, процеси та апарати» 24.11.2020 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 №4 від 24 листопада 

2020 року засідання кафедри «Інтегровані технології процеси та апарати» 

НТУ «ХПІ»).  
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5. ВИСНОВКИ 

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

відповідає спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія, 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. Перевірка дисертаційної роботи на академічну доброчесність 

(академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію результатів) на основі 

документів з мережі Інтернет і національного репозитарію академічних 

текстів (Unicheck) показала 17.6% співпадіня, 14,09% з яких раніше 

опубліковані в наукових виданнях результатати 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, 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 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри «Інтегровані технології, процеси та 

апарати», 2003 р. 

Місце основної роботи, посада НТУ «ХПІ», завідувач кафедрою «Інтегровані 
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технології, процеси та апарати» 

 

 

Перший рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Юрій ДАНИЛОВ 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук 

05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології, 

2009 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри «Iнтегрованi технологiї, процеси та 

апарати», 2014 р. 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», професор кафедри «Iнтегрованi технологiї, 

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 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри «Iнтегрованi технологiї, процеси та 

апарати», 2005 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», професор кафедри «Iнтегрованi технологiї, 

процеси та апарати» 

Перший опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Володимир  ПОТАПОВ 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук, 

05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, 

мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, 2007 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри холодильної та торговельної техніки, 

2011 р. 

Місце основної роботи, посада 

Харківський державний університет харчування та 

торгівлі, завідувач кафедри енергетичного 

машинобудування, інженерних та фізико-математичних 

дисциплін (м. Харків) 

Другий опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Валерій НІКОЛЬСЬКИЙ 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук, 

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, 

2016 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 
Професор кафедри «Енергетики»,  2017 р. 

Місце основної роботи, посада 
Український державний хіміко-технологічний 

університет (м. Дніпро), професор кафедри енергетики 
 

Наголошуємо, що після видачі здобувачеві цього висновку забороняється вносити 

зміни до тексту дисертації! 


