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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» № 2 від 26.02.2021 р. 

(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/archives/2611). 

 

 

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 Unicheсk;  

- 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, що 

виконана у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці 

на правах рукопису, яка спрямована на розв’язання важливої науково-

прикладної проблеми підвищення енергоефективності електромобільного 

транспорту шляхом використання спрощеної двоступеневої коробки передач 

та запропонованих методів керування. 

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

- Вперше обґрунтовано доцільність використання в електромобілі 

спрощеної двоступеневої коробки передач з автоматичною синхронізацією 

засобами електроприводу швидкостей валів і положень кулачків муфти та 

шестерні коробки передач, що поряд з підвищенням енергоефективності 

електромобіля підвищує надійність його роботи. 

- Вперше обґрунтовано принципи побудови системи електроприводу, що 

забезпечує вирішення завдань синхронізації швидкостей і положень валів.  

- Вперше розроблені системи автоматичного регулювання 

електроприводу електромобіля, які забезпечують при перемиканні коробки 

передач синхронізацію швидкостей і фаз валів засобами електроприводу. 

- Створено математичну модель електроприводу електромобіля і вивчені 

динамічні процеси синхронізації швидкостей і положень кулачків муфти і 

шестерні коробки передач засобами електропривода електромобіля.  

- Виконано комп'ютерне моделювання процесів синхронізації засобами 

електроприводу, проведено порівняння різних способів синхронізації і 

показано, що найменший час забезпечується при суміщенні заключного 

етапу синхронізації швидкостей валів з процесом синхронізації положень. 

 

3.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

3.2.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

підтверджено участю здобувача у: 
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- Результати дисертаційної роботи впроваджено при виконанні теми 

М3423 МОН України «Дослідження енергоефективного електропривода 

електромобіля подвійного призначення з підвищеними тяговими та 

маскувальними характеристиками» в якій розділ «Підвищення 

енергоефективності електромобіля за рахунок спрощеної коробки передач» 

виконано автором дисертації особисто. 

 

3.2.3. Результати дисертації здобувача використовуються, про що 

свідчать відповідні документи (наведені у додатку А дисертації): 

- у Національному технічному університеті «Харківський 

політехнічний інститут» при розробці і впровадженню у навчальний процес 

кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи» для навчання студентів 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у 

лекційних курсах «Електрообладнання електромобіля», «Актуальні проблеми 

сучасного електропривода» та при підготовці лабораторного практикуму. 

 

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 р. 

№ 40. 

Оформлення дисертаційної праці в цілому відповідає Вимогам до 

оформлення дисертації Затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 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 
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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 р. 

№ 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 30.09.2020 року у 6 роботах, серед яких: 2 статті у 

наукових фахових виданнях України, 1 – у закордонних виданнях, 1 – у 

міжнародній наукометричній базі Scopus, 1 – у матеріалах конференцій, 1 

патент на корисну модель. 

3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові 

результати дисертації:  

1. V. Klepikov and Y. Sakun, "Speed and Angle Synchronisation 

Control of Two-Speed Electric Vehicle Transmission," 2020 IEEE Problems of 

Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 

2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/PAEP49887.2020.9240803. 

Здобувачем створена комп’ютерна модель, проведено моделювання та 

проаналізовані його результати. 

2. Клепиков В. Б., Сакун Е. В., Курочкин Д. А. Управление 

электроприводом электромобиля с энергоэффективной коробкой передач // 

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Проблеми 

автоматизованого електропривода. Теорія і практика = Bulletin of the National 

Technical University "KhPI". Ser. : Problems of automated electrodrive. Theory 

and practice : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 9 (1334). – С. 94-

98. 

Здобувачем запропонована функціональна схема системи 

електропривода електромобіля з синхронізацією швидкостей та положень 

валів коробки передач, синтезована система керування. 

3. Клепиков В. Б., Сакун Е. В. Программная синхронизация 

положений валов коробки передач электропривода электромобиля // Вестник 
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Национального технического университета "Харьковский политехнический 

институт" = Bulletin of National Technical University "Kharkiv Polytechnic 

Institute" : [cб. науч. тр.]. – Харьков, 2017. – Вып. 27 (1249) : Проблемы 

автоматизированного электропривода. Теория и практика. Силовая 

электроника и энергоэффективность = Problems of Automated Electrodrivs. 

Theory and Practice. Power Electronics and Energy Efficiency : темат. вып. – С. 

445-448. 

Здобувачем проведений аналіз літератури, запропонована ідея 

синхронізації положень муфти та шестерні коробки передач засобами 

програмного керування. Розроблена математична модель та проведено 

комп’ютерне моделювання. 

4. Клепиков В.Б., Семиков А.В., Сакун Е.В., Ротару А.В., Воробьёв Б.В. 

Моделирование динамических процессов электромеханической системы 

электромобиля при буксовании колес. // Modern problems of power engineering 

and ways of solving them. – 2019 – № 3 (91). – С. 34–42. ISSN 1512-0120 

Здобувачем проведено аналіз літератури в частині будови трансмісії 

електромобіля та прийнята участь в її моделюванні.  

3.4.3. Опубліковані праці апробаційного характеру 

Клепиков В. Б., Сакун Е. В., Курочкин Д. А. Физическое 

моделирование процессов синхронизации при переключении скоростей в 

энергоэффективном электроприводе электромобиля с упрощенной коробкой 

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

здоров&#39;я = Information technologies: science, engineering, technology, 

education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.- практ. конф. 

MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. – Харків 

: НТУ &quot;ХПІ&quot;, 2019. 80 с. 

Здобувачем розроблені математична та комп’ютерна моделі, 

проведено моделювання. 
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3.4.4. Опубліковані праці які додатково відображають наукові 

результати дисертації: 

1. Пат. 140567 Україна, МПК B60L15/20 Електропривод електромобіля 

з коробкою перемикання передач. Клепіков В.Б., Сакун Є.В., Моісєєв О.М., 

Сєміков О.В., Курочкін Д.А. (Україна) )/ заявник та патентовласник 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».- 

№ u201906000; заявл. 30.05.2019.; опубл. 10.03.2020. Бюл. №5. 

Здобувачем запропонована ідея виконання синхронізації положень валів 

коробки передач електромобіля засобами програмного керування 

електроприводом. Розроблена функціональна схема такої системи. 

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 141 – Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, 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. 
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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. 

4. АПРОБАЦІЯ ДИСЕРТАЦІЇ 

4.1. Апробація матеріалів дисертації на конференціях 

Результати досліджень доповідались і були схвалені на 1 науково-

технічній конференції, а саме: «Міжнародна науково-практична конференція 

MіcroCAD» (Харків, 2019). 

4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації 

Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні 

кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи» НТУ «ХПІ» 15.03.2021 

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, викладацький штат кафедри 

«Автоматизовані електромеханічні системи» НТУ «ХПІ». 

За результатами фахового семінару для апробації дисертація здобувача 

була схвалена до захисту (витяг з протоколу № 2 від 15.03.21 засідання 

кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи» НТУ «ХПІ»).  

 

5. ВИСНОВКИ 

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

відповідає спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», виконана на високому науковому рівні з використанням 

комплексу сучасних методів дослідження, обчислювальної техніки. Наукові 

положення підтверджуються експериментальними даними, що свідчить про 

достовірність одержаних результатів. 
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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. 

5.5. Рекомендуємо наступний склад ради:  

Голова ради: 
Прізвище ім’я по батькові Качанов Петро Олексійович 
Вчений ступінь, шифр, назва 
спеціальності, за якою захищена 
дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук 
05.13.03 Системи і процеси керування, 2002 

Вчене звання (за спеціальністю, 
кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри автоматики і управління в технічних 
системах, 2003 р  
 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», завідувач кафедри автоматики і управління 
в технічних системах 
Перший рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Кутовий Юрій Миколайович 
Вчений ступінь, шифр, назва 
спеціальності, за якою захищена 
дисертація, рік присудження 

Кандидат технічних наук 
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи, 1984 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 
кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри електрифікації промислових 
підприємств, 1990 р. 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», Професор кафедри автоматизованих 
електромеханічних систем 
Другий рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Шевченко Сергій Юрійович 
Вчений ступінь, шифр, назва 
спеціальності, за якою захищена 
дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук 
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи, 2016 

Вчене звання (за спеціальністю, Професор кафедри передачі електричної енергії, 2019 р. 
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кафедрою), рік присвоєння 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», Завідувач кафедри передачі електричної 
енергії 
Перший опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Кузнєцов Борис Іванович 
Вчений ступінь, шифр, назва 
спеціальності, за якою захищена 
дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук 
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи, 1991 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 
кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри систем керування і автоматизації 
промислових установок, 1991 р.  

Місце основної роботи, посада 

Державна установа "Інститут технічних проблем 
магнетизму Національної академії наук України". 
Завідуючий відділу проблем управління магнітним 
полем №30 

Другий опонент: 
Прізвище ім’я по батькові Маслій Артем Сергійович 
Вчений ступінь, шифр, назва 
спеціальності, за якою захищена 
дисертація, рік присудження 

Кандидат технічних наук 
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи, 2014 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 
кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки, 2018 р.  

Місце основної роботи, посада 
Український державний університет залізничного 
транспорту, доцент кафедри  
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

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


