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1. ВСТУП 

Цей висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значения 

результатiв дисертацii" пiдготовлено рецензентами вiдповiдно до положень 

пункту 14 Порядку проведения експерименту з присудження ступеня доктора 

фiлософii", Затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi·ни вiд 6 

березня 2019 р. № 167, та надае оцiнку вiдповiдностi дисертацii" вимогам 

пунктам 1 О, 11, 12 Порядку проведения експерименту з при су дження ступеня 

доктора фiлософii", Затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi"ни 

вiд 6 березня 2019 р. № 167. 

Пiдстава для проведения попередньоi" експертизи дисертацii" - пункт 6 

Протоколу засiдання вченоi" ради НТУ «ХПI» № 4 вiд 03.07.2020. 

(http:/ /Ьlogs.kpi .kharkov. ua/v2/vr/archives/2 l 84 ). 

2. НАДАНI ЗДОБУВАЧЕМ ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРIАЛИ 

2.1. Здобувач 
. . 

надав структурному шдроздшу, де проводилася 

попередня експертиза дисертацii", наступнi документи: 

- дисертац1ю; 

- висновок паукового кершника; 

- академ1чну довiдку про виконання вiдповiдноi" освiтньо-науковоi" 

програми. 

2.2. Здобувач надав структурному 
. . 

шдроздшу, де проводилася 

попередня експертиза дисертацii", наступнi додатковi матерiали: 

- копii" наукових публiкацiй здобувача iз зазначенням вихiдних даних 

вiдповiдних видань. 
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3. РОЗГ ЛЯД ДИСЕРТАЦii ТА НАУКОВИХ ПУБЛIКАЦIЙ 

3.1. Наукова новизна дисертацii 

3. l. l. Дисертацiя е завершеною науково-досшдною работою, що 

виконана у виглядi спецiально пiдготовленоi° квалiфiкацiйноi° науковоi° працi 

на правах рукопису, яка спрямована на розв'язання важливоУ науково

прикладноУ проблеми i створенням ефективних технологiй переробки 

вторинноi' вольфрамвмiсноУ сировини в розчинах кислот 

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатiв: 

- теоретично обrрунтовано поведiнку вольфраму у розчинах кислот 

H2S04, НNОз, HCl та вплив природи депасиватору, отриманю 

термодинам1чю характеристики стали основою для проведения 

електрох1м1чних досшджень в даних електроштах та встановлення 

. . 
юнетичних показниюв анодного процесу; 

- запропоновано iмовiрний механiзм анодного розчинення сплаву WC

Co в кислотах H2S04, НNО3, HCl та вплив природи депасиватору, що склало 

основу для розробки нових електролiтiв для селективного перероблення 

вторинноУ вольфрамвмiсноУ сировини; 

- за результатами юнетичних досшджень обrрунтовано склад 

електрошпв та режими електрошзу, яю дають змог
у вар1ювати ступенем 

окиснення вольфраму в оксидi; 

- визначено метод отримання порошюв вольфраму з дисперсюстю 

2 ... 3 мкм з iонних розплавiв наступного складу(%, масс.): NaCl - 9,5; KCI -

12,5; CsBr - 68,0; NaF до 8 % та WОз до 15% мае.; 

- запропоновано спосiб впровадження порошку вольфраму та вищого 

оксиду вольфраму в арамiдну тканину з використанням пошуретанового 

клею, отриманi результати продемонстрували, що даний спосiб дозволяе 

пiдвищити i"i термiчну стiйкiсть з 300 °С до 900 °С. 
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3.2. Теоретичне та практичне значения результатiв дисертацii 

3.2.2. Теоретичне та практичне значения результатiв дисертацii" 

пiдтверджено участю здобувача у: 

НДР №О 116U000871 «Дослiдження юнетики електродних процес1в в 

технiчнiй електрохiмii'»; 

НДР №О l l 8U002335 «Дослiдження юнетики електродних процес1в в 

електрохiмi чних перетвореннях». 

3.2.3. Результати дисертацii здобувача використовуються, про що 

свiдчать вiдповiднi документи (наведенi у додатку дисертацiij: 

- в Нацiональному техючному унiверситетi «Харкiвський 

полiтехнiчний iнститут» при розробцi i впровадженню в навчальний процес 

кафедри «Технiчна електрохiмiя» для навчання студентiв та аспiрантiв 

спецiальностi 161 "Хiмiчнi технологiI та iнженерiя". 

3.3. Аналiз дисертацii на вiдповiднiсть вимоrам 

Аналiз дисертацii' проводився на вiдповiднiсть вимогам пунктiв 1 О, 12 

Порядку проведения експерименту з присудження ступеня доктора 

фiлософii', Затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 6 

березня 2019 р. № 167 та положень Вимоги до оформления дисертацiI 

затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни вiд 12.01.2017 

№40. 

Оформления дисертацiйноi' пращ в цшому вiдповiдае Вимогам до 

оформления дисертацii' Затвердженого Наказом Мiнiстерства освiти i науки 

У краi'ни 12.01.2017 № 40. 

Виявленi зауваження були виправленi або е не значущi. 

Проведений аналiз свiдчить що дисертацiя в цiлому вiдповiдае вимогам 

пунктiв 1 О, 12 Порядку проведения експерименту з присудження ступеня 

доктора фiлософii', Затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв У краi'ни 

вiд 6 березня 2019 р. № 167 та положень Вимоги до оформления дисертацiI 

затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни вiд 12.01.2017 

№40. 
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3.4. Аналiз наукових публiкацiй на вiдповiднiсть вимогам 

3.4. l. Основнi науковi i практичнi результати дослiджень опублiкованi 

у перiод з 2016 року по 29.09.2020 року в 15 роботах, серед яких: 4 статгi у 

наукових фахових виданнях УкраУни, 1 стаття у закордонному перiодичному 

фаховому виданнi (SCOPUS, квартиль QЗ), l патент УкраУни, 9 - у 

матерiалах конференцiй 

3.4.2. Науковi працi, в яких опублiковано основнi наукоВI 

результати дисертацiа: 

1. Османова М.П. Электрохимический синтез окислителя для 

растворения сплава WC-Co в среде хлористоводородной кислоты / 

Л.В. Ляшок, В.П. Гомозов, М.П. Османова., А.Н. Жук // Вiсник 

Нацiонального технiчного унiверситету «ХП/». Серiя «Хiмiя, хiмiчна 

технологiя та екологiя» - 2018. - №35. - С. 66 - 70. 

Здобувачем визначенi умови для проведення електрохiмiчного 

перероблення сплаву WC-Co в розчина хлоридноi" кислоти та визначенi умови 

синтезу окuснюючого агенту. 

2. Османова М.П. Перероблення техногенних вiдходiв псевдосплаву 

WC-Co / Г.Г. Тульський, Л.В. Ляшок, М.П. Османова // Энерготехнологии и 

ресурсосбережение - 2018. - № 4. - С. 23 - 28. 

Здобувачем проведений аналiз iснуючих методiв перероблення 

вторинноi· вольфрамв.мiсноi· сировини та дослiджено вплив природи та 

концентрацП електролiту на процес анодного розчинення псевдосплаву 

сплаву WC-Co. 

3. Osmanova, М.Р. Electrochemical production of tungsten powders from 

tungsten hardmetal waste / G.G. Tul'skij, L.V. Liashok, М.Р. Osmanova, 

I.N. Kolupaev // Powder Metallurgy and Metal Ceramics - 2020. - Vol. 58, Issue 

9- l О, 1. - Р. 499 - 502. 

Здобувачем дослiджено процес видiлення металевого порошку 

вольфраму з iонних розплавiв та проведено його .морфологiчний аналiз. 
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4. Османова М.П. Електрохiмiчне одержання оксиду вольфраму з 

псевдосплаву карбiдного типу WC-Co / Г.Г. Тульський, Л.В. Ляшок, 

М.П. Османова, А.Е. Соболева // Energy Techno/ogies & Resource Saving -

2019. - № 2. - С. 49 - 53. 

5. Osmanova М. Electrochemical dissolution of pseudoalloys of tungsten 

carЬide type in acid electrolytes / М Osmanova, L Lyashok, S Leshchenko, Е 

Isмahilova, I Kolupaev // Promising Materials and Processes in Applied 

Electrochemistry: Monograph / Editor-in-chief V.S. Barsukov. - Kyiv: KNUTD, 

2019. - Р. 168 - 173. 

Здобувачем вuзначенi умови для проведення електрохiлttiчного 

перероблення сплаву WC-Co в розчина хлоридноi·, нiтратноi· та сульфатноi' 

кuслотu. 

3.4.3. Опублiкованi працi апробацiйного характеру: 

6. Османова М. Переробка вiдходiв твердих сплавiв, що м1стять 

вольфрам/ М. Османова, Г. Тульський, Л. Ляшок // Збiрник наукових праць: 

XVI наукова конференцiя «Львiвськi хi.мiчнi чuтання - 2017» (Львiв, 28-31 

травня 2017 року). - Львiв: Видавничий центр Львiвського нацiонального 

унiверситету iменi Iвана Франка. - 2017. 

7. Османова М.П. Вивчення електрохiмiчноi' поведiнки вольфрама у 

складi трьохкомпонентного сплаву в розчинах NaOH / М.П. Османова, 

Л.В. Ляшок // XI Мiжнародна науково-практична конференцiя лшгiстрантiв 

та аспiрантiв (18-2 1 квiтня 2017 року) : матерiали конференцi'i, ч. II. -

Харкiв: НТУ "ХПI". - 2017. - С. 184-185. 

8. Османова М.П. Электрохимическое растворение вольфрам -

кобальтовых твердых сплавов / М.П. Османова, Г.Г. Тульский, Л.В. Ляшок, 

И.Н. Колупаев // lniynieria i technologia Nauko1rva i Praktyczna Nauka 

swiatowa: рrоЬ/ету i innowacje. - Sopot, 2017. - с. 71 - 73. 

9. Османова М.П. Дослiдження процесу окиснення псевдосплавiв 

вольфраму карбiдного типу у водних розчинах / М.П. Османова, 

Г.Г. Тульський, Л.В. Ляшок, А.Е. Соболева, А.М. Жук// Тези доповiдей XXVI 
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мiжнародноi" науково - практuчноi· конференцП MicroCAD-2018: Jформацiйнi 
технологП: наука, технiка, технологiя, освiта, здоров 'я. - 2018. - Ч. 11. -
с. 278. 

1 О. Османова М.П. Электрохимическое растворение псевдосплава WC
Co в растворах кислот / М.П. Османова, Г.Г. Тульский, Л.В. Ляшок, 
Б.В. Павлов // Современные электрохимические технологи и оборудование: 
Международная научно-техническая конференция: матер. докл. - Минск, 
2019. - с. 290- 292. 

Здобувачем дослiджено вплuв npupoдu та складу електролiту на 
аноднuй процес перероблення псевдосплаву карбiдного типу WC-Co. 

11. Османова М. Електрохiмiчна поведiнка псевдосплаву WC-Co в 
розчинах сульфатноi· кислоти / М. Османова, Г. Тульський, Л. Ляшок, 1. 
Колупаев // V/11 Украi"нський з'iзд з електрохiмП та VI Науково-практuчнuй 
семiнар студентiв, аспiрантiв i молодuх ученuх "Прuкладнi аспектu 
електрохiмiчного аналiзу". Збiрник наукових праць. Ч. 2. - 2018. Львiв. -
с. 332-334. 

12. Османова М. Видiлення вольфраму електролiзом iонних розплавiв / 
М. Османова, М. Бондаренко // Проблемu та досягнення сучасноi· хiмй: 
Збiрник тез доповiдей XIX Науковоi" молодiжноi" конференцП (Одеса, 26-28 
квiтня 2017 р. ). - Одеса: Бондаренко М.О. - 2017. - С. 78. 

I 3. Османова М.П. Одержання порошку вольфраму з керованою 
дисперснiстю / М.П. Османова, Г.Г. Тульський, Л.В. Ляшок // Актуальнi 
Актуальнi пuтання хiмй" та iнтегрованих технологiй : мiжнар. наук. -практ. 
конф., присвячена 80-рiччю кафедри хiмП ХНУМГ iм. О. М Бекетова, 7-8 
листопада 2019 р. : тез. доп. - Харкiв: ХНУМГ iм. О. М. Бекетова. - 2019. 
Харкiв. - С. 159. 

I 4. Османова М.П. Электрохимический синтез мелкодисперсного 
порошка вольфрам для модификации арамидного материала / 
М.П. Османова, Г.Г. Тульский, Л.В.Ляшок, Е .В. Шкрябин, А.В . Васильченко, 
л. Скатков // Мiжнародна науково-практична конференцiя «Проблемu 
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надзвuчайних ситуацiй». Матерiали конференцi'i. - 2020. Харкiв. - С. 297-

299. 

Здобувачем експериментально визначено умови електрохiмiчного 

одержання порошку вольфраму заданого гранулометричного складу з iонних 

розплавiв. 

3.4.4. Опублiкованi працi якi додатково вiдображають науковi 

результати дисертацii': 

27. Пат. на корисну модель 129049 Укра'iна, МПК C25Cl/06. Спосiб 

електрохiмiчного перероблення вiдходiв твердих вольфрам-кобальтових 

сплавiв / Л.В. Ляшок, Г.Г. Тульський, М.П. Османова; власник НТУ «ХПI». 

№ u2018 02072; заявл. 28.02.2018; опубл. 25.10.18, Бюл. № 20. 

(Здобувачем обrрунтовано склад електролiту для одержання порошку 

вищого оксиду вольфраму) 

Наведенi публiкацii' м1стять результати безпосередньоi' роботи 

здобувача на окремих етапах дослiдження, повною мiрою вiдображають 

основнi положения та висновки роботи. Авторська участь здобувача в 

опублiкованих наукових працях погоджена зi спiвавторами. 

3.4.5. Повнота опублiкованих результатiв дисертацii 

Матерiали дисертацii' були наданi для широкого ознайомлення 

фахiвцям i спецiалiстам, а результати та основнi положения i"i повнiстю 

висвплею у друкованих виданнях. 

ВважаЕ:мо, що опублiкованi матер1али повюстю вiдображають зм1ст 

дисертацiйноi' роботи та вiдповiдають вимогам пункту 11 Порядку 

проведения експерименту з присудження ступеня доктора фiлософii', 

Затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 6 березня 2019 р. 

№ 167. 

3.5. Висновки за розг лядом дисертацii та наукових публiкацiй: 

Дисертацiйна робота € закiнченою науково-дослiдною роботою, що 

вiдповiдас спецiальностi 161 - Хiмiчнi технологii' та iнженерiя, виконана на 

високому науковому рiвнi з використанням комплексу сучасних методiв 
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дослщження . Науковi положения пщтверджуються експериментальними 

даними, що свiдчить про достовiрнiсть одержаних результатiв. 

Порушень академiчно'i доброчесностi (академiчноrо плапату, 

самоплапату, фабрикацi'i, фальсифiкацi'i) в дисертацн та наукових 

публiкацiях, у яких висвiтленi основнi науковi результати дисертацi'i не 

виявлено, про що свiдчить аналiз звiтiв перевiрки дисертацi'i на плаriат. 

Наданi здобувачем дисертацiя та науковi публiкацi'i вiдповiдають 

вимоrам пунктiв 10, 11, 12 Порядку проведения експерименту з присудження 

ступеня доктора фiлософii', Затвердженоrо постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

Украi'ни вiд 6 березня 2019 р. № 167. 

4. АПРОБАЦIЯ ДИСЕРТАЦii 

4.1. Апробацiя матерiалiв дисертацii на конференцiях 

Основнi положения та результати роботи доповщались на 

Всеукраi'нських та Мiжнародних науково-практичних конференцiях: 

«Iнформацiйнi технологi'i: Международная научно-техническая конференция. 

Современные электрохимические технологии и оборудование (r. Минск, 

2017), XIX Наукова молодiжна конференцiя: Проблеми та досяrнення 

сучасно'i xiмii' (м . Одеса, 2017), Inzynieria i technologia Naukowa i Praktyczna 

Nauka swiatowa: proЫemy i innowacje ( Warszawa, 2017), XXVI Мiжнародна 

науково - практична конференцiя MicroCAD-2018 (м. Харкiв), VIII 

Укра'iнський з'i'зд з електрохiмii' та VI Науково-практичний семiнар студентiв, 

аспiрантiв i молодих учених "Прикладнi аспекти електрохiмiчноrо аналiзу" 

(м. Львiв, 2018), XXVII Мiжнародна науково-практична конференцiя 

MicroCAD-2019 (м. Харкiв ), Мiжнародна науково-практична конференцiя 

«Современные электрохимические технологии и оборудование - 2019» 

(r. Минск), XIII Мiжнародна науково-практична конференцiя маriстрантiв та 

аспiрантiв «Теоретичнi та практичнi дослiдження молодих вчених» 19-22 

листопада 2019 року (м. Харкiв), Мiжнародна наук.-практ. конференцiя, 

присвячена 80-рiччю кафедри xiмi'i ХНУМГ iм. О. М. Бекетова, Харкiв, 7 - 8 
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листоп. 2019 р. (м. Харкiв), 4th ISE Satellite Student Regional Symposium on 

Electrochemistry in Ukraine - Promising Materials and Processes in Applied 

Electrochemistry-2019 (Kyiv), Мiжнародна науково-практична конференцiя: 

Проблеми надзвичайних ситуацiй (м. Харкiв, 2020). 

4.2. Фаховий семiнар для апробацii дисертацii 

Фаховий семiнар для апробацii' дисертацii' проведено на засiданнi 

кафедри «Технiчна електрохiмiя» НТУ «ХПI» 29.09.2020 р. 

На фаховому семiнарi для апробацii' дисертацii' здобувач викладав 

основю положения дисертацii' та вiдповiв на запитання та зауваження. 

Фаховий семiнар для апробацii' дисертацi'i мав характер вiдкрито'i науковоi' 

дискусii', в якiй прийняли участь рецензенти, науково-викладацький штат 

кафедри «Технiчна електрохiмiя» НТУ «ХПI». 

За результатами фахового семiнару для апробацii' дисертацii' дисертацiя 

здобувача була схвалена до захисту (Витяг з протоколу № 3 вiд 21.09.2020 

засiдання кафедри «Технiчна електрохiмiя» НТУ «ХПI» ). 

5.ВИСНОВКИ 

5.1. Дисертацiйна робота е закiнченою науково-дослiдною работою, що 

вiдповiдае спецiальностi 161 - Хiмiчнi технологii' та iнженерiя, виконана на 

високому науковому рiвнi з використанням комплексу сучасних методiв 

дослiдження. Науковi положения пiдтверджуються експериментальними 

. . . . 
даними, що свщчить про достов1рюсть одержаних результапв. 

5.2. Порушень академiчно'i доброчесностi (академiчного плапату, 

самоплапату, фабрикацi'i, фальсифiкацi'i) в дисертацi'i та наукових 

публiкацiях, у яких висвiтленi основнi науковi результати дисертацi'i не 

виявлено, про що свiдчить аналiз звпш перевiрки дисертацi'i на плагiат. 

5 .3. Наданi здобувачем дисертацiя та науковi публiкацi'i вiдповiдають 

в им о гам пунктiв 1 О, 11, 12 Порядку проведения експерименту з при су дження 

ступеня доктора фiлософi'i, Затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

У кра'iни вiд 6 березня 2019 р. № 167 та положень Вимоги до оформления 

.____ - - --- -



13 

дисертацi'i затвердженого наказом Мiнiстерства освiти науки Укра'iни вiд 

12.01.2017 № 40. 

5.4. За результатами фахового семiнару для апробацi'i дисертацii", згiдно 

пункту 14 Порядку проведения експерименту з присудження ступеня доктора 

фiлософi'i, Затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi·ни вiд 6 

березня 2019 р. № 167, дисертацiя здобувача схвалена до захисту. 

5.5. Рекомендуемо наступний склад ради: 

Прiзвище iм 'я по батьковi 

Вчений ступiнь, шифр, назва 

спецiальностi , за якою захищена 

дисертацiя, рiк nрисудження 

Вчене звання (за спецiальнiстю, 

кафедрою), рiк ПРИСВО(ННЯ 

Мiсце основноi· роботи, посада 

П iзвище iм 'я по батьковi 

Вчений ступiнь, шифр, назва 

спецiальностi, за я кою захищена 

дисе тацiя , iк п ис дження 

Вчене звання (за спецiальнiстю, 

ИСВО(ННЯ 

Мiсце основноi· роботи, посада 

Прiзвище iм'я по батьковi 

Вчен11й ступiнь, шифр, назва 

спецiальностi , за я кою захищена 

щtсертацiя , рiк присудження 

Мiсце основноi· роботи, посада 

П iзвище iм 'я по батьковi 

Вчений ступiнь, шифр, назва 

за я кою захищена 

11с дження 

(за спецiальнiстю, 

ИСВО(ННЯ 

Мiсце основно"i роботи, посада 

Прiзвище iм 'я по батьковi 

В•1ений ступiнь, шифр, назва 

спецiальностi , за якою захищена 

днсертацiя, рiк присудження 

Вчене звання (за спецiальнiстю, 

каdJедрою) , рiк nрисвосння 

Мiсце основно·1 роботи, посада 

Голова рад11: 

Рищенко Jrop Михайлович 

Доктор технiчних наук, 05.17.01 - Технологiя неорганiчних 

речовин, 2014 р. 

Доцент кафедри загальноi" та неорганiчноi· xiмi"i, 1997 р. 

Директор навчально-наукового iнституту хiмiчних технологiй та 

iнженерi"i 

ецензент: 

Ште Володими iвна 

Доктор технiчних наук 

05.17.03 - Технiчна електрохiмiя, 2019 р. 

Доцент кафедри «Технiчна електрохiмiя», 2008 р. 

Зав. аспiрантури НТУ «ХПI», професор кафедри «Технiчна 

еле охiмiя» 

Дnvг11й рецензент: 

Майзелiс Антонiна Олександрiвна 

Кандидат технiчних наук 

05.17.03 - Технiчна електрохiмiя, 2013 р. 

НТУ «ХПI», Старший науковий спiвробiтн~,к кафедри «Технiчна 

електоохiмiя» 

Пе ш11й опонент: 

Не едов Володими Гео гiйович 

Доктор технiчних наук, 

05.17.03 - Технiчна електрохiмiя, 2000 р. 

Професор кафедри «Технiчна електрохiмiя», 2003 р. 

Професор кафедри «Технологii" неорганiчних речовин та екологi"i» 

ВНХ У ТУ 

Друг11й опонент: 

Нестеренко Сергiй Вiкторович 

Кандидат технiчних наук, 

05.17. 14. - Хiмiчннй onip та захист вiд корозi"i, 2006 р. 

Доцент кафедри xiмi·1, 2008 р. 

Доцент кафедри xiмii" та iнтегрованi технологi"i, ХНУМГ iм. 

Бекетова 


