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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. (http:// 

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. 

 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/archives/2450
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/vr/archives/2450
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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 присвячена розробці удосконаленої конструкції вихрового масообмінного апарату 

для абсорбції аміаку з технологічних газів, розрахунку та удосконаленню його 

технологічних показників та режимів роботи. 

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

- вперше запропоновано апарат удосконаленої конструкції, який містить 

тангенційно встановлені напрямні для закручування газового потоку, що забезпечує 

турбулізаційне перемішування газу з рідиною задля ефективного масообміну; 

- вперше досліджено масообмінні процеси, зміну гідравлічного опору та 

бризкоунесення у апараті запропонованої конструкції, що дозволяє встановити 

технологічні параметри при проектуванні та подальшому удосконаленні апарату 

вихрового типу; 

- вперше досліджено ефективність роботи апарату вихрового типу 

запропонованої конструкції шляхом встановлення коефіцієнту корисної дії 

поглинання аміаку розсолом, що дозволяє визначати ступінь абсорбції в залежності 

від витрати газу, кількості абсорбуючої рідини та концентрації аміаку; 

- вперше встановлено залежності коефіцієнту корисної дії від витрати газу, 

кількості абсорбуючої рідини та концентрації аміаку, що дозволяє обирати науково 

обґрунтовані параметри ведення процесу шляхом оптимізації впливаючих на нього 

залежних факторів; 

- вперше здійснено моделювання швидкості потоків та тиску у вихровому апараті 

запропонованої конструкції, що необхідно для подальшого удосконалення конструкції 

вихрового апарату; 

- знайшли подальший розвиток уявлення про масообмінні процеси у апаратах 

вихрового типу.  

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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Договір № 53720 «Розробка конструктивних і технологічних рішень для 

реконструкції колонних апаратів» .Строки дії договору : 01.03.2018 – 30.04.2019 

р. Замовник: ПрАТ КСУ – 17, 39610, м. Кременчук, проїзд Галузевий 22. Участь 

автора – відповідальний виконавець. 

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 «Хімічна 

техніка та промислова екологія». 

- у Державній установі «Науково дослідний інститут основної хімії» результати 

дисертаційної роботи, теоретичні узагальнення та методологічні підходи до отримання 

закономірностей процесу абсорбції легкорозчинних газів впроваджені в процес 

проектування технологічних установок. 

 

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 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 
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3.4.1. Основні наукові і практичні результати досліджень опубліковані у період з 

2016 року по 30.09.2020 року у 21 роботі, серед яких: 6 статей у наукових фахових 

виданнях України, 1 – у закордонних періодичних виданнях, 1 – у міжнародній 

наукометричній базі Scopus, 13 – у матеріалах конференцій. 

3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації:  

1. Моїсєєв В. Ф.,  Манойло Є. В., Грубнік А.О. Інтенсифікація промивача газу 

колон у виробництві кальцинованої соди. Технологический аудит и резервы 

производства. Харків: Технологічний центр. 2015 № 6/4 (26). с.72-77, 86. 

Здобувачем визначено та охарактеризовано види існуючих конструкцій 

промивачів газу колон у виробництві кальцинованої соди, визначені шляхи їх 

інтенсифікації. 

2. Моїсєєв В. Ф.,  Манойло Є. В., Грубнік А.О. Зниження техногенного 

навантаження на довкілля при проведенні процесу абсорбції аміаку у содовій 

промисловості. Журнал інженерних наук. Том 3, № 2 (2016). 7 стр. 

Здобувачем визначено негативне техногенне навантаження на навколишнє 

середовище при проведенні процесу абсорбції у содовій промисловості. Визначені та 

запропоновані шляхи зниження негативної дії на довкілля відходів процесу.  

3. Moiseev V., Мanoilo E., Hrubnik A.,  Vasyliev  M., Davydov D.  Cleaning and 

disposal of gas emissions from the production of calcinated soda ash. Journal of engineering 

sciences. Volume 4, Issue 2 (2017). 6 p. 

Здобувачем визначено екологічну доцільність і ресурсну цінність очищення та 

утилізації газових викидів від виробництва кальцинованої соди. Запропоновані сучасні 

та доцільні  шляхи для очищення технологічних викидів. 

4. Грубнік А. О., Манойло Є. В., Моїсєєв В. Ф., Васильєв М. І. Очищення та 

утилізація газових викидів виробництва кальцинованої соди. Вісник Національного 

технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в 

сучасних технологіях. Х.: НТУ «ХПІ». 2017. № 53 (1274). сс. 65-71.  

Здобувачем визначені основні закономірності  утворення забруднених газових 

викидів. Теоретично обґрунтована необхідність очищення та утилізації основних 

газових викидів содового виробництва. 
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5. Основы теории химических процессов и реакторов: монография/  Питак И. В. и 

др. Харьков: Технологический центр, 2017. 192 с. 

Здобувачем описано реактори для проведення реакцій в потоці гомогенної газової 

фази. 

6. Грубнік А. О. Сучасні вимоги до тепломасообмінного обладнання. 

Конструктивна еволюція вихрових розпилювальних апаратів. Вісник Національного 

технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях: зб. наук. 

пр. Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2018. № 16 (1292) 

2018. с. 134-144. ISSN 2079-5459. 

Здобувачем визначено основні вимоги до тепломасообмінного обладнання на 

сьогоднішній день. Проведено аналіз існуючих конструкцій вихрових розпилювальних 

апаратів. Досліджено їх основні переваги та недоліки.  

7. Pitak I., Shaporev V., Pitak O., Hrubnik A., Moiseev V. (2019) Investigation of 

the Process of Saturation of the Filter Liquid of Soda Production with Ammonia and 

Carbon Dioxide in the Production of Ammonium Chloride. In: Ivanov V. et al. (eds) 

Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in 

Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_50 

Здобувачем досліджено вихідні параметри фільтруючої рідини виробництва соди 

та їх змінення при насиченні фільтруючої рідини аміаком. 

8. Hrubnik A., Novozhylova T., Semenov E. Results of a study of the ammonia 

absorption efficiency by a brinе in a vortex device. ScienceRise. 2020. No 2 (67). P. 19-25. 

Здобувачем проведено дослідження ефективності поглинання аміаку розсолом у 

вихровій установці. Змодельовано швидкості потоків. Визначено особливості заходів 

по підвищенню ефективності поглинання аміаку. 

3.4.3. Опубліковані праці апробаційного характеру 

9. Моїсєєв В. Ф., Манойло Є. В., Грубнік А. О. Інтенсифікація промивача газу 

колон у виробництві кальцинованої соди. Екологічна безпека держави: тези доповідей 

Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. м. 

Київ, (21 квітня 2016 р.), Національний авіаційний університет. редкол. О.І. 

Запорожець та ін. К.: НАУ, 2016. с. 100-101. 
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Здобувачем проведено аналіз утворення та накопичення технологічних газових  

відходів у виробництві кальцинованої соди та запропоновано методи вирішення даної 

проблеми. 

10. Моїсєєв В. Ф., Манойло Є. В., Грубнік А. О. Шляхи інтенсифікації апаратів 

екологічної безпеки содового виробництва. Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХХІV Міжнародної науково-практичної 

конференції, Ч. ІІ (18-20 травня 2016р., Харків). за ред. Проф. Сокола Є.І. – Харків, 

НТУ «ХПІ» - с. 317. 

Здобувачем виконано обробку статистичних даних щодо обсягу утворення 

газових викидів виробництва кальцинованої соди. Запропоновані сучасні шляхи 

інтенсифікації апаратів екологічної безпеки. 

11. Моїсєєв В. Ф., Манойло Є. В., Грубнік А. О. Интенсификация 

абсорбционного аппарата при улавливании аммиака в производстве 

кальцинированной соды. Сборник статей научно-информационного центра «Знание» 

по материалам Х Международной заочной научно-практической конференции 

«Развитие науки в ХХІ веке», 1 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень 

стандарта, академический уровень). Д.: Научно-информационный центр «Знание». 

2016. с. 20-25. 

Здобувачем проведено розрахунки щодо уловлювання аміаку у виробництві 

кальцинованої соди. Визначено основні та ефективні шляхи інтенсифікації 

абсорбційного апарату при уловлюванні аміаку. 

12. Моїсєєв В. Ф., Манойло Є. В., Грубнік А. О.  Нова газоочисна апаратура в 

біотехніці. «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали Х Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Київ, 22 квітня 2016 р.) [Електронне видання]. МОН 

України, НТУУ «КПІ», Національна академія наук України, Інститут клітинної 

біології та генетичної інженерії. К.: НТУУ «КПІ», 2016. с. 206. 

Здобувачем проведено аналіз існуючої газоочисної апаратури в біотехніці. 

Встановлено перспективність підвищення ефективності її роботи. 

13. Моїсєєв В. Ф., Манойло Є. В., Грубнік А. О.  Аналіз газових викидів 

виробництва кальцинованої соди та технологія зменшення викидів аміаку в 

атмосферу. Збірник матеріалів 4-го Міжнародного конгресу Захист навколишнього 
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середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. 21-23 вересня 

2016 р. с. 127. 

Здобувачем проведено аналіз та розрахунки газових викидів виробництва 

кальцинованої соди. Запропоновано технологію зменшення викидів аміаку в 

атмосферу. 

14. Грубнік А. О. Потенціал використання ВЕР содової промисловості. Еколого-

енергетичні проблеми сучасності. Збірник наукових праць всеукраїнської науково - 

технічної конференції молодих учених та студентів. Одеса, 14 квітня 2017 р. 

Видавництво ОНАХТ, 2017р. с. 18-20. 

Здобувачем теоретично обґрунтовано та доведено доцільність використання 

ВЕР у содовій промисловості. 

15. Моїсєєв В. Ф., Манойло Є. В., Грубнік А. О. Удосконалення технології 

содового виробництва з метою скорочення викидів у навколишнє середовище. В.Ф. 

Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірник матеріалів V Міжнародної 

науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю біологічного факультету 

Запорізького національного університету (Запоріжжя, 26-28 квітня 2017 р.). 

Запоріжжя: АА Тандем, 2017. с. 211-213. 

Здобувачем визначено методи удосконалення технології содового виробництва з 

метою скорочення викидів у навколишнє середовище.  

16. Грубнік А.О. Удосконалення маловідходної технології газоочистки у 

виробництві кальцинованої соди. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції 

MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: 

НТУ «ХПІ». с. 222. 

Здобувачем досліджено напрями удосконалення маловідходної технології 

газоочистки виробництва кальцинованої соди. 

17. Грубнік А.О. Підвищення екологічної безпеки за рахунок впровадження 

вихрових апаратів при проведенні процесу абсорбції аміаку у содовій промисловості. 

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів, 17-20 кв. 

2018 р.: матеріали конф.: у 3-х ч. – Ч. 3 / за ред.. проф.Є.І. Сокола. – Харків: НТУ 

«ХПІ», 2018. – с. 29. 
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Здобувачем обґрунтована доцільність впровадження вихрових апаратів при 

проведенні процесу абсорбції аміаку у содовій промисловості. 

18. Питак И. В., Шапорев В. П., Грубник А. О. Исследование процесса сухой 

гидратации кусковой извести в гидраторах различного типа. Materials of the XIV 

International scientific and practical Conference Science and civilization. January 30 – 

February 7, 2018. Construction and architecture. Mathematics. Modern information 

technology. Technical science. Physics. Chemistry and chemical technology.: Sheffield. 

Science and education LTD. pp. 77-84. 

Здобувачем досліджено процес сухої гідратації кускового вапна в гідраторах 

різного типу. 

19. Shaporev V., Pitak O., Pitak I., Hrubnik A., Moiseev V. Investigation of the process 

of saturation of the filter liquid of soda production with ammonia and carbon dioxide in the 

production of ammonium chloride. International Conference on Design, Simulation, 

Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE-2018), Sumy, Ukraine, June 2018. 12 p.  

Здобувачем досліджено вихідні параметри фільтруючої рідини виробництва соди 

та їх змінення при насиченні фільтруючої рідини аміаком. 

3.4.4. 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. Наукові положення підтверджуються експериментальними даними, що 

свідчить про достовірність одержаних результатів. 
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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. 

4. АПРОБАЦІЯ ДИСЕРТАЦІЇ 

4.1. Апробація матеріалів дисертації на конференціях 

Результати досліджень доповідались і були схвалені на 11 науково-технічних та 

науково-практичних конференціях Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, а саме: Х 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і студентів 

«Екологічна безпека держави» м. Київ, (21 квітня 2016 р.), ХХІV, XXVІ, XXVІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції MicroCAD «Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (18-20 травня 2016 р., Харків; 16-18 

травня 2018р.; 15-17 травня 2019 р.), Х Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Біотехнологія ХХІ століття» (м. Київ, 22 квітня 2016 р.), 4-му 

Міжнародному конгресі Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. 

Збалансоване природокористування (21-23 вересня 2016 р.), Всеукраїнській науково - 

технічній конференції молодих учених та студентів. Одеса (14 квітня 2017 р.), V 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми біології, екології та 

хімії» присвяченій 30-річчю біологічного факультету Запорізького національного 

університету (Запоріжжя, 26-28 квітня 2017 р.), ХІ Міжнародній конференції 

магістрантів та аспірантів (18-21 квітня 2017 р.), 5му Міжнародному конгресі «Захист 

навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» 

(Львів 2018). 

4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації 

Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні кафедри 

«Хімічна техніка та промислова екологія» НТУ «ХПІ» 04.03.2021 р.  



13 
 

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 «Хімічна техніка та промислова екологія» 

НТУ «ХПІ», представники кафедри «Автоматизації технологічних систем та 

екологічного моніторингу» НТУ «ХПІ». 

За результатами фахового семінару для апробації дисертація здобувача була 

схвалена до захисту (витяг з протоколу № 9 від 04.03.21 засідання кафедри «Хімічна 

техніка та промислова екологія» 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 з використанням комплексу сучасних методів дослідження, 

обчислювальної техніки. Наукові положення підтверджуються експериментальними 

даними, що свідчить про достовірність одержаних результатів. 

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 Цейтлін Мусій Абрамович 
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Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук 

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, 

2004 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри «Хімічна техніка та промислова 

екологія», 2004 р. 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», Професор кафедри «Хімічна техніка та 

промислова екологія» 

Перший рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Подустов Михайло Олексійович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук 

21.06.01 – «Екологічна безпека», 2007 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри «Автоматизації технологічних 

систем та екологічного моніторингу», 2008 р. 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», Завідувач кафедри «Автоматизації 

технологічних систем та екологічного моніторингу» 

Другий рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Шестопалов Олексій Валерійович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Кандидат технічних наук 

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, 

2011 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Доцент кафедри «Хімічна техніка та промислова 

екологія», 2015 р. 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ», Доцент кафедри «Хімічна техніка та 

промислова екологія» 

Перший опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Самойчук Кирило Олегович 

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, 2019 

р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри «Обладнання переробних і харчових 

виробництв», 2020 р. 

Місце основної роботи, посада 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

ім. Дмитра Моторного, Завідувач кафедри «Обладнання 

переробних і харчових виробництв ім. Ф.Ю. Ялпачика» 

Другий опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Зіпунніков Микола Миколайович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Кандидат технічних наук 

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, 

2011 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 
 

Місце основної роботи, посада 

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. 

Підгорного НАН України, Заступник завідувача відділу 

водневої енергетики 

 

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

дисертації! 
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