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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 Протокол 

засідання вченої ради Навчально-наукового інституту енергетики, 

електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ» № 8 від 18.05.2021. 

 

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 Plagiat (Lcc Plagiat); 

- звіт перевірки дисертації на плагіат Plagiat.pl Sp. z o.o.; 

- 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-

дослідної задачі підвищення роздільної здатності тривимірного зображення 

еритроциту  за рахунок вдосконалення методу та засобів цифрового 

спектрометричного перетворення. 

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

- Вперше за рахунок вдосконалення методу спектрального аналізу та 

засобів цифрового спектрометричного перетворення отримано тривимірне 

зображення еритроцитів, яке з підвищеною  роздільною  здатністю 

відображає інформацію про їх морфологічні параметри; 

- Отримано розвиток процесу спрощеного лабораторного дослідження 

стану плазматичних мембран еритроцитів і підвищена його технологічність 

за рахунок вдосконаленої принципової оптичної схеми інтерференційного 

мікроскопа з автоматизованою зміною збільшення і поліпшеними оптико-

технічними характеристиками. Перевагами даного вдосконалення  є 

забезпечення можливості отримання двопроменевої  і багатопроменевої 

інтерференційної картини за рахунок динамічної зміни елементів оптичної 

схеми; 

- Вдосконалено   математичний  опис морфологічних ознак  

еритроцитів завдяки поєднанню метода інтерференційної мікроскопії в з 

методом цифрової обробки сигналів для тривимірної візуалізації фазових 

мікрооб'єктів за рахунок математичної статистичної обробки 

інтерференційного  зображення; 

- Розроблено та виготовлено експериментальний стенд для одержання 

нової вимірювальної  інформації відносно геометричних та морфологічних  

ознак клітин крові  при використанні  запропонованих технічних рішень, 
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отриманих у дисертаційній роботі. Особливо треба відзначити можливість  

динамічної зміни елементів оптичної схеми, зменшені масогабаритні 

параметри  та  можливість визначення ефективних співвідношень 

конструктивних параметрів оптичних елементів і їх взаємного розташування 

з метою створення зображення еритроцитів поліпшеної якості. 

3.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

3.2.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

підтверджено участю здобувача у: 

НДР МОН України К 7801 «Оптимізація енергетичних показників 

напівпровідникових перетворювачів і систем на їх основі» (NTP № 

0116V000888);  

НДР МОН України   K 7802«Дослідження перетворювачів з розділеною 

комунікацією» (NTP № 0118V002011), у яких здобувач був виконавцем 

окремих розділів. 

3.2.3. Результати дисертації здобувача використовуються, про що 

свідчать відповідні документи (наведені у додатку А дисертації): 

- в науково-дослідних роботах  та навчальному  процесі з курсів 

«Фізіотерапевтична апаратура» і  «Біофізика» кафедри «Промислова і 

біомедична електроніка»  НТУ ХПІ;  

- в Харківському обласному медичному коледжі  при викладанні 

навчальних дисциплін  «Клінічні лабораторні дослідження», «Гістологія з 

технікою гістологічних досліджень» та «Анатомія та фізіологія людини»  за 

програмою підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 224 

«Технології медичної діагностики та лікування»  спеціалізації «Лабораторна 

діагностика»;   

- технічні  рішення реалізації вдосконалених методів тривимірної 

візуалізації плазматичних мембран еритроцитів для визначення 

морфологічних ознак використані фірмою «Радмір»  дочірнім підприємством  

АТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» при розробці 

та виробництві електромедичного і електротерапевтичного обладнання. 
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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 

в період з 2017 року по 2021 у  14 наукових публікаціях, з них: 2 статті  у 

фахових виданнях України; 1 стаття у науковому періодичному виданні 

іншої держави (Туреччина) яка входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку Європейського Союзу (видання включено до 

наукометричних баз Web of Science та Scopus), 2 статті опубліковані у 

виданнях, що включено до наукометричної бази Scopus,  7 статей  у 

матеріалах конференцій. 2 патенти на корисні моделі  з напряму дисертації   

3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові 

результати дисертації: 

1. Бархоткина Т.М., Бернадская Т.В., Томашевский Р.С. 3D 

морфология эритроцитов и способ ее реализации. Матеріали І МНПК 
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«Актуальні проблеми автоматики та приладобудування».  Харків: НТУ ХПІ. 

2017. С. 43-44. 

Здобувачем проведено дослідження можливостей отримання 

трьохвимірного зображення еритроцитів з використанням метода 

голографічної інтерферометрії та описана принципова оптична схема 

установки, що будує це зображення.  

2, Бархоткина
 
Т.М.,. Бернадская Т.В., Колесник К.В., Томашевский 

Р.С. Экспериментальный стенд для исследования возможности применения 

метода голографической интерферометрии в биомединженерии. Матеріали 

МНПК «Современные информационные и электронные технологии».  

Україна. Одеса. 2018. С.120-121. 

 Здобувачем проведені дослідження можливості використання метода 

 голографічної інтерферометрії в біомедінженерії за допомогою 

розробленого експериментального стенду. 

3. Бернадская Т.В., Колесник К.В., Томашевський Р.С. Методика 

получения  интерференционного голографического изображения 

микрообъектов.  Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції  

«Актуальні проблеми автоматики та приладобудування». Харків: НТУ ХПІ. 

2018. С. 60-61. 

Здобувачем детально описана  методика отримання 

інтерференційно-голографічного зображення мікрооб′ектів, що заломлюють 

світло, за допомогою інтерференційного мікроскопу. 

4. Yevgen Sokol , Kostyantyn Kolisnyk, Roman Tomashevskyi, Tatyana 

Bernadskaya.  Improving the Method of Interference Holography   to Determine 

the State of Plasma Membranes. IEEE 39
th

 snternational conference on electronics 

and nanotechnology / ELNANO-2019. Igor Sicorski   Kyiv Polstechnic insninune . 

Kyiv. 2019. рр. 157-164. DOI: 10.1109/ELNANO.2019.8783675 

Здобувачем був проведений аналітичний огляд існуючих 

голографічних інтерферометрів та виявлено їх основні недоліки, проведено 

науковий аналіз вдосконалення цих приладів при застосуванні в біомедицині, 

https://doi.org/10.1109/ELNANO.2019.8783675
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приведена та описана принципова оптична  схема за допомогою якої було 

експериментально  досліджено ймовірність  запропонованих технічних 

рішень. 

5. Сокол Е.И. Бернадская Т.В., Колесник К.В. Устройство 

отображения информации состояния биологических полупрозрачных 

объектов.  Матеріали МНПК «Інформаційні системи та технології в 

медицині». Харків: ХАІ. 2019. С.171-173. 

Здобувачем був описаний устрій, що будує інтерференційні 

зображення клітин периферичної крові, за допомогою яких було проведено 

дослідження впливу осмотичного тиску на морфологію еритроцитів при 

різних видах збільшення.  

6. Бернадская Т.В,. Колесник К.В., Водка А.А., Томашевский Р.С. 

Совершенствование оптических методов исследования морфологии 

эритроцитов крови.  Матеріали МНПК «Современные информационные и 

электронные технологии». Україна. Одеса. 2020. С.106-109. 

Здобувачем була описана  методика математичної обробки 

отриманих інтерференційних зображень з метою побудови тривимірних 

зображень еритроцитів  для контролю їх морфології. 

7. Yevgen Sokol,  Kostyantyn Kolisnyk, Svitlana Panibrattseva, Tatyana 

Bernadskaya. Improving the accuracy of measuring the morphology of red blood 

cells . 2020 IEEE 4
th
 International Conference on Intelligent Energy  and Power 

Systems.  2020. Istanbul. Turkey. рр..249-254. 

DOI: 10.1109/IEPS51250.2020.9263124 

Здобувачем був проведений аналіз наявності діагностичних ознак на 

основі динаміки морфологічних змін еритроцитів та проведено 

експериментальне дослідження метода впливу на форму цих клітин 

периферичної крові під дією осмотичного тиску. 

8. Yevgen Sokol , Kostyantyn Kolisnyk, Svitlana Panibrattseva,  Tatyana 

Bernadskaya  The Use of Digital Interferometry Devices to Analyze the State of 

https://doi.org/10.1109/IEPS51250.2020.9263124
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Red Blood Cell Membranes . 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology. 

Kharkov. рр..373-377. DOI:10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250137 

Здобувачем був проведений аналіз сучасних видів мікроскопії та 

приведена математична обробка результатів голографічної 

інтерферометрії. 

9. Сокол Е.И., Колесник К.В., Панибратцева С.Г., Бернадская Т.В. 

Особенности  построения устройства отображения информации морфологи 

эритроцитов. Матеріали МНПК «Інформаційні системи та технології в 

медицині».  Харків. ХАІ.  2020.  С. 81-83. 

Здобувачем були розглянуті особливості оптичної схеми та 

конструкції пристрою, що будує тривимірне зображення еритроцитів або 

інших мікрооб′єктв, що заломлюють світло.  

10. Сокол Е.И., Колесник К.В., Панибратцева С.Г., Бернадская Т.В.  

Методы трехмерной визуализации морфологии микрообъектов.  Матеріали 

ІІ МНПК «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування». Україна. 

Харків: НТУ ХПІ. 2020. С. 82-83. 

Здобувачем були  описані методи тривимірної візуалізації еритроцитів 

на основі перетворення Фур'є та відновлення  за двовимірними знімками.   

11. Сокол Є. І., Колісник К. В, Бернадська Т. В. Удосконалення 

методів тривимірної візуалізації для визначення морфологічних ознак 

фазових мікрооб’єктів. Вісник Національного технічного університету 

«ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. Харків: НТУ ХПІ. 2021. 

No 1 (7). С. 47-53. doi:10.20998/2413-4295.2021.01.07.Вісник ХПІ. 

Здобувачем було запропоновано  використати методи цифрової 

обробки сигналів на основі подвійного перетворення Фур’є, з накладанням 

смугового фільтру, метод візуалізації тривимірної форми об’єктів за 

двовимірними знімками та метод спектрального аналізу для отримання 

тривимірного зображення еритроцитів.  

     12. Сокол Є. І., Колісник К. В., Бернадська Т. В. Оцінка 

метрологічних характеристик методу спектрального аналізу для визначення 

https://doi.org/10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250137
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морфології еритроцитів. Технология и конструирование в электронной 

аппаратуре, 2021, No 3–4, с. 45–49. http://dx.doi.org/10.15222/TKEA2021.3-

4.45 

Здобувачем були проведені дослідження метрологічних характеристик  

розробленого метода відновлення геометричних параметрів еритроцитів як 

метода їх непрямого вимірювання.   

 

3.4.4. Опубліковані праці які додатково відображають наукові 

результати дисертації: 

 

13. Патент на корисну модель  138635 Україна, МПК  

G01B 9/04 (2006.01), G02B 21/22(2006.01) Мікроскоп для отримання 

трьохвимірного зображення мікрооб’єктів, що заломлюють світло Сокол Є.І., 

Бернадська Т.В., Колесник К.В. ,Томашевський Р.С; власник НТУ «ХПІ». №  

u201904632;05.2019.; опубл. 10.12.19, бюл. №23/2019 

Здобувачем була запатентована модель удосконаленого 

голографічного інтерференційного мікроскопу за допомогою якого можливо 

отримувати тривимірне зображення мікрооб’єктів, що заломлюють світло, 

приведена та описана його принципова  оптична схема та методика 

роботи. 

14. Патент на корисну модель  141606 Україна,  МПК G02B 

21/22 (2006.01) Інтерференційний голографічний мікроскоп з 

автоматизованою зміною збільшення та покращеними оптико-технічними 

характеристиками.  Сокол Є.І., Бернадська Т.В., Колесник К.В., 

Томашевський Р.С; власник НТУ «ХПІ». № u201907638 ; заявл. 08.07.2019; 

опубл. 27.04.2020, бюл. №8/2020 

Здобувачем була запатентована модель інтерференційного 

голографічного мікроскопу в якому для зміни збільшення біло запропоновано 

використовувати телескопічну систему Галілея в прямому та зворотному 

видах, приведена та описана його принципова  оптична схема 
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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 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка, 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. 

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 

університетських та міжнародних конференціях:  І та ІІ Міжнародні  науково-

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VIII%20%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/2014/S9/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%25
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VIII%20%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/2014/S9/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%25
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практичні   конференції «Актуальні проблеми автоматики та 

приладобудування» (Харків, 2017  та 2018 р), Міжнародні  науково-практичні  

конференції  «Современные информационные и электронные технологии» 

(Одеса., 2017 та 2020 р.),  участь у відкритому семінарі за напрямком 

«Основні напрямки наукових досліджень ЛБМЕ в області біомедичної 

електроніки» (Харків, 2018 р.),  IEEE 39
th

 snternational conference on 

electronics and nanotechnology  ELNANO-2019 (Київ, 2019), Міжнародні 

науково-практичні   конференції  «Інформаційні системи та технології в 

медицині» (Харків, 2019 та 2020 р.), IEEE 4
th

 International Conference on 

Intelligent Energy  and Power Systems . 2020. Istanbul. Turkey, IEEE KhPI Week 

on Advanced Technology , 2020 Kharkiv. Одержані патенти на корисні моделі 

«Мікроскоп для отримання трьохвимірного зображення мікрооб’єктів, що 

заломлюють світло» № 138635 від 10.12.2019.  та «Інтерференційний 

голографічний мікроскоп з автоматизованою зміною збільшення та 

покращеними оптико-технічними характеристиками» №141606  від 

27.04.2020., на щорічних наукових семінарах «Силова і біомедична 

електроніка» Наукової Ради НАН України при кафедрі «Промислової і 

біомедичної електроніки» НТУ «ХПІ». 

 

4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації 

Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні 

кафедри «Промислова і біомедична електроніка»   02.09.2021.  

На фаховому семінарі для апробації дисертації здобувач викладала 

основні положення дисертації та відповіла на запитання та зауваження. 

Фаховий семінар для апробації дисертації мав характер відкритої наукової 

дискусії, в якій прийняли участь рецензенти, науково-викладацький штат 

кафедри «Промислова і біомедична електроніка» НТУ «ХПІ» та 

представники фірми «Радмір»  дочірнього  підприємства АТ «Науково-

дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»   

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VIII%20%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/2014/S9/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%25
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VIII%20%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/2014/S9/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%25
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VIII%20%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/2014/S9/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%25
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VIII%20%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/2014/S9/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BC%D0%25
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За результатами фахового семінару для апробації дисертації дисертація 

здобувача була схвалена до захисту (Витяг з протоколу № 2  від 02.09.2021.  

засідання кафедри «Промислова і біомедична електроніка» НТУ «ХПІ»).  

 

5. ВИСНОВКИ 

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

відповідає спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка, 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. 
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5.5. Рекомендуємо наступний склад ради:  

Голова ради: 

Прізвище ім’я по батькові Кіпенський Андрій Володимирович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук 

05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи  2011 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор кафедри «Промислова і біомедична 

електроніка»  2013 р., заслужений працівник освіти 

України 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ»,  декан  факультету соціально-гуманітарних 

технологій  
 

Перший рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Щапов Павло Федорович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук  

05.11.13  Прилади і методи контролю та визначення 

складу речовин 2010 р. 

Вчене звання (за спеціальністю, 

кафедрою), рік присвоєння 

Професор каф. «Інформаційно-вимірювальних 

технологій і систем» 2012 р 

Місце основної роботи, посада 
НТУ «ХПІ» професор каф. «Промислова і біомедична 

електроніка» 

Другий рецензент: 

Прізвище ім’я по батькові Мигущенко Руслан Павлович 

Вчений ступінь, шифр, назва 

спеціальності, за якою захищена 

дисертація, рік присудження 

Доктор технічних наук  
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