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1. ВСТУП 

Цей висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації підготовлено рецензентами відповідно до положення 

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 

пунктів 10, 11, 12 «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167. 

 

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: 

- 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, спрямована на вирішення науково-практичної задачі 

розробки складів і технологічних параметрів отримання зміцнених 

літійалюмосилікатних склокристалічних і склокомпозиційних матеріалів 

основі сподумену для застосування в елементах індивідуального захисту від 

високошвидкісного динамічного навантаження та деталей електричних 

приладів із заданими фізико-механічними властивостями та 

електрофізичними характеристиками. 

 

3.1.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

В дисертаційній роботі:  

- вперше встановлено тристадійний механізм структуро- та 

фазоутворення ситалів на основі стекол літійалюмосилікатної системи з 

добавками модифікаторів (Na2O, K2O, CaO, MgO) і каталізаторів 

кристалізації  (TiO2, ZnO, CeO2, P2O5), визначені оптимальне співвідношення 

Al2O3: SiO2 (1 : (3–6)), вміст Li2O (8–10 мас. %) і каталізаторів (6,5 мас. %), 

які забезпечують тонкодисперсну (0,4–1,0 мкм) кристалізацію скла з 

утворенням β-сподумену в кількості 50–80 об.%, що у сукупності дозволяє 

отримати матеріали з високим рівнем електричних властивостей (електрична 

міцність Ем =37 МВ/м; tgδ=0,008; ε=9, lg ρv = 15, f=10
6
 Гц, t=20 °С), 

радіопрозорістю (tgδ=0,006; ε=4,75, lg ρv = 15, f=10
10

 Гц, t=20 °С) і 

регульованою світлопроникністю з коефіцієнтом світлопропускання Т ≤ 0,7; 

- вперше встановлені температурно-часові параметри зміцнення 

поверхні сподуменвмісних склокристалічних матеріалів та композицій на їх 

основі, отриманих за скляною та керамічною технологією, шляхом 

іонообмінної обробки в парах або у розплаві NaNO3, які забезпечують 

високий рівень  механічних властивостей матеріалів: критичний коефіцієнт 
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інтенсивності напруг K1C = 2,6–3,5 МПа·м
0,5

; мікротвердість HV=8,2–10,8 

ГПа;  межа міцності при стиску ζст = 620–820 МПа, що дозволяє 

використовувати їх як елементи індивідуального захисту від 

високошвидкісного динамічного навантаження; 

- вперше встановлена можливість об’ємного зміцнення склокрис-

талічних матеріалів (СКМ) шляхом введення наповнювачів (a-SiC або ZrO2, 

стабілізованого Y2O3) та формування градієнтної структури для 

радіопоглинаючих СКМ (СКМ (1 шар); СКМ та 30 мас. % a-SiC (2 шар); 

графіт (3 шар)) зі змінною діелектричною проникністю (4,75; 6,2; 12,3 

відповідно), що дозволяє отримати методом пресування сподуменові 

склокомпозиційні матеріали з високими термомеханічними та експлуатацій-

ними властивостями (K1C = 3,5–8,1 МПа·м
0,5

; HV= 8,94–10,65 ГПа; енергія 

руйнування KCU= 5,6–6,2 кДж/м
2
; модуль Юнга Е=308–320 ГПа; клас 

вогнестійкості RE 90(h); ударостійкість М = 1,16 ГПа²·м³·кг
-1

; швидкість 

розповсюдження звукової хвилі υ = 13,27 км/с; крихкість В=1,1 м
1/2

), які 

можуть використовуватися як матеріали для полегшених бронеелементів з 

густиною 2410 кг/м
3
 для індивідуального захисту (клас 6), а також як 

радіопоглинаючі матеріали для забезпечення маскування засобів озброєння. 

 

3.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

3.2.2. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

підтверджено участю здобувача: 

- у держбюджетній науково-дослідній роботі «Розроблення наукових 

основ ефективного використання енергоносіїв і техногенних ресурсів в 

технологіях композиційних, керамічних та скломатеріалів для сучасних 

технічних об'єктів» (ДР № 0120U001009), в якій здобувач був виконавцем 

окремого етапу досліджень; 

- в ініціативних наукових дослідженнях кафедри технології кераміки, 

вогнетривів, скла та емалей в напрямку розвитку наукової школи кафедри 
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«Фізико-хімічні основи створення жаростійких неметалічних силікатних 

композиційних матеріалів та покриттів». 

3.2.3. Використання результатів дисертації здобувача, засвідчені  

відповідними документами (наведені у додатках А, В, Г дисертації). 

Результати дисертаційної роботи мають широке практичне 

використання, зокрема: 

- розроблений склокристалічний матеріал СП-10 може застосовуватися 

в якості підкладки конструкції інтегральних схем пристроїв, вакуум-щільних 

оболонок електричних приладів та діелектричних частин конденсаторів 

(Додаток А); 

- розроблений ситал СП-9 може використовуватися як матеріал для 

застосування в елементах бронезахисту людини (Додаток В); 

- наукові напрацювання впроваджені в навчальний процес в Націо-

нальному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» у 

вигляді лекційних матеріалів, методик проектування складів ситалів, нових 

методик контролю їх експлуатаційних характеристик (Додаток Г). 

 

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 2019р. 

№167 та положення «Вимоги до оформлення дисертацій», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40. 

Оформлення дисертаційної праці відповідає Вимогам до оформлення 

дисертацій, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 

12.01.2017р. № 40. 

Виявлені зауваження були виправлені або є незначущими. 

Проведений аналіз роботи свідчить, що дисертація в цілому відповідає 

вимогам пунктів 10, 12 «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
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України від 6 березня 2019 р. № 167, та положенню «Вимоги до оформлення 

дисертацій», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2017р. № 40. 

 

3.4. Аналіз наукових публікацій на відповідність вимогам 

3.4.1. Основні наукові та практичні результати досліджень 

опубліковані в період з 2017 року по 2021 роки в 27 наукових працях, серед 

яких: 7 статей у наукових фахових виданнях України, 5 статей у наукових 

фахових виданнях, які входять до бази SCOPUS (квартіль Q3), 15 – у 

матеріалах конференцій. 

3.4.2. Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації: 

Наукові праці у вигляді статей, які відображають основні наукові 

результати дисертації 

1. Ryabinin S. High-strength spodumene glass-ceramic materials / Savvova 

О., Babich O., Voronov G., Ryabinin S. // Strength of materials, 2017. – Vol. 49, 

№ 3. – Р. 488–495.  

2. Рябінін С. О. Залежність ударостійкості від швидкості 

розповсюдження хвиль в літійалюмосилікатних склокристалічних матеріалах 

/ Саввова О. В., Топчий В. Л., Рябінін С. О., та ін. // Вісник НТУ «ХПІ» серія 

«Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів», 2017. – № 41 

(1263). – С. 71–75.  

3. Рябінін С. О. Інноваційні напрямки розробки високоміцних прозорих 

склокристалічних матеріалів захисної дії /. Саввова О.В, Бабич О.В.,    

Топчий В.Л., Рябінін С.О. // Наука і оборона, 2017. – № 3/4. – С. 73–81.  

4. Рябінін С. О. Іонообмінне зміцнення літійалюмосилікатних 

склокристалічних материалів / Саввова О. В., Воронов Г.К., Топчий В. Л. та 

ін. // Хімія, фізика та технологія поверхні, 2018. – Т.9, № 3. – С. 263–274.  

5. Ryabinin S.A. Technologikal Aspects of the Production of Optically 

Transparent Glass Ceramic Materials Based on Litium-Silicate Glasses/ Savvova 
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O.V., Bragina L.L., Petrov D.V. et.all // Glass and Ceramics, 2018. – №3–4. –  

Р.127–132. 

6. Рябінін С. О. Дослідження термічних властивостей захисних 

літійалюмосилікатних склокерамічних матеріалів / Саввова О.В., Топчий 

В.Л., Рябінін С.О. // Кераміка: наука і життя, 2018. – №3(40). – С.34–39. 

7. Рябінін С. О. Розробка ударостійких склокристалічних матеріалів для 

радіопрозорих бронеелементів / О.В. Саввова, А.Ф. Ляховський, Н.К. Блінова 

та ін. // Питання хімії та хімічної технології, 2019. – № 3. – С. 151–-157. 

8. Рябінін С. О. Дослiдження впливу механічних властивостей на 

бронестійкість сподуменових склокристалічних матеріалів / Саввова O.В., 

Рябінін С.О., Воронов Г.К. та ін. // Вісник Національного технічного 

університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія, 2020. – № 

1. – С. 33–37. 

9. Рябінін С.О. Особливості формування наноструктури в 

літійалюмосилікатних склокристалічних матеріялах на початкових етапах 

зародкоутворення / Саввова О. В., Фесенко О. І., Воронов Г. К. та ін. // 

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2020. – Т. 18, № 4 . – С. 889–

902. 

10. Рябінін
 

С.О. Алюмосилікатні склокерамічні матеріали 

електротехнічного призначення / О.В. Саввова, Г.К. Воронов, С.О. Рябінін,  

та ін.
  

// Збірник наукових праць ВАТ «УкрНДІВогнетривів імені А.С. 

Бережного». – Харків: Каравела, 2020. – №120. – C.175 – 185.
 

11. Рябінін
 

С.О. Високоміцні алюмосилікатні склокомпозиційні 

матеріали зі спеціальними електрофізичними властивостями / О.В. Саввова, 

Н.К. Блінова, О.І. Фесенко, Г.К. Воронов, О.В. Бабіч, С.О. Рябінін
 

// 

Functional material, 2021. – Vol. 21, № 4. – P. 421 – 426. 

12. Рябінін С. О. Особливості стуктуроутворення сподуменвмісних 

склокристалічних матеріалів після термічної обробки/  O.В. Саввова, Г.К. 

Воронов С.О. Рябінін, та ін. // Вісник Національного технічного університету 

«ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія, 2021. – № 1. – С. 38–43. 
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Наведені публікації містять результати безпосередньої роботи 

здобувача на окремих етапах дослідження, повною мірою відображають 

основні положення та висновки роботи. Авторська участь здобувача в 

опублікованих наукових працях погоджена зі співавторами. 

3.4.5. Повнота опублікованих результатів дисертації 

Матеріали дисертаційної роботи (наукові положення, результати 

експериментів, оригінальні експериментальні методики) повністю висвітлені 

в опублікованих працях у наукових фахових виданнях вітчизняного та 

міжнародного рівнів і доступні для ознайомлення фахівцям і спеціалістам.  

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: 

Дисертація Рябініна С.О. є закінченою науково-дослідною роботою, що 

відповідає спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», виконана на 

високому науковому рівні з використанням комплексу сучасних 

розрахункових методик, експериментальних методів дослідження тонкої 

структури матеріалів та їх спеціальних властивостей, стандартних методик 

визначення експлуатаційних характеристик матеріалів та атестованого 

обладнання. Висунуті наукові положення підтверджуються отриманими 

експериментальними даними та їх узгодженістю з даними інших дослідників 

у даній галузі знань, що свідчить про достовірність одержаних результатів. 

Порушень академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації в дисертації та наукових публікаціях, у яких 

висвітлені основні наукові результати роботи, не виявлено, про що свідчить 

аналіз перевірки дисертації на плагіат (Unichek). 

Надані здобувачем дисертація та наукові публікації відповідають 

вимогам пунктів 10, 11, 12 “Порядку проведення експерименту з 
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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 15 науково-

технічних та науково-практичних конференціях всеукраїнського та 

міжнародного рівня, в тому числі одній французькій конференції. До них 

відносяться такі: ХІІІ Міжнародна конференція «Фізичні явища в твердих 

тілах» (м. Харків, 2017 р.), Международная научно-техническая конференция 

«Технология и применение огнеупоров и технической керамики в 

промышленности» (г. Харьков, 2018, 2020 рр.), Міжнародна наукова 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімічні проблеми 

сьогодення» (м. Вінниця, 2018, 2020 рр.); Міжнародна науково-технічна 

конференція «Фізико-хімічні проблеми технології тугоплавких неметалевих 

та силікатних матеріалів» (м. Дніпро, 2018 р.), XXVII Міжнародна науково-

практична конференція MicroCAD «Інформаційні технології: наука, техніка, 

освіта, здоровʼя» (м. Харків, 2018 р.), Міжнародна науково-технічна 

конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки 

сухопутних військ» (м. Львів, 2018 р.); Міжнародна конференція «Проблеми 

координації воєєно-технічної та оборонно-промислової політики України. 

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки» (м. Київ, 2018 р.); 

наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2019» (м. Львів, 2019 р.), 

Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» 

(м. Київ, 2019, 2020 рр.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій» (м. Харків, 2019 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «La science et la technologie à 

l'ère de la société de l'information» (France, 2019); Наукова молодіжна 

конференція «проблеми та досягнення сучасної хімії» (м. Одеса, 2020 р.) 
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4.2. Фаховий семінар для апробації дисертації 

Фаховий семінар для апробації дисертації проведено на засіданні 

кафедри «Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей» НТУ «ХПІ» 

30.06.2021 р. 

На фаховому семінарі для апробації дисертації здобувач виклав 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 колектив кафедри 

технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» та запрошені 

науковці. 

За результатами фахового семінару дисертація здобувача була схвалена 

до захисту (Витяг з протоколу № 14 від 30.06.2021 р. засідання кафедри 

технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ»).  

 

5. ВИСНОВКИ 

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

відповідає спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», виконана на 

високому науковому рівні з використанням комплексу сучасних методів 

теоретичних та експериментальних досліджень властивостей матеріалів та їх 

структури, сучасної обчислювальної техніки та програмних продуктів. 

Висунуті наукові положення підтверджуються власними 

експериментальними даними та даними інших дослідників, що свідчить про 

достовірність одержаних результатів. 

5.2. Перевірка дисертаційної роботи на академічну доброчесність 

(академічний плагіат) з використанням платформи Unicheck на основі 

документів із мережі Інтернет і репозитарію академічних текстів 

університету показала 14,4 % схожості, які переважно представлені 

опублікованими раніше результатами власних досліджень, стандартними 

формулюваннями щодо назв обладнання, методик, конференцій та 
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запозиченою інформацією довідкового характеру, на що в роботі є відповідні 

посилання. 

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 положенням 

Вимог до оформлення дисертації, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України від 12.01.2017 № 40. 

5.4. За результатами фахового семінару для апробації дисертації, згідно 

з пунктом 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 Пітак Ярослав Миколайович  

Вчений ступінь, шифр, 

назва спеціальності, за якою 

захищена дисертація, рік 

присудження 

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.17.11 

– технологія тугоплавких неметалічних 

матеріалів (161 – Хімічні технології та інженерія), 

2006 р. 

Вчене звання (за 

спеціальністю, кафедрою), 

рік присвоєння 

Професор кафедри технології кераміки, 

вогнетривів, скла та емалей, 2009 р. 

Місце основної роботи, 

посада 

НТУ «ХПІ», завідувач кафедри технології 

кераміки, вогнетривів, скла та емалей 

Перший рецензент: 

Прізвище, ім’я по батькові Корогодська Алла Миколаївна 

Вчений ступінь, шифр, 

назва спеціальності, за якою 

захищена дисертація, рік 

присудження 

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.17.11 

– технологія тугоплавких неметалічних 

матеріалів (161 – Хімічні технології та інженерія), 

2016 р. 

Вчене звання (за 

спеціальністю, кафедрою), 

рік присвоєння 

- 

Місце основної роботи, 

посада 

НТУ «ХПІ», доцент кафедри загальної та 

неорганічної хімії. 

Другий рецензент: 

Прізвище, ім’я по батькові Щукіна Людмила Павлівна 
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Вчений ступінь, шифр, 

назва спеціальності, за якою 

захищена дисертація, рік 

присудження 

Кандидат технічних наук, 05.17.11 – технологія 

тугоплавких неметалічних матеріалів (161 – 

Хімічні технології та інженерія), 1999 р. 

Вчене звання (за 

спеціальністю, кафедрою), 

рік присвоєння 

Доцент кафедри технології кераміки, вогнетривів, 

скла та емалей, 2003 р. 

Місце основної роботи, 

посада 

НТУ «ХПІ», професор кафедри технології 

кераміки, вогнетривів, скла та емалей 

Перший опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Голеус Віктор Іванович 

Вчений ступінь, шифр, 

назва спеціальності, за якою 

захищена дисертація, рік 

присудження 

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.17.11 

– технологія тугоплавких неметалічних 

матеріалів (161 – Хімічні технології та інженерія), 

1993 р. 

Вчене звання (за 

спеціальністю, кафедрою), 

рік присвоєння 

Професор кафедри хімічної технології кераміки 

та скла, 2001 р. 

Місце основної роботи, 

посада 

ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет» (м. Дніпро), 

професор кафедри хімічних технологій кераміки, 

скла та будівельних матеріалів 

Другий опонент: 

Прізвище ім’я по батькові Свєтлічний Євгеній Олександрович 

Вчений ступінь, шифр, 

назва спеціальності, за якою 

захищена дисертація, рік 

присудження 

Кандидат технічних наук 05.17.11 – технологія 

тугоплавких неметалічних матеріалів (161 – 

Хімічні технології та інженерія), 2007 р. 

Вчене звання (за 

спеціальністю, кафедрою), 

рік присвоєння 

- 

Місце основної роботи, 

посада 

Національного наукового центру "Харківський 

фізико-технічний інститут" НАН України. 

Старший науковий співробітник інституту фізики 

твердого тіла, матеріалознавства і технологій  
 

Наголошуємо, що після видачі здобувачеві цього висновку забороняється вносити 

зміни до тексту дисертації! 


