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Затверджую: 
 

Голова спецради 
Д27.201.01 

 
 

   

 
А. В. Носовський 
  

  
 

11-03-19 

 

 

 м.п. 
 

(підпис) 
  

(ПІБ ) 
  

(дата) 

 

Порядок денний: 

  
1. Захист дисертації «Радіоекологічний моніторинг гірських районів Закарпаття: вплив 

просторових та сезонних факторів на нуклідний склад об'єктів довкілля», поданої на здо-
буття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна 
безпека (технічні науки). 
Здобувач - Сватюк Наталія Іванівна – провідний інженер відділу фотоядерних проце-
сів інституту електронної фізики НАН України. 
Науковий керівник роботи  Маслюк Володимир Трохимович – д.ф.-м.н., професор, за-
відувач відділу фотоядерних процесів інституту електронної фізики НАН України. 

2. Захист дисертації «Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної без-
пеки об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями», яка представлена на здобуття нау-
кового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01. – екологічна безпека 
(технічні науки). 
Здобувач: Деренговский Валерій Володимирович – молодший науковий співробітник 
відділу аналізу безпеки радіаційно–небезпечних об’єктів Відділення проектування 
об’єктів з радіаційно–ядерними технологіями ІПБ АЕС. 
Науковий керівник роботи  Носовський А. В. – д.т.н., професор, член-кор. НАНУ, ди-
ректор ІПБ АЕС. 

 

УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:  
 

ПІБ Підрозділ Посада учасника засідання 
Голова спецради 
Носовський А. В. 

 
ІПБ АЕС 

 
Директор 

Зам. голови спецради 
Талерко М. М. 

 
ІПБ АЕС 

 
Завідувач відділу 

Вчений секретар спецради 
Кучмагра  О. А. 

 
ІПБ АЕС 

 
Провідний науковий співробітник 

Бондарьков М. Д. ДНДУ «Чорнобильський 
центр з ЯРБ» 

Директор 

Габелков С. В. ІПБ АЕС Завідувач відділу 
Гаргер Є.К. ІПБ АЕС Головний науковий співробітник 
Желтоножський В. О. ІЯД Провідний науковий співробітник 
Зімін Л. Б. ІПБ АЕС Провідний науковий співробітник 
Кенсицький О. Г. ІПБ АЕС Провідний науковий співробітник 
Корольов О. В. ОНТУ Професор кафедри 
Павлович В. М. ІЯД Завідувач відділу 
Прістер Б. С. ІПБ АЕС Головний науковий співробітник 
Шараевський І. Г. ІПБ АЕС Завідувач сектором 
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ВИСТУПИЛИ:  

 
Питання перше. Носовський А. В.- Оголосив порядок денний засідання спецради та про 

наявність кворуму на засіданні. 
 Вчений секретар Кучмагра О. А.   доповів про подані Сватюк Н.І. документи та про їх 

відповідність встановленим вимогам Департаменту атестації кадрів МОН  України. 
Талерко М.М. (голова комісії по попередньому розгляду дисертації)  зачитав висновок ко-

місії з попереднього розгляду дисертації  Сватюк Н.І. Висновок позитивний. 
Члени спецради затвердили висновок комісії, запропонованих опонентів,  додатковий список 

розсилання автореферату та дали дозвіл на друкування та розсилку автореферату. 
Питання друге. Вчений секретар Кучмагра О. А. доповів про подані Деренговським В.В. 

документи та про їх відповідність встановленим вимогам Департаменту атестації кадрів МОН  Ук-
раїни. 

Талерко М.М. (голова комісії по попередньому розгляду дисертації)  зачитав висновок ко-
місії з попереднього розгляду дисертації  Деренговського В.В. Висновок позитивний. 

Члени спецради затвердили висновок комісії, запропонованих опонентів,  додатковий список 
розсилання автореферату та дали дозвіл на друкування та розсилку автореферату 

. 
УХВАЛЕНІ  РІШЕННЯ: 

 
1. Прийняти до захисту дисертацію Сватюк Н. І. «Радіоекологічний моніторинг 

гірських районів Закарпаття: вплив просторових та сезонних факторів на  
нуклідний склад об'єктів довкілля», поданої на здобуття  
наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – еко-
логічна безпека. Затвердити висновок комісії з попереднього розгляду дисерта-
ції, запропонованих опонентів, додатковий список розсилання автореферату та 
дати дозвіл на друкування та розсилку автореферату. 
 

2. Прийняти до захисту дисертацію Деренговського В. В. «Удосконалений метод 
багатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядер-
ними технологіями», яка представлена на здобуття наукового ступеня канди-
дата технічних наук за спеціальністю 21.06.01. – екологічна безпека (технічні 
науки). Затвердити висновок комісії з попереднього розгляду дисертації, запро-
понованих опонентів, додатковий список розсилання автореферату та дати до-
звіл на друкування та розсилку автореферату. 
 

 
 

 
 
Вчений секретар спецради Кучмагра О. А. 


