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Затверджую: 
 

Голова спецради 
Д27.201.01 

 
 

   

 
А. В. Носовський 
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 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 ЯРВР» 

Директор 

Габєлков С. В.  ІПБ АЕС Завідувач відділу (друга частина засідання) 

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. ОНПУ Професор кафедри 

Павлович В. М. ІЯД Завідувач відділу 

Прістер Б. С. ІПБ АЕС Головний науковий співробітник 

Скорбун А. Д. ІПБ АЕС Головний науковий співробітник 

Шараевський І. Г. ІПБ АЕС Завідувач сектором 
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ВИСТУПИЛИ:  

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

наявність кворуму на засіданні. 
Здобувач - Сватюк Наталія Іванівна – провідний інженер відділу фотоядерних процесів інсти-

туту електронної фізики НАН України (Ужгород). 
Науковий керівник роботи  Маслюк Володимир Трохимович – д.ф.-м.н., професор, завідувач 

відділу фотоядерних процесів інституту електронної фізики НАН України. 
Офіційний опонент – Бондарьков Михайло Дмитрович, д.т.н. директор Державної науково-

дослідної установи «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та 
радіоекології».  

Офіційний опонент – Дрозд Іван Петрович, д.б.н., провідний науковий співробітник відділу 
радіобіології та радіоекології (Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ) 

Вчений секретар Кучмагра О. А. доповів про подані Сватюк Н. І. документи та про їх відпо-
відність встановленим вимогам Департаменту атестації кадрів МОН  України. 

Здобувач викладає основні положення дисертації та відповідає на запитання. 
Носовський А.В. надає слово науковому керівнику Маслюку Володимиру Трохимовичу. 
Носовський А.В. надає слово Кучмагрі О.А. який, оголошує висновок організації, де вико-

нувалась дисертація та інші відгуки на  автореферат. Всі відгуки позитивні. 
Здобувач відповідає на зауваження, які містяться у відгуках 
Носовський А.В. надає слово офіційному опоненту - Бондарькову Михайлу Дмитровичу. Ві-

дгук позитивний. 
Здобувач відповідає  на зауваження опонента. 
Після відповіді здобувача на зауваження офіційного опонента головуючий пересвідчується, 

чи задоволений опонент цією відповіддю. Опонент задоволений відповідями. 
Носовський А.В. надає слово другому офіційному опоненту - Дрозду Івану Петровичу. Відгук 

позитивний. 
Здобувач відповідає  на зауваження опонента 
Після відповіді здобувача на зауваження офіційного опонента головуючий пересвідчується, 

чи задоволений опонент цією відповіддю. Опонент задоволений відповідями. 
У прилюдному обговоренні дисертації взяли участь: Талерко М. М., Скорбун. А. Д.,  

Прістер Б. С., Корольов О. В., Желтоножський В. О., Павлович В. М. 
З заключним словом виступив голова спецради Носовський А.В. 
Здобувач виступив з прикінцевим словом.  
Вибори лічильної комісії для проведення таємного голосування. 
Носовський А.В. пропонує склад  лічильної комісії: 

Зімін Леонід Борисович; 
Кенсицький Олег Георгійович; 
Кучмагра Олександр Аркадійович. 

Члени спецради одноголосно затверджують запропонований склад лічильної комісії. 
Проводиться таємне голосування членів ради 
Оголошення результатів таємного голосування. Надається слово голові лічільної комісії. 
Зімін Л. Б.  зачитав протокол засідання лічильної комісії. 
Результати голосування щодо присудження ступеня кандидата технічних наук Сватюк Наталії 

Іванівні: 
подано голосів «ЗА» - «12», «ПРОТИ» - «0», недійсних бюлетенів – «0». 
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Проведено голосування щодо затвердження протоколу лічильної комісії. Протокол затвер-

джено одноголосно.  
Після обговорення ухвалено Висновок спецради щодо дисертаційної роботи  

Сватюк Н. І.. з зауваженнями, які були запропоновані членами спецради. 
 

 
Питання друге. 
У зв’язку з тим, що голова спецради Д27.201.01 Носовський А. В. є науковим керівником здо-

бувача Деренговського В. В., в другій  частині засідання головує замголови спецради Д27.201.01 – 
Талерко М. М. 

Талерко М. М. оголошує друге питання  порядку денного.  
Захист дисертації «Удосконалений метод багатокритеріального аналізу екологічної безпеки 

об’єктів із радіаційно-ядерними технологіями», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. 

Здобувач - Деренговський Валерій Володимирович – молодший науковий співробітник відді-
лення проектування об’єктів з радіаційно-ядерними технологіями Інституту проблем безпеки атом-
них електростанцій НАН України. 

Науковий керівник роботи - Носовський Анатолій Володимирович, д.т.н., член – кор. НАН 
України, директор (Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України). 

Офіційний опонент – Бондарьков Михайло Дмитрович, д.т.н., директор Державної науково-
дослідної установи «Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та 
радіоекології».  

Офіційний опонент – Комаров Юрій Олексійович, д.т.н., старший викладач кафедри АЕС 
(Одеський національний політехнічний університет). 

Талерко М. М. надає слово Кучмагрі О.А. який  доповідає про подані дисертантом докуме-
нти та про їхню відповідність встановленим вимогам Департаменту атестації кадрів МОН  України. 

Талерко М. М. погоджує зі здобувачем мову захисту дисертації. 
Талерко М. М. надає слово здобувачеві, який викладає основні положення дисертації та від-

повідає на запитання. 
Талерко М. М. надає слово науковому керівнику Носовському Анатолію Володимировичу. 
Талерко М. М. надає слово Кучмагрі О.А. який, оголошує висновок організації, де викону-

валась дисертація та інші відгуки на дисертацію та автореферат. Усі відгуки позитивні. 
Здобувач відповідає на зауваження, які містяться у відгуках. 
Талерко М. М. надає слово офіційному опоненту - Бондарькову Михайлу Дмитровичу. 
Здобувач відповідає  на зауваження опонента. 

Після відповіді здобувача на зауваження офіційного опонента головуючий пересвідчується, 
чи задоволений опонент цією відповіддю. Опонент задоволений відповідями. 

Талерко М. М. надає слово другому офіційному опоненту – Комарову Юрію Олексійовичу. 
Здобувач відповідає  на зауваження опонента. 

Після відповіді здобувача на зауваження офіційного опонента головуючий пересвідчується, 
чи задоволений опонент цією відповіддю. Опонент задоволений відповідями. 

У прилюдному обговоренні дисертації взяли участь: д.б.н. Прістер Б. С., д.т.н. Талерко М. М., 
д.т.н. Скорбун. А. Д., Желтоножський В. О., Носовський А. В., Рудько В. М. (керівник відділення 
ІПБ АЕС). 

Здобувач виступив з прикінцевим словом.  
Вибори лічильної комісії для проведення таємного голосування. 
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Талерко М. М.  пропонує склад  лічильної комісії: Зімін Леонід Борисович; Шараєвський Ігор 

Георгійович; Кучмагра Олександр Аркадійович. 
Члени спецради одноголосно затверджують запропонований склад лічильної комісії. 
Проводиться таємне голосування членів ради щодо присудження здобувачеві наукового сту-

пеня. 
Оголошення результатів таємного голосування. Надається слово голові лічильної комісії. 
Зімін Л. Б.  зачитав протокол засідання лічильної комісії. 
Результати голосування щодо присудження ступеня кандидата технічних наук Деренговсь-

кому Валерію Володимировичу: 
подано голосів «ЗА» - «13», «ПРОТИ» - «0», недійсних бюлетенів – «0». 
 
Проведено голосування щодо затвердження протоколу лічильної комісії. Протокол затвер-

джено одноголосно.  
 
Після обговорення ухвалено Висновок спецради щодо дисертаційної роботи  

Деренговського В. В. з зауваженнями, які були запропоновані членами спецради. 
 

 
 
 
 
 

УХВАЛЕНІ  РІШЕННЯ: 

 
1. За результатами прилюдного захисту дисертації «Радіоекологічний моніто-

ринг гірських районів Закарпаття: вплив просторових та сезонних факторів 
на нуклідний склад об'єктів довкілля», поданої на здобуття наукового сту-
пеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна без-
пека, присудити Сватюк Наталії Іванівні науковий ступінь кандидата техніч-
них наук.  
 

2. За результатами прилюдного захисту дисертації «Удосконалений метод ба-
гатокритеріального аналізу екологічної безпеки об’єктів із радіаційно-ядер-
ними технологіями», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата тех-
нічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, присудити Дере-
нговському Валерію Володимировичу науковий ступінь кандидата техніч-
них наук. 
 
 

 
 

 
 
Вчений секретар спецради 
Д27.201.01  Кучмагра О. А. 


