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ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ СПЕЦРАДИ  
Інститут проблем безпеки АЕС НАН України 

ПЗ-СВР-Д27.201.01 
№ 2 

Дата 
29.11.17 

Аркуш 
1 
 

Аркушів 
2 
 

 

Затверджую: 
 
Голова спецради 
 

   
 
А. В. Носовський 

  
 

29.11.2017 

 

 
 м. п. 

(підпис)  (ПІБ )  (дата) 

 

Порядок денний: 1. Прийняття до захисту дисертації Борисенка В. І.  
2. Прийняття до попереднього розгляду дисертації Білодіда Є. І. 

 
  

 
УЧАСНИКИ ЗАСІДАННЯ:  

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

Директор 
Талєрко М. М. ІПБ АЕС Заст. голови спецради 

Головний науковий співробітник 
Кучмагра О. А. ІПБ АЕС Вчений секретар спецради 

Завідувач відділу 
Павлович В. М. ІЯД Завідувач відділу 
Зімін Л. Б. ІПБ АЕС Провідний науковий співробітник 
Гаргер Є. К. ІПБ АЕС Завідувач відділу 
Шараєвський І. Г. ІПБ АЕС Провідний науковий співробітник 
Бондарьков М. Д. ДНДУ «Чорнобильський центр з 

проблем ядерної безпеки, радіоак-
тивних відходів та радіоекології» 

Генеральний директор 

Кенсицький О. Г. ІПБ АЕС Завідувач відділу 
Прістер Б. С. ІПБ АЕС Провідний науковий співробітник 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Носовський А. В. – відкрив засідання та оголосив порядок денний засідання спецради:  

Питання перше. Прийняття до захисту дисертації Борисенка В. І. «Вдосконалення методів і за-
собів оперативного контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних устано-
вок», поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.14 – 
теплові та ядерні установки. 

Кучмагра О. А. – доповів про наявність та відповідність вимогам Департаменту атестації 
кадрів МОН України документів, наданих Борисенко В. І.  

Павлович В. М. – зачитав Висновок комісії (члени комісії: д-р фіз.-мат. наук Павло-
вич В. М., д-р техн. наук Шараєвський І. Г., канд. техн. наук Кучмагра О. А.) з попереднього роз-
гляду дисертації – висновок позитивний. 

Павлович В. М. – відповів на запитання.  
ЗАПРОПОНОВАНО – проголосувати за прийом дисертації до захисту.  
ГОЛОСУВАЛИ – за прийом дисертації до захисту, затвердили одноголосно.  
ЗАПРОПОНОВАНО – склад офіційних опонентів:  

Слісенко Василь Іванович – чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. наук, старший науковий 
співробітник, директор Інституту ядерних досліджень НАН України. 

Забулонов Юрій Леонідович – чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф., завідувач 
відділу ядерно-фізичних технологій ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН 
України». 
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Корольов Олександр Вікторович – д-р техн. наук, проф., професор кафедри АЕС Одесь-
кого національного політехнічного університету МОН України. 
ГОЛОСУВАЛИ – за затвердження складу офіційних опонентів, затвердили одноголосно.  
ЗАПРОПОНОВАНО – надати дозвіл на друк і розсилку автореферату до відповідних установ.   
ГОЛОСУВАЛИ – за надання дозволу друкувати і розіслати автореферат до відповідних установ, 
затвердили одноголосно.    
ЗАПРОПОНОВАНО – затвердити додатковий список розсилки автореферату до відповідних 
установ. 
ГОЛОСУВАЛИ – за затвердження додаткового списку розсилки автореферату, затвердили од-
ноголосно. 

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 
Прийняти до захисту дисертацію Борисенка В. І. «Вдосконалення методів і засобів опера-

тивного контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок», подану на 
здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.14 – теплові та ядерні 
установки. 

Затвердити склад офіційних опонентів. 
Надати дозвіл на друк і розсилку автореферату. 
Затвердити додатковий список розсилки автореферату. 

 
Питання друге. Прийняття до попереднього розгляду дисертації Білодіда Є. І. «Науково-технічні 
основи зменшення надлишкового консерватизму при аналізі безпеки ядерних установок», яка по-
дана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.14 – теплові 
та ядерні установки. 

Кучмагра О. А. – доповів про подані здобувачем документи та про їх відповідність вста-
новленим вимогам департаменту атестації кадрів МОН України. 

Здобувач –доповів основні положення дисертації та дав вичерпні відповіді на поставлені 
запитання.  
ЗАПРОПОНОВАНО – склад комісії спецради для попереднього розгляду дисертації: голова ко-
місії – д-р фіз.-мат. наук Павлович В. М., д-р техн. наук Корольов О. В., канд. техн. наук Кучмаг-
ра О. А. 
ГОЛОСУВАЛИ – за затвердження складу комісії, затвердили одноголосно. 
ЗАПРОПОНОВАНО – Білодіду Є. І. підготувати доповідь та доповісти на науково-технічному 
семінарі в ІПБ АЕС. Орієнтовний строк: 18–22.12.2017. 

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 
Прийняти до попереднього розгляду дисертацію Білодіда Є. І. «Науково-технічні основи 

зменшення надлишкового консерватизму при аналізі безпеки ядерних установок». 
Затвердити склад комісії з попереднього розгляду дисертації. 
Провести науково-технічний семінар, де заслухати Білодіда Є. І. з інформацією по дисер-

таційній роботі. 

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 
1. Прийняти до захисту дисертацію Борисенка В. І. «Вдос-

коналення методів і засобів оперативного контролю та діагностики 
нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок», подану на 
здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальнос-
ті 05.14.14 – теплові та ядерні установки. 

Затвердити склад офіційних опонентів. 
Надати дозвіл на друк і розсилку автореферату. 
Затвердити додатковий список розсилки автореферату. 
2. Прийняти до попереднього розгляду дисертацію Білоді-

да Є. І. «Науково-технічні основи зменшення надлишкового консе-
рватизму при аналізі безпеки ядерних установок», подану на здо-
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буття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 
05.14.14 – теплові та ядерні установки. 

3. Призначити комісію спецради для попереднього розгляду 
дисертації у складі: голова комісії – д-р фіз.-мат. наук Павло-
вич В. М., д-р техн. наук Корольов О. В., канд. техн. наук Кучмаг-
ра О. А. 

4. Провести науково-технічний семінар. 
 

 
 
 
Вчений секретар спецради О. А. Кучмагра  
 


