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РІШЕННЯ
Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
з питання: «Про заяву аспіранта 2 року заочної форми навчання Осінового 

Геннадія Геннадійовича щодо проведення попередньої експертизи його 
дисертаційної роботи, призначення рецензентів та визначення кафедри, де буде 

проводитися попередня експертиза дисертації, що подається на здобуття 
доктора філософії зі спеціальності 105 - прикладна фізика та наноматеріали, у 

Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна».

від 24 червня 2019 року, протокол № 7

Заслухавши виступ декана факультету радіофізики, біомедичної 
електроніки та комп’ютерних систем, доктора фізико-математичних наук, 
професора Шульги С.М. «Про заяву аспіранта 2 року заочної форми навчання 
Осінового Геннадія Геннадійовича щодо проведення попередньої експертизи 
його дисертаційної роботи, призначення рецензентів та визначення кафедри, де 
буде проводитися попередня експертиза дисертації,, що подається на здобуття 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 105 - прикладна фізика та 
наноматеріали, у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна», 
Вчена рада Університету ухвалила:

1. Розпочати процедуру попереднього рецензування дисертаційної 
роботи Осінового Геннадія Геннадійовича на тему “Методи активного 
і пасивного захисту малорозмірних наземних о б ’єктів від м атричних 
радіометричних пасивно-активних систем виявлення міліметрового 
діапазону”, що подається на здобуття ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 105 - прикладна фізика та наноматеріали. Дисертацію 
виконано на кафедрі теоретичної радіофізики, згідно з Постановою
К М У  від 6 березня 2019 № 167 року “Про ІфОВДіїШ іШ їірїМ І5ї$ 1 
присудження ступеня доктора філософії”.

2. Затвердити рецензентами дисертаційної роботи Осінового Геннадія 
Геннадійовича за їх згодою таких штатних працівників Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна:

- Горобця Миколу Миколайовича, доктора фізико-математичних наук, 
професора, завідувача кафедри прикладної електродинаміки. Публікації 
рецензента:

• СогоЬеІ8 N.14., Уеііхагепко А.А. Апаїузіз оґ рошег сЬагасІегізІісз оґ шоЬіІе 
гасііо сошшипісаііоп сЬаппеїз // Теїесоштипісаііопз ап<3 Касііо Еп§іпеегіп§. 
2018. Уоі. 77, № 4. Р. 283-295. (Бсориз)



• Уеіізеуеуа 1Ч.Р., ОогоЬеіз N.14., ОогоЬеіз А.Ї4. СЬагасІегізіісз ок пеаг іїеісі ок 
їЬе Ьогігопіаі уіЬгаіог Іосаіесі аЬоуе а зчиаге зсгееп // І о и т а ї о£ 
Соттипісаііопз ТесЬпо1о§у апсі Еіесігопісз. 2016. УоІ. 6І(7). Р. 749-766. 
(8сориз)

• СогоЬеіз N.14., Оузуаппікоуа Е.Е. \¥ауе ргосеззез іп іЬе пеаг-їїеШ гопе ок 
\уеак1у сЬ гєсііує  арегїиге гасііаіогз ок еіесїгота^пеїіс \уауез // 
Теїесоттипісаііопз апсі Яасііо Еп§іпеегіп§. 2016. УоІ. 75(8). Р. 705-718. 
(8сориз).

- Маслова Вячеслава Олександровича, доктора фізико-математичних наук, 
професора, завідувача кафедри квантової радіофізики. Публікації 
рецензента:

• Оигіп О.У., Пе§їуагеу А.У., ОиЬіпіп N.N .5 Ье§епкіу М.І4., Мазіоу У.А., 
Мипїеап К.І., ЯуаЬукЬ У.Ьк, 8епуиІа У.8. 8е1есііуе ргорегііез оґ агітиіЬаІ- 
зуттеїгіс  сіііТгасїіоп тіггогз оГ ІегаЬегіг Іазег // Теїесоттипісаііопз апсі 
Яасііо Еп§іпеегіп§. 2018. УоІ. 77, № 20. Р. 1845-1854. (8сориз)

• Оигіп О.У., Ое§Іуагеу А.У., ОиЬіпіп N.N.5 Ье§епкіу М.Ьк, Мазіоу У.А., 
ЯуаЬукЬ У.Ї4., 8епуиіа У.8., Торкоу А.ЬІ. Оепегаііоп окіегаЬегІг уєсіог Ьеагп 
іп іЬе сііеіесітіс \уауе§иі<1е §аз-с!ізсЬаг§е Іазег // Теїесошшипісаііопз апсі 
Яасііо Еп§іпеегіп§, 2017, 76(17), рр. 1567-1579

• Оигіп О.У., Пе§Ііагіоу А.У., Мазіоу У.А., ЯуаЬукЬ У.И., Торкоу А.У. 
ТегаЬегІг Іазег \уауе§иіс!е гезопаїогз ауііЬ іпіегпаї зрЬегісаІ тіггогз // 
Теїесоттипісаііопз апсі Яасііо Еп§іпеегіп§. 2016. УоІ. 75(18). Р. 1665-1677. 
(8сориз)

3. Призначити кафедру теоретичної радіофізики факультету радіофізики, 
біомедичної електроніки та комп’ютерних систем відповідальною за 
проведення фахового семінару для апробації дисертації.

4. Підготувати наказ про введення в дію цього рішення Вченої ради 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
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