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ВченоЇ     ради     Харківськог6"'"й'аціонального     університету     імені
В. Н. Каразіна   з   питання:   «Про   затвердження   кандидатур   рецензентів
(штатних    працівників    Харківського    національного    університету    імені
В. Н. Каразіна)   дисертаці.і.   аспірата   ННІ   «Фізико,технічний    факультет»
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  Арсланалієва
Адама   Мурадовича   «Методи   калібрувально-гравітаційноЇ   дуальності   в
моделях кварк-глюонно.і. плазми» на здобуття ступеня доктора філософі.і. з
галузі знань 10 -Природничі науки за спеціальністю 105 -Прикладна фізика
та наноматеріали та затвердження кафедри фізики ядра та високих енергій
імені   О.   І.   Ахієзера   ННІ   «Фізико-технічний   факультет»   Харківського
національного університету імені В.  Н.  Каразіна для проведення  фахового
семінару»

від 30 серпня 2021 року, протокол № 9
Заслухавши   виступ   директора   ННІ «Фізико-технічний   факультет»

професора Гірки І. О. з питання: «Про затвердження кандидатур рецензентів
(штатних       працівників       Харківського       національного       університету
імені В. Н. Каразіна) дисертаці.і. аспіранта ННІ «Фізико-технічний факультет»
Харківського  національного університету імені В. Н. Каразіна Арсланалієва
Адама   Мурадовича   «Методи   калібрувально-іравітаційно.і.   дуальності   в
моделях  кварк-глюонноЇ плазми»  на здобуття  ступеня доктора філософі.і. з
галузі знань 10 -Природничі науки за спеціальністю 105 -Прикладна фізика
та наноматеріали та затвердження кафедри фізики ядра та високих енергій
імені     О. І. Ахієзера    ННІ «Фізико-технічний     факультет»     Харківського
національного  університету  імені В. Н. Каразіна  для  проведення  фахового
семінару»

Вчена рада університету ухвалила:
1.    Затвердити    кандидатури    рецензентів    (штатних    працівників

Харківського   національного   університету   імені В. Н. Каразіна)   дисертаціЇ
аспіранта  ННІ «Фізико-технічний  факультет»  Харківського  національного
університету імені В. Н. Каразіна Арсланалієва Адама Мурадовича «Методи
калібрувально-іравітаційно.і. дуальності в моделях кварк-глюонно.і. плазми» на
здобуття ступеня доктора філософі.і. з галузі знань  10 -Природничі науки за
спеціальністю 105 -Прикладна фізика та наноматеріали:



(1) Лазурик  Валентин  Тимофійович,  доктор  фізико-математичних
наук   (спеціальність   о1.04.16   -   фізика   атомного   ядра   та   елементарних
частинок),  професор,  декан  факультету  комп'ютерних  наук  Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
1)У  2021   році   був  членом  спеціалізовано.і.  вчено.і.  ради  з  правом

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..  (Голова
спеціалізовано.і.  вчено.і.  ради   і3   захисту  дисертаціЇ  доктора   філософі.і.  М.
Маловици "Керування потужністю перспективного швидкого реактора, що
працює в самопідтримному режимі хвилі ядерного  горіння", Харків, ХНУ
імені В. Н. Каразіна, 30.06.2021.)

Публікаці.і.  рецензента  з  наукового  напряму,  за  яким  підготовлена
дисертація здобувача:

1. Rudychev V. G., LаZuгіk V. Т.,  RudycheV Y. V. InHuence ofthe е1есtгоп
Ьеаms  incidence  апg1еS  оп  the  dерth-dоSе  dіStгіЬutіоп  of the  іггаdіаtеd  оЬjесt.
Radiation PhySicS and СhетіStгу. 2021. V .186.109527 . (Sсориs)

httрs://dоі.огg/10.1016/j.гаdрhуsсhеm.2021.109527
2. Кuklіп V. V., LаZuгіk V.  Т., PoklonSkiy Е. V.  SemiclaSSic Models of the

DiSSipatiVe Regime of ІпStаЬіlіtу and Suреггаdіаtіоп of а Quantum Rаdіаtог SуStеm.
ЕаstЕuгореапJоuгпаlоfРhуsісs.2021.N.2.Р.98~104.(Sсорus)

httрS://dоі.огg/10.26565/2312-4334-2021-2-06
3. LаZuгіk V. М.,Lаzuгіk V. Т., PopoV G., Zimek Z. ТWо-рагаmеtгіс model

of е1есtгоп  Ьеаm  іп  соmрutаtіопа1  dosіmеtгу  fог гаdіаtіоп ргосеsSіпg.  RсZdz.сї/z.ои
Рйуsz.сs сr7зс7 С%е7иz.sZг};. 2016. V.124. Р. 230-234. (Sсорus)

_httрs://dоі.огg/10.1016/j.гаdрhуsсhеm.2015.12.004

(2) Кузнєцов Пилип Едуардович, кандидат фізико-математичних наук
(спеціальність  о1.04.16  -  фізика  ядра,  елементарних  частинок  і  високих
енергій),  доцент кафедри фізики ядра та високих енергій імені О. І. Ахієзера
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
1)  У  2021  році  не  був  членом  спеціалізованих  учених  рад  з  правом

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2) Кандидатську дисертацію було захищено у 2016 році.
Публікаці.і.  рецензента  з   наукового   напряму,   за  яким  підготовлена

дисертація здобувача:
1.  КuZпіеtsоV  Р.  Е.,  КаSаtkіп  Yu.  А.,  КlеріkоV  V.  F.  Еlесtгоп  Sсаttегіпg

dіSіпtеgгаtіоп  ргосеSSеS   оп   light  nuclei   іп   соVагіапt   арргоасh.   ЕР/  WГєЬ   о/
Сои/єгє72се$. 2016. Vоl.117. 02007. (Sсорus)

httрS://dоі.огg/10.1051/ерjсопf/201611702007
2.   КаSаtkіп   Yu.   А.,   Кlеріkov   V.   F.,   КuZпіеtsоV   Р.   Е.   ТWо-рагtісlе

рhоtоdіSіпtеgгаtіоп of the 3Не and 3Н nuclei іп а ге1аtіVіStіс арргоасh With а stгісtlу
соrгSегVеdЕМ слгrгєгґf . 2Ґ)15 . Physics of Рагtісlеs and Nuclei Lеttегs . V . 12 . Р . 481~
493. (Sсорus)

httрS://dоі.огg/10.1134/S1547477115040172



3 . КаSаtkіп Yu. А., КuZпіеtsоV Р. Е., КоShсhіі О.Е., К1еріkоV V. F. 4Не(y,d)d
and  3Не(y,р)d  геасtіопS  іп  поп1оса1  соVагіапt mоdе1.  ЕР/  И7ЇеЬ  о/ Со73/є7'е72сє$.
2014. V. 66. 03040. (Sсорus)

httрS://dоі.огg/l0.1051/ерjсопf/20146603040

2.   Затвердити   кафедру   фізики   ядра   та   високих   енергій   імені
О. І. Ахієзера         ННІ «Фізико-технічний         факультет»         Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна для  проведення фахового
семінару.


