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Вчено.і. ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 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      іменіВ.Н.Каразіна      Вознюка      дмитра      Вадимовича
«Моделювання   поведінки   немаксвелівсько.і.   плазми   методом   тестових
частинок»  на  здобуття  ступеня  доктора  філософі.].  з  галузі  знань   10  -
Природничі науки за спеціальністю 105 -Прикладна фізика та наноматеріали
та затвердження кафедри прикладно.і. фізики та фізики плазми ННІ «Фізико-
технічний    факультет»    Харківського    національного    університету   імені
В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»

від 30 серпня 2021 року, протокол № 9

Заслухавши виступ завідувача кафедри матеріалів реакторобудування та
фізичних     технологій     ННІ «Фізико-технічний     факультет»     професора
Литовченка С. В.  з  питання:   «Про  затвердження  кандидатур  рецензентів
(штатних       працівників       Харківського       національного       університету
імені В. Н. Каразіна) дисертаці.і. аспіранта ННІ «ФізикоLтехнічний факультет»
Харківського   національного   університету   імені   В. Н. Каразіна   Вознюка
дмитра  Вадимовича  «Моделювання  поведінки   немаксвелівсько.і.  плазми
методом тестових частинок» на здобуття ступеня доктора філософі.і. з галузі
знань  10  -  Природничі  науки  за спеціальністю  105  -  Прикладна  фізика та
наноматеріали та затвердження кафедри прикладно.і. фізики та фізики плазми
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)   дисертаці.і.
аспіранта  ННІ «Фізико-технічний  факультет»  Харківського  національного
університету      імені      В.Н.Каразіна     Вознюка      дмитра     Вадимовича
«Моделювання   поведінки   немаксвелівсько.і.   плазми   методом   тестових
частинок»   на   здобуття   ступеня   доктора   філософі.і.  з   галузі   знань   10   -
Природничі науки за спеціальністю 105 -Прикладна фізика та наноматеріали:

(1) Куклін  Володимир  Михайлович,  доктор  фізико-математичних
наук (спеціальність о1.04.08 -фізика плазми), професор, завідувач кафедри



штучного інтелекту та програмного забезпечення 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..
Публікаці.і.  рецензента  з  наукового  напряму,  за  яким  підготовлена

дисертація здобувача:
1. Кuklіп V.М., LаZuгіk V.  Т., PoklonSkiy Е. V.  SemiclaSSic models of the

disSipatiVe геgіmе of іпStаЬіlіtу and Suреггаdіаtіоп of а quantum гаdіаtог Sуstеm.
EaSt Еuгореап Jоumа1 of РhуSісS. 2021. Nо. 2. Р. 98-104. (Sсорus)

httрS://dоі.огg/10.26565/2312-4334-2021-2-06
httрS://wWW.sсорuS.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=7005807989
2. КоStепkо V. V., Кuklіп V. М., PoklonSkiy Е. V. Оп the регіоdіс change of

the luminoSity of the cosmic sоuгсеs With ап active mеdіum. EaSt Еuгореап Joumal
of РhуSісS. 2020. Nо. 2. Р. 48-56. (Sсорus)

httрs://dоі.огg/10.26565/2312-4334-2020-2-03
httрS://WWW.SсорuS.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=7005807989
3. КоStепkо V. V., Кuklіп V. М., PoklonSkiy Е. V. Оп gепегаtіоп of а wave

package  іп  а  Wаvеguіdе,  filled  actiVe  mеdіum.  РгоЬ1еms  of Atomic  Science  and
Тесhпоlоgу. 2020. V.130, Nо. 6 Р. 69-73. (Sсорus)

httрS://Vапt.kірt.khагkоV.uа/ТАВFRАhШ.html
httрS://WWW.sсорuS.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=7005807989

(2) Споров  олександр  Євгенович,  кандидат  фізико-математичних
наук  (спеціальність  о1.04.08   -   фізика  плазми),  доцент,  доцент  кафедри
штучного інтелекту та програмного забезпечення 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 2000 році.
Публікаці.і. рецензента з наукового напряму, за яким підготовлена дисертація
здобувача:

1. АZагепkоV N,А., Оlеfіг V.Р., Sрогоv А.Е. GaS dіSсhагgе іп рlаSmа-mеtа1
WaVeguide With vагуіпg гаdіuS of metal епсlоSuге рагtіаl1у filled Ьу гаdіаllу поп-
Uпі$огт таgпеdіZеd р1аsта. РгоЬlетs of Atomic Science and Тесhпоlоgу. 2020. V .
130, Nо. 6 Р. 69-73. (SсорuS)
httрS://dоі.огg/10.46813/2020-130-069
httрS://WWW.SсорuS.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=6505934301

2. Gа1ауdусh V.К.,  Sрогоv А.Е., Оlеfіг V.Р., АZагепkоV N.А.  SloW Suгfасе
еlесtгоmаgпеtіс WaveS at the mеtаSuгfасе / diSsipatiVe dіе1есtгіс іпtегfасе. РгоЬlеms
of Atomic Science and Тесhпоlоgу. 2020. Vоl.130, Nо. 6. Р. 30-35. (SсорuS)

httрS://dоі.огg/10.46813/2020-130-030
httрS://WwW.SсорuS.соm/аuthіd/dеtаі1.uгі?аuthогІd=6505934301



3. АZагепkоV  N.А.,  Оlеfіг  V.Р.,  SрогоV  А.Е.  The  model  of gaS  dіsсhагgе
Sustained  Ьу  the  quаdгuро1е  е1есtгоmаgпеtіс  wave  іп  WaVeguide  Stгuсtuге  with
Vагуіпg гаdіuS  of metal  епсlоSuге.  РгоЬ1еms  of Atomic  Science  and Тесhпо1оgу.
2019. Vol.122, Nо. 4. Р.147-150. (SсорuS)

httрS://Vапt.kірt.khагkоV.uа/ТАВFRАМЕ.html
httрS://wwW.Sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=6505934301

2.   Затвердити   кафедру   прикладно.].   фізики   та   фізики   плазми
ННІ «Фізико-технічний факультет» Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару.


