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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) дисертаціЇ аспіранта
факультету   радіофізики,   біомедично.і.   електроніки   та   комп'ютерних   систем
Харківського  національного університету  імені В.  Н.  Каразіна дубініна Миколи
Миколайовича   «Формування,   діагностика   та   управління   випромінюванням
сфокусованих  лазерних  пучків  терагерцового  діапазону»    на  здобуття  ступеня
доктора філософіЇ з  галузі знань  10 - Природничі науки за спеціальністю  105  -
Прикладна фізика та наноматеріали й кафедри квантово.і. радіофізики факультету
радіофізики,   біомедично.і.   електроніки   та   комп'ютерних   систем   Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару.
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Заслухавши виступ декана факультету радіофізики, біомедичноЇ електроніки
та   комп'ютерних,   професора   Шульгу   С. М.   з   питання:   «Про   затвердження
кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників    Харківського    національного
університету  імені  В.  Н.  Каразіна)  дисертаці.і.  аспіранта  факультету  радіофізики,
біомедично.і.  електроніки  та  комп'ютерних  систем  Харківського  національного
університету імені В. Н. Каразіна дубініна Миколи Миколайовича «Формування,
діагностика   та   управління   випромінюванням   сфокусованих   лазерних   пучків
терагерцового діапазону»  на здобуття ступеня доктора філософі.і. з галузі знань 10 -
Природничі  науки за спеціальністю  105  - Прикладна фізика та наноматеріали й
кафедри квантовоЇ радіофізики факультету радіофізики, біомедичноЇ електроніки та
комп'ютерних систем 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
факультету   радіофізики,   біомедично.і.   електроніки   та   комп'ютерних   систем
Харківського  національного університету  імені В.  Н.  Каразіна дубініна Миколи
Миколайовича   «Формування,   діагностика   та   управління   випромінюванням
сфокусованих  лазерних  пучків  терагерцового  діапазону»    на  здобуття  ступеня
доктора  філософі.і. з  галузі  знань  10  -Природничі  науки за спеціальністю  105  -
Прикладна фізика та наноматеріали:

(1)      Шматько Олександр Олександрович, доктор фізико-математичних
наук  (спеціальність  о1.04.03  -радіофізика,  включаючи  квантову  радіофізику),
професор, кафедри фізики НВЧ факультету радіофізики, біомедичноЇ електроніки
та  комп'ютерних  систем  Харківського  національного  університету  імені  В.Н.
Каразіна.

дані про рецензента:



1.У2021роцінебувчленомспеціалізованихученихрадзправомприйнятгя
до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..

ПублікаціЇрецензентазнауковогонапряму,заякимпідготовленодисертацію
здобувача (3 публікаці.і. за останні 5 років):

1. Кvіtkа N., ApoStolov S. S., Маkагоv N. М., Rokhmanova Т.,  Shmаt'kо А. А.,
Yаmроl'Skіі  V.  А.  ReSonant  tгапsрагепсу  of  а  lауегеd  suрегсопduсtог:  НурегЬо1іс
mаtегіаlіпthеtегаhегtzгапgеtuпеdЬуdсmаgпеtісfіеld.РйуLsj.dJІєvz.еwВ.2021.Vоl.
103, Nо.10. jШ.104512. (Sсорus). DОІ:  10.1103Л'hуsRеvВ.103.104512

httрs://Www.sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=57220833249
2.  Mazanov М. V.,  Apostolov  S. S.,  Maizelis  Z. А.,  Маkагоv N. М.,  Shmаt'kо

А.А.,    Yаmроl'skіі    V.А.    Resonant    аЬsоірtіоп    of   tегаhегtz   waves    іп    lауегеd
suрегсопduсtогs:WОоd'Sапоmаlіеsапdапоmаlоusdіsрегsіоп.РйуL$z.фjzєw.еwВ.2020.
Vоl.101, Nо, 2. Агt. 024504. (SсорuS). DОІ:  10.1103Л'hуsRеVВ.101.024504

httрs://www.Sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uі?аuthогІd=57220833249
3. Pazynin V. L., МаіЬогоdа М. V., Shmаt'kо А. А. The model of pulse гаdіаtог

with     output     signal     соmргеssіоп     іп     helically     соі1еd     dіеlесtгіс     wаvеguіdе.

Т€!елСп3#\ТuпПЇ:т?t`іОлТс?сПЯт_Р±9_іО`ЕПgТГеегі_п_g...2Їі-Ґ;.V-і.---Їі8,*::і-7u."р.іw5аЖ9G_Біu:u2еЇ.(Sсорus). DОІ:  10.1615/ТеlесоmRаdЕпg.v78.і17
httрs://www.sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=57220833249
(2)    Хардіков Вячеслав Володимирович, кандидат фізико-математичних

наук(спеціальністьо1.04.03-радіофізика),доцент,старшийнауковийспівробітник
кафедритеоретичноЇрадіофізики,факультетурадіофізики,біомедично.і.електроніки
та  комп'ютерних  систем  Харківського  національного  університету  імені  В.Н.
Каразіна.

дані про рецензента:
1.У2021роцінебувчленомспеціалізованихученихрадзправомприйнятгя

до розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і..
2.Кандидатськудисертаціюбулозахищеноу2003році.
Публікаці.і.рецензентазнауковогонапряму,заякимпідготовленодисертацію

здобувача (3 публікаціЇ за останні 5 років):
1.КuргііаmоvА.S.,DоmіпаК.L.,КhагdіkоvV.V.,ЕvlуukhіпА.В.,ТuzV.R.

НоmоgепеоuSепhапсеmепtоfпеаг-fіеldsіпаll-dіеlесtгісmеtаsuгfасеswіthсlustег-ЬаSеd
unit   се1ls.   Орfz.сS   ІеffегLS.   2020.   Vоl.   45,   Nо.   6.   Р.    1527-1530.   (Sсорus).   DОІ:
10.1364/ОL.384983

httрS://www.sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=14024424900
2.  Shamuilov G., Domina К., КhагdіkоV V., Nikitin А.Y.,  GогуаShkо V.  Optical

mаgпеtісlепs:ТоwагdsасtіvеlуtuпаЬlеtегаhегkорtісS.jvсr#о$со/е.2021.Vоl.13,Nо1.
Р.108-116. (Sсорus). DОІ:  10.1039Л)0NR06l98К

httрs://www.sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=14024424900
3. Tuz V. R., КhагdіkоV V. V., Кuргііапоv А.  S., Domina К. L, Xu S. Wang Н.,

Sun Н.  В.  Ніgh-quаlіtу  tгарреd  modes  іп  аll-dіеlесtгіс  mеtаmаtегіаls.  Optics  Ехргеss.
2018. Vоl. 26, No 3. Р. 2905-2916. (Sсорus). DОІ:  10.1364/ОЕ.26.002905

htфs://wWw.sсорus.соm/аuthіd/dеtаіl.uгі?аuthогІd=14024424900

2.        Затвердити кафедру квантово.і. радіофізики факультету радіофізики,
біомедично.і.  електроніки  та  комп'ютерних  систем  Харківського  національного
університетуіменіВ.Н.Каразінадляпроведенняфаховогосемінару.


