
Рішення 
разової спеціалізованої вченої ради 

про присудження ступеня доктора філософії 

Разова спеціалізована вчена рада Інституту електрозварювання ім. Є.О. 
Патона НАН України прийняла рішення про присудження Войтенку Олександру 
Миколайовичу ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна 
інженерія» на підставі прилюдного захисту дисертації «Мікроплазмове адитивне 
наплавлення просторових виробів з металевих матеріалів», за спеціальністю 132 
«Матеріалознавство». 

« 14 » березня 2023 року 

Войтенко Олександр Миколайович, 1993 року народження, громадянин 
України. 

Освіта вища: закінчив у 2016 році Національний технічний університет 
України «Київський політехнічних інститут» МОН України за спеціальністю 
«Зварювальні установки». 

31 жовтня 2020 року закінчив аспірантуру Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона НАН України. 

Дисертацію виконано в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН 
України. 

Науковий керівник - Коржик Володимир Миколайович, член-
кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу № 
21 «Електротермічні процеси обробки матеріалів» Інституту електрозварювання 
ім. Є.О. Патона НАН України. 

Здобувач має 17 робіт, з яких 10 статей в фахових наукових журналах, що 
входять до переліку МОН України, в тому числі 3 статті в журналах, які входять 
до наукометричної бази « 8 С О Р Ш » , 2 патенти України на винахід та 5 публікацій 
у матеріалах міжнародних конференцій, зокрема: 

1. \Уе1с1іп£ ТесЬпо1о§у іп Асісііііує МапиГасІигіп£ Ргосеззез оГ ЗО Олесів / 
V. КоггЬук, V. КЬазкіп, О. Уоіїепко, V. 8усІогеІз, О. ІЗоІіапоузкаіа // Маїегіаіз 
8сіепсе Рогиш, Уоі. 906, 2017 - Р. 121-130. (8сориз) 

2. Апаїузіз оГ іЬе сиггепі зіаїе оі" асісііііуе \уе1(ііп§, іесЬпо1о§іез Гог 
тапиГасШтіп§ у о ї и т е шеіаіііс ргосіисіз (ГЄУІЄ\У) / РеІезЬепко 8., КоггЬук 
V., Уоіїепко О., КЬазкіп V., ТкасЬик V. // Е а з і е т Еигореап .Іоигпаї оґ Епіегргізе 
ТесЬпо1о§іез, Уоі. 3/1(87), 2017. - Р. 42-52. (8сориз) 

3. Розробка автоматизованого обладнання для виготовлення 
тривимірних металевих виробів на основі адитивних технологій / В.М. Коржик, 
О.М. Войтенко, С.І. Пелешенко, В.І. Ткачук, В.Ю. Хаскін, А.А. Гришок // 
Автоматичне зварювання, № 5-6, 2017, С. 91 -98. 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради: 



Пащин Микола Олександрович, доктор технічних наук, старший 
науковий співробітник, оцінка позитивна без зауважень. 

Фіалко Наталія Михайлівна, член-кореспондент НАМ України, доктор 
технічних наук, професор, оцінка позитивна без зауважень. 

Пащенко Валерій Миколайович, доктор технічних наук, доцент, оцінка 
позитивна без зауважень. 

Рябцев Ігор Олександрович, доктор технічних наук, професор, оцінка 
позитивна без зауважень. 

Тунік Алла Юріївна, кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник, оцінка позитивна без зауважень; 

Результати голосування: 
«За» - 5 членів ради; 
«Проти» - немає; 

Утримались - немає. 

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА 
ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ім. С.О. ПАТОНА НАН 

УКРАЇНИ 

УХВАЛИЛА: 

1. Дисертація Войтенка Олександра Миколайовича на тему 
«Мікроплазмове адитивне наплавлення просторових виробів з металевих 
матеріалів», що подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 
«Механічна інженерія» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» є завершеним 
самостійним науковим дослідженням і відповідає вимогам «Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії га доктора наук у 
закладах вищої освіти (наукових установах)» затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261; «Порядку 
присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 
спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 
присудження ступеня доктора філософії» затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. 

2. Присудити Войтенку Олександру Миколайовичу ступінь доктора 
філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 132 
«Матеріалознавство». 

3. Рішення разової спеціалізованої вченої ради затвердити і передати до 
Науково-організаційного відділу ІЕЗ ім. С.О. Патона НАН України. 

4. Науково-організаційному відділу підготувати Наказ про видачу 
Войтенку Олександру Миколайовичу диплома доктора філософії та додатка до 



нього європейського зразка. 

На підставі результатів відкритого голосування та прийнятого висновку 
разова спеціалізована вчена рада присуджує Войтенку Олександру 
Миколайовичу ступінь доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна 
інженерія» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» 

Голова разової спеціалізованої 
вченої ради 
доктор технічних наук, 
старший науковий співробітник Микола ПАЩИН 


