
РІШЕННЯ 

спеціалізованої вченої ради  

про присудження ступеня доктора філософії 
 

 
Спеціалізована вчена рада Національного університету «Одеська політехніка» 

Міністерства освіти і науки України, м. Одеса, прийняла рішення про 

присудження ступеня доктора філософії галузі знань 14 Електрична інженерія 

на підставі прилюдного захисту дисертації «Моделі та методи підвищення 

енергоефективності ліній електропередачі»  

за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

09 березня 2023 року 

 

Савєльєв Артем Андрійович, 1995 року народження, 

громадянин України, 

освіта вища: закінчив у 2018 році Одеський національний політехнічний 

університет  

за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

спеціалізація «Електротехнічні системи електроспоживання». 

Працює асистентом кафедри електромеханічної інженерії, Національний 

університет «Одеська політехніка», Міністерство освіти і науки України, м. 

Одеса, з 29 серпня 2022 року до цього часу. 

Дисертацію виконано у Національному університеті «Одеська політехніка» 

Міністерства освіти і науки України, м. Одеса,  

Науковий керівник Маєвський Дмитро Андрійович, доктор технічних 

наук, професор, Національний університет «Одеська політехніка», завідувач 

кафедри електромеханічної інженерії. 

 

Здобувач має 5 наукових публікацій за темою дисертації, з них 3 статті у 

наукових фахових виданнях України: 

1. Savieliev A., 2021, «Ways and methods of improving the efficiency of 

overhead power line. Computational Problems of Electrical Engineering», 11(2), 

pp.18-25. (Наукове фахове видання України (Категорія "Б").  

https://doi.org/10.23939/jcpee2021.02.018 

2. Savieliev A., 2022, «Developing of functioning algorithm of information-

control system for phase-shifting devices in power lines». Herald of Advanced 

Information Technology, 5(3), pp. 220–228. (Наукове фахове видання України 

(Категорія "Б"). 

https://doi.org/10.15276/hait.05.2022.17 

https://doi.org/10.23939/jcpee2021.02.018
https://doi.org/10.15276/hait.05.2022.17
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3. Cавєльєв A., 2022, «Розробка та моделювання інформаційної системи 

керування параметрами повітряних ліній електропередачі у програмі 

«Simulink». Електричні та комп'ютерні системи, 36(112), pp.27-39. (Наукове 

фахове видання України (Категорія "Б"). 

https://doi.org/10.15276/eltecs.36.112.2022.01 

 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та 

присутні на захисті фахівці:  

1. Положаєнко Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, завідувач 

кафедри, Національний університет «Одеська політехніка». 

Під час дискусії висловився, що немає зауважень. 

 

2. Нікульшин Володимир Русланович, доктор технічних наук, завідувач 

кафедри, Національний університет «Одеська політехніка». 

Під час дискусії висловився щодо раніше зроблених зауважень:  

1. На стор. 29 наведено дані світового споживання електроенергії лише до 

2020 року. Доцільно було б оновити їх хоча б до 2022 року.  

2. Діаграма на рис. 1.4 не є інформативною. Не слід порівнювати в 

одному масштабі, наприклад, ВВП Євросоюзу 16000 мільярдів євро та втрати 

енергії (4,4 мільярди євро). Те ж саме відноситься і до рис. 1.5. 

3. В пункті 1.3.2 автор пообіцяв пояснити, звідки взялася цифра 16,5 % 

втрат. Але пояснення фактично немає, ця цифра в тексті цього підпункту 

більше не зустрічається. 

4. В 2-му та в 3-му розділах не завжди присутня логічність та 

послідовність при оформленні результатів дослідження. В деяких місцях 

відсутні, так би мовити, логічні переходи між пунктами цих розділів, які б 

допомогли зв'язати послідовно, а саме: між пунктами 2.2 та 2.3, а також 2.3 та 

2.4,  а також між пунктами 3.1 та 3.2, а також 3.3 та 3.4. 

5. Пункт 3.4 краще б було перенести до розділу 4, бо в кінці 3-го розділу 

він логічно "випадає" з послідовності викладення матеріалу.  

6. У тексті дисертаційної роботи зустрічаються орфографічні та 

стилістичні помилки. Також присутні русизми при використанні певних 

термінів. 

https://doi.org/10.15276/eltecs.36.112.2022.01
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3. Лежнюк Петро Дем’янович, доктор технічних наук, професор кафедри 

Вінницький національний технічний університет. 

Під час дискусії висловився щодо раніше зроблених зауважень:  

1. На стор. 64, підпункт 2.1.2 починається зі слів: «Для кожної лінії 

проведено математичне моделювання по тому самому алгоритму». Не 

зрозуміло, для якої «кожної»? 

2. На стор. 67 не зрозуміло, чим саме обумовлено час доби для 

обчислення навантаження ліній. І чому влітку та взимку ці моменти часу є 

різними? 

3. На стор. 81 автор говорить «Зближення фаз різних ланцюгів створює 

явно виражений збільшений взаємний електромагнітний вплив ланцюгів, знак  

якого залежить від кутового зсуву між прикладеними векторами напруги». Не 

пояснено, що мається на увазі під «знаком електромагнітного впливу»? 

4.  На стор. 81 автор допускає неточність викладення, говорячи про 

вектори напруги, які прикладені до лінії. Прикладається напруга, а не вектор 

напруги! 

5.  На стор. 81 слід було б більш детально пояснити, між якими векторами 

напруги утворюється кут тета, про який говорить автор. 

 

4. Гоголюк Оксана Петрівна, доктор технічних наук, завідувач кафедри, 

Національний університет "Львівська політехніка". 

Під час дискусії висловилась щодо раніше зроблених зауважень: 

1. В науковій новизні Пункт 4 доцільно було б розмістити відразу після 

пункту 1, розташувавши новизну по мірі значущості. 

2. На стор. 10 дисертації, в переліку статей, що додатково висвітлюють 

результати роботи, слід було б вказати, що ці статті індексуються в SCOPUS. 

3. В 1-му розділі необхідно актуалізувати дані стосовно значень  

споживання та вироблення електричної енергії, бо дані по світу приведені за 

2020 рік, а для України аж за 2018 р. 

4. У тексті дисертаційної роботи зустрічаються орфографічні та 

стилістичні помилки. Також текст дисертації містить велику кількість 

неузгоджених речень, наприклад: 

Стор. 33 «На кабель, прокладений в землі, не схильний до атмосферних 

впливів». 

Стор. 34 «Відповідно до [10] загальна кількість виробленої енергії за 2019 

рік в усьому світі складають 27 044 TWh». 

5. В 4-му розділі недостає техніко-економічних розрахунків, які б 

показали економічних ефект від впровадження розробленої системи 

автоматичного керування.   
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5. Тиршу Міхай, доктор технічних наук, директор, Інститут енергетики 

АН Республіки Молдова. 

Під час дискусії висловився щодо раніше зроблених зауважень:  

1. На сторінці 67 не вистачає пояснення, на підставі чого обирався час 

доби для обчислення навантаження ліній, та чому вони є різними для літнього 

та зимового часу. 

2. З таблиці 2.3 на сторінці 69 витікає, що одна й та ж лінія 

електропередачі в різні часи доби має різні за характером реактивні потужності. 

Наприклад, для лінії «П.Покр. – Жовтнева» о 10 годині реактивна потужність є 

індуктивною (+9,6 MVAr), а о 22 годині вона вже ємнісна (-6,7 MVAr). 

Причину цього не пояснено. 

3. На рисунку 1.9 фактично наведено не схему заміщення всієї ПЛЕП, а 

тільки її фрагменту нескінченно малої довжини dx, що й відображено на 

малюнку. 

4. Не зрозуміло, чому автор наголошує, що схема на рисунку 1.9 є схемою 

заміщення саме повітряної лінії електропередачі. Адже це фактично схема 

заміщення ділянки будь-якої лінії з розподіленими параметрами, наприклад, 

кабельної. 

 

Результати  

відкритого 

голосування: 

«За» 5 членів ради, 

«Проти» немає членів ради. 

 

На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада 

присуджує Савєльєву Артему Андрійовичу ступінь доктора філософії з галузі 

знань 14 Електрична інженерія за спеціальністю 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка. 
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