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МаР'ЯН<rВ .Щенис Миколайович, 198З року народженнrI, цромадянин
УКРаiЪИ, ocBiTa вища. У 2018 р. закiнчив Нацiональний унiверситет <<Одеська
МОРСЬКа аКаДемiл> за спецiальнiстю <Рiчковий та морсъкий транспорт).
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,.ЩИСертацiю виконано у Нацiональному унiверситетi <<Одеська морська
академiя>> M,iHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи, м. Одеса.

НаУковllй керiвник - Кар'яноький Сергiй Анатолiйович, к-т техн. наук,
ДОЦенТ, НацiональниЙ унiверситет кОдеська морська академiя>, докторант.

Здобувач мае 7 наукових публiкацiй за темою дисертацii, з них б статей
У НаУКОВих фахових виданнях УкраiЪи, що входять до перелiку наукових
Вид€lнь Украiни, якi рекомендованi МОН Украiни для публiкацiТ результатiв
ДисертацiЙних робiт на здобуття наукових ступенiв доктора наук, кандидата
наук та ступеня доктора фiлософii; 1 стаття у перiодичному науковому
виданнi KpaiHi еС (Австрiя). Найбiльш важливими з них е:

Maryanov D. Development of а method for maintaining the реrfоrmапсе of
drilling fluids during transportation'by Рlаtfоrm Supply Vessel / D. Маryапоу ll
Technology z\udit and Production Reserves. - 2021. - ЛЬ5(2(61)). - С. 15 - 20.
doi : htp ://doi . оrg/ 1 0 .| 5 587 l 27 06 - 5 448 .2021 .2З9 4З7 .

Мар'янов Д.М. Удоскон€Lllення системи зберiгання та циркуляцii
бурильноi суспензii на суднах типу Platform Supply Vessel / Д.М.Марlянов //

Судновi енергетичнi установки : науково-технiчний збiрник. 2021. -
Вип. 4З.- Одеса: Е{У (ОМА).- С.54 - 68. doi: 10.31б53/smB43.202I.54-68.+ Maryanov D. Reduced energy losses during transportation of drilling slurry
Ьу Рlаtfоrm Supply Vessels / D. Маryапоч // Technology Audit and Production
Reserves. - 

'2022. 
- J\b 2(1(64)).. - С.42 - 50. doi: http://doi.org/10.|5587l2706-

5448.2022.25647з.
У диск5rсii взяли участь голова i члени спецiалiзовадrоi вченоi ради та

присутнi на i}€lхистi фахiвцi:- Сагiн С.В., д-р техн. наук, доцент, завiдувач кафедри суднових
енергетичних установок, Нацiонального унiверситету кОдеська морська
академiя)), зауважень немае;



Горб C.n., Д-р техн. наук, професор, завiдувач кафедри Teopt{

автоматичного управлiння та обчиспювальноi технiки Нацiоналъного

унiверситету <Одеська морсъка академiя), зауваженн,I наведенi у рецензii

рецензента;
ЗаблоцьКий Ю.В., к-т техн. наук, доцент, доценТ кафедри суднових

енергетИчriиХ установоК НацiонаЛъного унiверситеry <Одесъка морська

академiя), за[уваження наведенi у рецензii рецензента;
ВарбанеЦь Р,д. - д-Р техн. 

"uy*, 
професор, завiдувач кафедри суднових

енергетичних установо* i r"*"iчноi експJIуатацii Одеського нацiоналъного

*ор."*оrо yrriBepcиTe. , зауваження наведенi у вiдryку опонента;

Фомiн о.в. - д-р техн. наук, професор, професор 5фелпи вагонiв та

вагонного .о.rrодuръr"u ,щержавного унiверситету iнфраструкryри та

технологiй, зауваження наведенi у вiдгуку опонента,

Резулътати гоJIосування:
<За>-5членiвради,
<Проти>-0членiвради.

на Пiдrglпзi резупьтатiв голосування спецiапiзована вчена рада в

НацiоналъномУ y"i".p."r"ri (Одеська морсъка академiя> моН Украiни

присудЖуе Iйар'ЯновУ ЩенисУ Миколайовичу ступiнъ доктора фiлософii з

гаirузi знань 27 _ транспорт за спецiальнiстю 2,1l - морсъкий та внутрiшнiй

воднии транOпорт.
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