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кваліфікації

Повідомлення 
про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії -  Полянський 
Костянтин Валерійович

Посада здобувана і повна назва установи, де він працює -  аспірант, Одеська державна 
академія будівництва та архітектури

Тема дисертації та дата її затвердження -  Напружено-деформований стан та несуча 
здатність похилих перерізів пошкоджених залізобетонних балок, 26 жовтня 2017 року.

Код та назва спеціальності -  192 -  Будівництво та цивільна інженерія
Шифр та назва галузі знань -  19 -  Архітектура та будівництво
Шифр спеціалізованої ради -  ДФ 41.085.002
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, 

номер телефону контактної особи -  Одеська державна академія будівництва та архітектури, 
Міністерство освіти і науки України, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, +380988012895.

Науковий керівник -  Клименко Євгеній Володимирович, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд Одеської 
державної академії будівництва та архітектури

Завершення виконання освітньо-наукової програми:______16 вересня 2020 року
Висновок наукового керівника підготовлений: ___________ 21 вересня 2020 року______
Фаховий семінар проведений: 12 жовтня 2020 року, кафедра залізобетонних конструкцій 

та транспортних споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації підготовлений:____________________ 12 жовтня 2020 року___________________
Документи подані здобувачем до ради:_____ 30 грудня 2020 року____________________
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на 

офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 05 січня 2021 року___________________
Вимоги пунктів роведен ня експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії дотриману
Захист дисертая Лютого 2021 р., об 12°° год, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4,

головний корпус аАемії будівництва та архітектури, зал засідань.

Голова
спеціалізовану$че&<ц -Ш / ґ В. М. Карпюк


