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Голова вченої ради, професор І.П.НАЗАРЕНКО  

Секретар вченої ради, доцент Д.М.НЕСТЕРЧУК 

Присутні: 17 осіб з 19 членів ради. 

Запрошені: старший викладач кафедри «Вища математика і фізика», к.т.н. ДЯДЕ-

НЧУК А.Ф. 

Порядок денний: 

  1. Про висунення роботи доцента кафедри «Електротехніка і електромехані-

ки імені професора В.В. Овчарова», к.т.н. ПОПРЯДУХІНА Вадима Сергійовича 

на тему «Електромагнітний метод і електронні системи терапії гінекологічних за-

хворювань тварин» на присудження премії Верховної Ради України для молодих 

вчених. 

  2. Про висунення роботи старшого викладача кафедри «Вища математика і 

фізика», к.т.н. ДЯДЕНЧУК Альони Федорівни на тему «Фізико-технологічні заса-

ди отримання гетероструктр на основі поруватих напівпровідників (А2В5, А2В6 

Si) для приладів оптоелектроніки» на присудження премії Верховної Ради Украї-

ни для молодих вчених. 

  3. Різне. 

 

 1. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри «Електротехніка і електромехані-

ки імені професора В.В. Овчарова», доцента КВІТКИ С.О. про висунення роботи 

доцента кафедри «Електротехніка і електромеханіки імені професора В.В. Овча-

рова», к.т.н. ПОПРЯДУХІНА Вадима Сергійовича на тему «Електромагнітний 

метод і електронні системи терапії гінекологічних захворювань тварин» на прису-

дження премії Верховної Ради України для молодих вчених. 

  ВИСТУПИЛИ: декан факультету, професор НАЗАРЕНКО І.П., завідувач 

кафедри «Електроенергетика і автоматизація», професор ДІОРДІЕВ В.Т., завіду-



вач кафедри «Вища математика і фізика», професор СОСНИЦЬКА Н.Л., доцент 

кафедри «Електротехнологій і теплові процеси» ГУЛЕВСЬКИЙ В.Б. 

 ВІРИШИЛИ:  

 1.1 Інформацію завідувача кафедри «Електротехніка і електромеханіки іме-

ні професора В.В. Овчарова», доцента КВІТКИ С.О. прийняти до відома; 

  1.2 Клопотати перед Вченою радою ТДАТУ імені Дмитра Моторного про 

висунення роботи доцента кафедри «Електротехніка і електромеханіки імені про-

фесора В.В. Овчарова», к.т.н. ПОПРЯДУХІНА Вадима Сергійовича на тему «Еле-

ктромагнітний метод і електронні системи терапії гінекологічних захворювань 

тварин» на присудження премії Верховної Ради України для молодих вчених. 

  1.3 Рішення прийняте одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: інформацію завідувача кафедри «Вища математика і фізика», про-

фесора СОСНИЦЬКОЇ Н.Л. про висунення роботи старшого викладача кафедри 

«Вища математика і фізика», к.т.н. к.т.н. ДЯДЕНЧУК Альони Федорівни на тему 

«Фізико-технологічні засади отримання гетероструктр на основі поруватих напів-

провідників (А2В5, А2В6 Si) для приладів оптоелектроніки» на присудження 

премії Верховної Ради України для молодих вчених. (Мотивоване подання дода-

ється) 

  ВИСТУПИЛИ: декан факультету, професор НАЗАРЕНКО І.П., завідувач 

кафедри «Електроенергетика і автоматизація», професор ДІОРДІЕВ В.Т., завіду-

вач кафедри «Електротехніка і електромеханіки імені професора В.В. Овчарова», 

доцент КВІТКА С.О., завідувач кафедри «Комп’ютерні науки», доцент СТРО-

КАНЬ О.В. 

 ВІРИШИЛИ:  

 2.1 Інформацію завідувача кафедри «Вища математика і фізика», професора 

СОСНИЦЬКОЇ Н.Л. прийняти до відома; 

  2.2 Клопотати перед Вченою радою ТДАТУ імені Дмитра Моторного про 

висунення роботи старшого викладача кафедри «Вища математика і фізика», 

к.т.н. ДЯДЕНЧУК Альони Федорівни на тему «Фізико-технологічні засади отри-

мання гетероструктр на основі поруватих напівпровідників (А2В5, А2В6 Si) для 

приладів оптоелектроніки» на присудження премії Верховної Ради України для 

молодих вчених. 

  2.3 Рішення прийняте одноголосно. 

 

Голова вченої ради, професор                                                І.П.НАЗАРЕНКО 

Секретар вченої ради, доцент                                                 Д.М.НЕСТЕРЧУК 


