
ПРОТОКОЛ  №4 
засідання Вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від  10 грудня 2018 року 

 

ПРИСУТНІ: голова Вченої ради декан ІТФ – доцент Довжик М. Я. 

члени: завідувачі кафедр професори – Тарельник В.Б., Яковлєв В.Ф.,  

доценти –  Розуменко А.М. Саржанов О.А., Хурсенко С. М, Семірненко Ю.І., Зубко В.М., 

Герасименко В.О., в.о. зав кафедри ст. викладач Чепіжний А.В., професори Гецович Є.М., 

Лобода В.Б., Павлюченко А.М.,  заступники декана ст. викладач Соларьов О.О.,Головченко 

Г.С., Волошко Т.П., відповідальна за профорієнтаційну роботу на факультеті ст.викладач 

Семерня О.В., начальник НПЦ ІТФ ст. викладач Матузний О.В., студентський декан, студентка 

4 курсу ОС «Бакалавр» Будакова А.Ю.; секретар - ст. викладач Плавинська О.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Про  позапланове стажування  к.т.н., доцента Зубка В.М.  

2. Рекомендація до друку монографії «Методологія діагностики обладнання складних систем і її 

місце в управлінні безпекою», яку підготовлено   Тарельником В.Б.,  Стеценко А.А., за  

загальною редакцією професора Тарельника В.Б. 

3. Закріплення наукового консультанта та затвердження теми докторської дисертації старшого 

наукового співробітника кафедри технічного сервісу Радіонова Олександра Володимировича 

4. Закріплення наукового консультанта та затвердження теми докторської дисертації доцента 

кафедри технічного сервісу Гапонової Оксани Петрівни. 

5. Звіт про виконання наукової складової (публікації) викладачами ІТФ. 

 

1.СЛУХАЛИ: голову вченої Ради  інженерно-технологічного факультету Довжика М. Я. про те, 

що Зубко В.М. офіційно запрошений до Чеського університету наук про життя в Празі для 

стажування у рамках проекту "Інституційний розвиток проекту CULS".  
 

УХВАЛИЛИ: Клопотати перед вченою радою  Сумського НАУ направити на позапланове 

стажування  к.т.н., доцента Зубка В.М. з 15 січня 2019 року по  15 квітня 2019 року на підставі 

запрошення  Чеського університету наук про життя.  

 

2. СЛУХАЛИ: Заступника завідувача кафедри, доцента Коноплянченка Є.В., який представив 

до рекомендації на друк монографію «Методологія діагностики обладнання складних систем і її 

місце в управлінні безпекою», яку підготовлено Тарельником В. Б.,  Стеценко А.А., за 

загальною редакцією професора Тарельника В.Б. 

УХВАЛИЛИ: враховуючи наявність трьох позитивних рецензій, клопотати вчену раду 

СНАУ рекомендувати до друку монографію  «Методологія діагностики обладнання складних 

систем і її місце в управлінні безпекою», яку підготовлено Тарельником В.Б., Стеценко А.А., за 

загальною редакцією професора Тарельника В.Б.  

 

3.СЛУХАЛИ: Заступника завідувача кафедри, доцента Коноплянченка Є.В., який надав 

інформацію щодо теми докторської дисертації старшого наукового співробітника кафедри 

технічного сервісу Радіонова Олександра Володимировича «Наукові та прикладні основи 

магніторідинної герметизації, що забезпечує екологічну безпеку шкідливих виробництв» та 

призначення його науковим консультантом професора Тарельника В.Б. 

 

УХВАЛИЛИ: Клопотати вчену раду СНАУ затвердити тему докторської дисертації 

старшого наукового співробітника кафедри технічного сервісу Радіонова Олександра 

Володимировича «Наукові та прикладні основи магніторідинної герметизації, що забезпечує 

екологічну безпеку шкідливих виробництв» та клопотати призначити його науковим 

консультантом професора Тарельника В.Б. 



 

4.СЛУХАЛИ: Заступника завідувача кафедри, доцента Коноплянченка Є.В., який надав 

інформацію щодо теми докторської дисертації доцента кафедри технічного сервісу Гапонової 

Оксани Петрівни «Науково-технологічні основи формування поверхонь деталей технологіями 

альтернативними хіміко-термічній обробці, які базуються на електроіскровому легуванні» та 

призначення її науковим консультантом професора Тарельника В.Б. 

 

УХВАЛИЛИ: Клопотати вчену раду СНАУ затвердити тему докторської дисертації 

доцента кафедри технічного сервісу Гапонової Оксани Петрівни «Науково-технологічні основи 

формування поверхонь деталей технологіями альтернативними хіміко-термічній обробці, які 

базуються на електроіскровому легуванні» та клопотати призначити її науковим консультантом 

професора Тарельника В.Б. 

 

5. СЛУХАЛИ: Слухали звіт заступника декана з наукової роботи доцента Соларьова О. 

О. про виконання наукової складової викладачами факультету, який зазначив, що за 2018 рік 

викладачами факультету було видано 14 статтей (Scopus), 2 (WoS), 42 (фахові видання). Подано 

до друку 10 статтей (Scopus), 4 (WoS). 

 

УХВАЛИЛИ: звіт заступника декана з наукової роботи доцента Соларьова О. О. про 

виконання наукової складової викладачами факультету затвердити. 

 

Голова Ради 

інженерно-технологічного факультету                                  М.Я. Довжик 

 

Секретар                                                                                О.В. Плавинська 


