
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики 

 

Протокол № 5 

засідання робочої проєктної групи 

 

05.10.2021 р.         м. Суми 

 

ПРИСУТНІ: члени робочої проєктної групи у складі 5 осіб. 

ЗАПРОШЕНІ: здобувач ступеня доктор філософії зі спеціальності 105 

«Прикладна фізика та наноматеріали» Москаленко М.М., аспірант другого 

року навчання групи А-06/ПФ. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Зміна складу робочої проєктної групи освітньої програми «Прикладна 

фізика та наноматеріали» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня за спеціальністю «105 Прикладана фізика та наноматеріали» 

на 2021 рік. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про зміну складу робочої проєктної групи освітньої програми 

«Прикладна фізика та наноматеріали» для здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня за спеціальністю «105 Прикладана фізика та 

наноматеріали». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики (гарант 

освітньої програми «Прикладна фізика та наноматеріали») проф. 

Проценко І.Ю. з пропозиціями щодо зміни складу проєктної групи.  

Проф. Проценко І.Ю. повідомив, що 30.09.2021 р. закінчився термін 

навчання в аспірантурі здобувача ступеня доктор філософії Шуляренка 

Дениса Олеговича. У зв’язку з цим Шуляренка Д.О. необхідно вивести із 

складу робочої проєктної групи освітньої програми «Прикладна фізика та 

наноматеріали» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) 

рівня за спеціальністю «105 Прикладана фізика та наноматеріали».  

Проф. Проценко І.Ю. запропонував ввести до складу робочої проєктної 

групи освітньої програми «Прикладна фізика та наноматеріали» для 

здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 

«105 Прикладана фізика та наноматеріали» здобувача ступеня доктор 

філософії Москаленка Максима Михайловича, який на даний час навчається 

на другому курсі аспірантури.  

Члени робочої проєктної групи підтримали пропозицію проф. 

Проценка І.Ю. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Вивести із складу робочої проєктної групи освітньої програми 

«Прикладна фізика та наноматеріали» для здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня за спеціальністю «105 Прикладана фізика та 

наноматеріали» здобувача ступеня доктор філософії Шуляренка Дениса 

Олеговича у зв’язку із закінченням терміну навчання в аспірантурі. 

2) Ввести до складу робочої проєктної групи освітньої програми 

«Прикладна фізика та наноматеріали» для здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня за спеціальністю «105 Прикладана фізика та 

наноматеріали» здобувача ступеня доктор філософії Москаленка Максима 

Михайловича. 

3) Затвердити оновлений склад робочої проєктної групи освітньо-

науової програми «Прикладна фізика та наноматеріали»: д. ф.-м. н., проф. 

Проценко І.Ю. (керівник); д. ф.-м. н., проф. Денисов С.І.; к. ф.-м. н., доц. 

Пазуха І.М., к. ф.-м. н., доц. Лютий Т.В.; Москаленко М.М..; к. ф.-м. н. 

Данильченко С.М. 

 

 

 

 

Голова засідання 

  

 

Проценко І.Ю. 

 

Секретар 
 

 

Пазуха І.М. 

 


