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MiHicTepcTBo освiти i науки УкраiЪи
Щепартамент атестацiТ кадрiв
вищоТ квалiфiкацii

Повiдомлення
про прийняття дисертацi[ до розгляду
Прiзвище, iм'я та по батьковi здобувача ступеЕя доктора фiлософii- Ведернiков Дмитро Д
Посада здобувача i повна назва установи, де BiH працю€ аспiрант кафедри радiотехнiки.
телекомунiкацiйних i робототехнiчних сист9м Черкаського державного технологiчного ]rнiверситету
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
Тема дисертацii та дата ii затвердження - <<Математичнi моделi. методи та засоби оцiнювання парамецlа
постiйного сигналу на фонi негаусових корельованих завад>. затверджена вченою радою Черкаського
державного технологiчного }rнiверситец,дрQтQr<9л ЛЬ б вiд i 5. 1 2.20 1 6.
Код та назва спецiальностi - <<122 - комц'ютернi науки>
Шифр та назва галузi знань - к12 iнформацiйнi технологiЬ>
Шифр спецiалiзованоi ради - ДФ 73.052.004 (эi змiнами вiд 09.1 1.20 J\ЪlЗ92)
Найменування закладу вищоТ освiти (науковоi установи), пiдпорядкування, адреса, номер телефону
контактноТ особи - Черкаський державний технологiчний унiверситет MiHicTepcTBa освiти i на}zки УкраiЪи.
б),л.Шевченка 460. п4,Черкаси. 067-741-10-4З

Науковий керiвник

-

Палагiн Володимир Васильович. професор. завiдувач кафедри радiотехнiки.
робототехнiчних систем Черкаського державного технологiчного }rнiверситет.у

телеком_чнiкацiйних i
MiHicTepoTBa освiти i на}rки УкраiЪи
Завершення виконання ocBiTHbo-HayKoBoi програмш
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Висновок наукового керiвника пiдготовлений: 19.06.2020
Фаховий ceMiHap проведений: 17.08.2020 на кафедрi радiотехнiки. телеком}rнiкацiйних i робототехнiчних
систем Черкаськ9го державного технологiчного унiверситеry MiHicTepcTBa освiти i на}rки УкраТни

Висновок про наукову новизну, теоретичне

rriдготовлений: 2 1 .08.2020
.Щокументи поданi здобувачем до ради: 19.10.2020

та

практичне значення результатiв дисертацii

Iнформацiя про прийняття дисертацii до розгляду та анотацiя дисертацii розмiщена на офiцiйному вебсайтi ЗВО (науковоТ установи): 1'l.\1.2020
Вимоги пунктiв 9-18 Порядку проведення експерименry з присудження ступеня доктора фiлософii дотримаЕо.
Захшст дисертацiТ планусться: 22.12.2020 о l3 год. за адресою: б}rл.Шевченка 460. м.Черкаси. Черкасэкдй
державний технологiчний унiверситет. за-гr засiдань (1 корцус)
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Палагiн В.В.
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