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Біографічна довідка: Народився 13 лютого 1962 року в місті Луцьку. У 1984 році з 

відзнакою закінчив Луцький педагогічний інститут ім. Лесі Українки за спеціальністю 

«Фізика і математика» диплом  з відзнакою ИВ №207267.  

У червні 1992 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

фізико-математичних наук за спеціальністю фізика напівпровідників і діелектриків диплом 

КД № 066212. 

З вересня 2006 року за конкурсом був прийнятий на посаду доцента кафедри 

електропостачання. В 2007 здобув ступінь доцента № атестата 12 ДЦ№016253. 

У 2010 році пройшов підвищення кваліфікації у Приватному навчальному закладі 

«Европейский університет» м.Київ заспеціальністю Інформаційні системи і технології, 

диплом про перепідготовку 12 ДСК № 202849  

Падалко є автором 68 наукових праць. Ним опубліковано 32 навчально-методичних 

праць, з яких чотири друкованих та два електронних навчальних посібників. 

Освіта: вища 

Наукові інтереси: методика підготовки інженерів електриків, фізика напівпровідників і 

діелектриків 

Науково-педагогічна діяльність: з1991р 

Професійний досвід: 26 років 

Навчальні дисципліни: Програмне забезпечення задач електропостачання, енергетичні 

установки, математичні задачі електропостачання. 

Знання мов: українська - вільно 

Професійні нагороди: 
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Членство в офіційних наукових товариствах: 2012-2019 р. член галузевої 

конкурсної комісії другого етапу II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за спеціальністю „Електричні машини та апарати”  

Робота при лабораторії: Керівник науково-дослідної роботи: Дослідження 

ефективності розроблених професійно-орієнтованих засобів навчання для розвитку творчого 

потенціалу інженерів-електриків. 01.03.2016 р. - 31.12.2019 р. (0116U001931) 

 

 


