Профіль викладача___Редько Ростислав Григорович___
e-mail: redkorg@ukr.net
Біографічна довідка: народився 13 липня 1972 року у смт. Шацьк Волинської області. Одружений.
Маю 2 дітей. З 1999 року по даний час працюю в Луцькому НТУ. У 2000 році отримав науковий
ступінь кандидата технічних наук, у 2004 році - вчене звання доцента. В даний час я працюю на
посаді декана факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
Освіта: вища
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2004

Луцький державний технічний
університет, доцент

Отримана Кваліфікація, Ступінь чи Диплом
Кваліфікація інженера-механіка та диплом спеціаліста зі
спеціальності «Металорізальні верстати та системи»
Кваліфікація інженера-дослідника за спеціальністю
«Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»
Науковий ступінь та диплом кандидата технічних наук (Ph.D.
in Engineering) за спеціальністю «Процеси механічної
обробки, верстати та інструменти»
Вчене звання та атестат доцента кафедри «Верстати»

Наукові інтереси: Проектування, модернізація та підвищення ефективності металорізальних
верстатів.
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Луцький національний
технічний університет

Декан факультету
КНІТ

доцент

Викладацька та наукова робота
Організаційна, викладацька та наукова робота
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Секретар кафедри

член правління Організація та контроль діяльності
доцент

Стажування, вивчення німецької мови
Відповідальний на акредитацію та ліцензування

Навчальні дисципліни: Комп’ютерні технології, інтелектуальна власність, проектування
верстатного оснащення, основи конструювання верстатів та машин, конструювання верстатів
та машин, наукові дослідження за напрямком магістерської роботи.

Знання мов: Українська, Російська, Німецька мова на рівні А2.
Професійні нагороди:

Вибрані праці:
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«Автоматизований розрахунок ланцюгових передач» / О.Ю.Повстяной, Р.Г.Редько,
Н.Ю.Імбірович, Р.М.Полінкевич. Дата реєстрації 23.03.2016 р.
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №64607. Комп’ютерна програма
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антикорозійними характеристиками і зносостійкістю / О.І. Редько, Р.Г. Редько // Наукові
нотатки. – Випуск 64.– Луцьк, 2018. – С. 179 – 183.
10. Редько Р.Г. Технологія виготовлення нерозвідних затискних цанг / Р.Г. Редько, О.І. Редько //
Наукові нотатки. – Випуск 64.– Луцьк, 2018. – С. 184 – 188.
11. Р.Г. Редько, О.В. Литвин, С.С. Раус. Инновационные методы исследований зажимных
патронов станков/ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Гідро- та
пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування». 27-29 грудня 2018 р. ВНТУ м.
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Патенти:

1. Патент на винахід 95323 Україна, (2011) В23В13/10. Пристрій для затиску пруткового матеріалу
/ Кузнєцов Ю.М., Придальний Б.І., Редько Р.Г.; заявник і власник патенту Луцький
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Членство в офіційних наукових товариствах:

Член українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича.
Робота при лабораторії:

Міжфакультетська проектно-конструкторська лабораторія сучасних технологій Луцького НТУ.
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