Довщка про творчий внесок Чудшович Ольги Васшнвни у роботу «Фазов1
р1вноваги у системах ЬагОз-УгОу-ЬигОз, де Ln = Nd, Sm, Ей, Gd, Yb»

Робота на тему «Фазов1 р1вноваги у системах Еа2Оз-У2Оз-Еп2Оз, де Ln = Nd,
Sm, Eu, Gd, Yb» виконувалась в 1нституп
iM .

проблем матер1алознавства

I. М. Францевича НАН Укршни у в щ д т «ФункцюнальноУ керамжи на

основ! рщюсних земель».
3 листопада 2013 року до листопада 2016 року Чуд1нович О. В. навчалася в
acnipaHTypi за спещальшстю 02.00.04 - «ф1зична х1м1я» i працювала на посад1

пров1дного

1нженера

в

1нститут1

проблем

матер1алознавства

iM. I. М. Францевича. У листопад! 2016 року була прийнята на посаду

молодшого наукового ствробДника

вщдшу №

51

1нституту проблем

матер1алознавства iM. I. М. Францевича, а з травня 2018 року i до цього часу
працюе на посад1 наукового сшвробНника.
Чудшович О. В. самостшно виконано пошук i анал1з лДературних даних
по TeMi роботи, синтез зразюв та i30TepMi4Hi вщпали 3pa3KiB при pi3HHx
температурах.

Основну частину

експериментально!' роботи

та обробку

результате проведено безпосередньо Чудшович О. В. Слщ в1дм1тити, що
вивчення взаемод1'1 при низьких та високих температурах проводять р1зними
методами дослщження, що пов’язано 3i швидкостями, що проходять в них. В
o6nacTi низьких температур фазов1 р1вноваги, що включають процеси розпаду

та упорядкування,

встановлюються

досить

повшьно

внаслщок

низькоУ

швидкост1 дифуз1йних процес1в в катюннш п1дградц1.
Дocлiджeння фазових р1вноваг в багатокомпонентних оксидних системах
проводиться з використанням комплексу метод1в: рентгенофазового анал1зу,
растровоУ електронноУ MiKpocKonii', локального рентгеноспектрального анал1зу,
петрографй', що взаемно доповнюють один одного. У перюд виконання даноТ
роботи Чуд1нович О. В. оволодша yciMa вище наведеними методами, яю
Heo6xiflHi для виконання науково-дослщноУ роботи. Самост1йно працюе на

установщ ДРОН - ЗМ. Дане робоче мюце з врахування фaктopiв виробничого
середовища, трудового процесу та ступеню ризику для здоров’я вщноситься до

робочого мкця з особливо шюдливими умовами пращ. Обробка результатов та
щентифжащя фаз в дослщжених системах з використанням бази даних
м1жнародного ком1тету порошкових стандарт1в (JSPDS М1жнародний центр
дифракщйних даних, 1999), виконано безпосередньо Чудшович О. В.
За матер1алами роботи опубл1ковано 33 науков1 пращ у вигляд1 13 статей у
м1жнародних i в1тчизняних фахових журналах, зокрема у англомовних
журналах 1 з 1мпакт-фактором 0.976 та 20 тез доповщей на наукових
конференщях. Загальна к1льк1сть посилань на роботи автора складае 1 (зпдно
бази даних Google Scholar), h-шдекс - 1.

