
Факультет Кафедра Прізвище, ім’я, 
по батькові   

членів  групи 
забезпечення

Шифр та найменування досягнення у професійній діяльності (відповідно 
до пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

Види і результати професійної діяльності

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

М’ЯЛКОВСЬКИ
Й Руслан 
Олександрович

1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Myalkovsky R. Mazur V.A.1, Pantsyreva H.V.1*, Didur I.M.1, Mazur K.V.1 and Alekseev O.O.1 Photosynthetic productivity of potato plantsdepending on the 
location of rows placement inagrophytocenosis Ecology, Environment and Conservation Paper Vol 26, Issue 2, 2020; Page No.(536-545)
2.  Ilchuk R., Ilchuk Yu., Коvаl А., Мyalkovsky R., Holovatiuk R. Analysis of potato source material - main stage of selection work. Ukrainian Journal of Ecology. 
2021, 11(10). Pp. 70-76. https://doi:10.15421/2021_321. ISSN: 2520-2138.
3. Bezvikonnyi P., Myalkovsky R., Muliarchuk O., Tarasiuk V. Effectivenessof the combined application of micro-fertilizers and fungicides on the beet crops. 
Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(6), 28-37.
4. Bezvikonnyi P., Myalkovsky R., Gorash O., Potapsky Yu.  Effect of herbicides and soil treatments on beet yield. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(3), 1-7.
5.Pantsyreva H., Stroyanovskiy V., Mazur K., Сhynchyk O., Мyalkovsky R. The influence of bio-organic growing technology on the productivity of legumins. 
Ukrainian Journal of Ecology. 2021, 11(3). Pp. 35-39. https://doi:10.15421/2021_139. ISSN: 2520-2138.

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

М’ЯЛКОВСЬКИ
Й Руслан 
Олександрович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

М'ялковський Р.О. Картопля: Інтенсивна технологія вирощування навч. моногр. / Р.О. М'ялковський,. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.». 2020 – 390 с.
М'ялковський Р.О., Овчарук В.І., Безвіконний П.В., Мулярчук П.В.., Кравченко В.С. Технологія вирощування ранньої картоплі Умань: Видавець 
«Сочінський М.М.». 2019. – 134 с.
Ільчук Р. В., Бальковський В.В., Андрушко О. М., М'ялковський Р.О. Навчальний посібник Біохімія картоплі. – Львів. 2021. – 144 с.

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

М’ЯЛКОВСЬКИ
Й Руслан 
Олександрович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Безвіконний П. В., М’ялковський Р. О. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Дендропроектування» (для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 206 "Садово-паркове господарство" Кам’янець-Подільський, 
2021. – 167 с
2.  Безвіконний П. В., М’ялковський Р. О. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Заповідне паркознавство» (для 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 206 "Садово-паркове господарство" Кам’янець-
Подільський, 2021. – 96 с
3. М’ялковський Р. О., Безвіконний П. В. Практикум з дисципліни “Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів” Кам’янець-Подільський, 2021. 
– 91 с.

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

М’ЯЛКОВСЬКИ
Й Руслан 
Олександрович

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Член спеціалізованої вченої ради Д 71.831.01 Подільського державного аграрно-технічного університету Міністерства освіти і науки України.

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

М’ЯЛКОВСЬКИ
Й Руслан 
Олександрович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

М’ялковський Р.О., Безвіконний П.В. Адаптивний потенціал сортів картоплі в умовах Західного Лісостепу. Органічне виробництво і продовольча безпека 
:матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції – Житомир, 2021. С. 217-221.
М’ялковський Р.О., Безвіконний П.В., Головатюк Р.Ю. Якість бульб картоплі залежно від сорту, мінеральних добрив та біостимуляторів. Інноваційні 
технології в рослинництві: Матеріали ІV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції – Кам’янець-Подільський, 2021 – С. 17-19.
Харкалюк О.В., М’ялковський Р.О. Вплив строків сівби гороху на використання продуктивної вологи. Сучасний стан науки в сільському господарстві та 
природокористуванні: теорія і практика: матеріали ІІ міжнародної наукової інтернет-конференції – Тернопіль, 2020. – С. 185-187.
М’ялковський Р.О., Безвіконний П.В., Овчарук В.І. Ефективність використання біостимуляторів при вирощуванні картоплі в умовах Правобережного 
Лісостепу України. Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія і практика: матеріали ІІ міжнародної наукової інтернет-
конференції – Тернопіль, 2020. – С. 121-123.
М’ялковський Р.О., Безвіконний П.В. Характеристика агрофітоценозу середньостиглих сортів картоплі в умовах Лісостепу Західного. Розвиток освіти, 
науки та бізнесу: результати 2020: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції – Дніпро, 2020. – Т.2.– С. 116-117.

Досягнення науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників у професійній діяльності (відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)



Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

М’ЯЛКОВСЬКИ
Й Руслан 
Олександрович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Фітодизайн середовища» (2019-2022)

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

М’ЯЛКОВСЬКИ
Й Руслан 
Олександрович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член ГО "МФНО" (2022)

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

БЕЗВІКОННИЙ 
Петро 
Васильович

1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Muliarchuk O., Koberniuk O., Bilyk T., Bezvikonnyi P., Tarasyuk V. The influence of technology elements on the production of bioethanol from sugar sorghum. 
6th International Conference - Renewable Energy Sources (ICoRES 2019) – Krynica, Poland – 2020 – Volume 154.
2. Domaratskyi Y., Mialkovskyi R., Koberniuk O., Muliarchuk O., Bezvikonnyi P. Analysis of the dependence of winter wheat yielding capacity formation on 
mineral nutrition in irrigation conditions of southern steppe of Ukraine. Independent journal of management & production (IJM&P) – 2020 (Special Edition ISE, 
S&P) – v. 11, n. 8. – pp. 751-761.
3. Bezvikonnyi P., Myalkovsky R., Muliarchuk O., Tarasiuk V. Effectivenessof the combined application of micro-fertilizers and fungicides on the beet crops. 
Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(6), 28-37.
4. Bezvikonnyi P., Myalkovsky R., Gorash O., Potapsky Yu.  Effect of herbicides and soil treatments on beet yield. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(3), 1-7.
5. Тарасюк В.А.Продуктивність агроценозу розторопші плямистої залежно від строків, способів сівби та норми висіву в умовах Правобережного 
Лісостепу України / В.А.Тарасюк, П. В. Безвіконний, Ю. В. Потапський // Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. – Херсон: 
ХДАУ, 2022. Вип. 124. – С. 92-97. 

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

БЕЗВІКОННИЙ 
Петро 
Васильович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

М'ялковський Р.О., Овчарук В.І., Безвіконний П.В., Мулярчук О.І.., Кравченко В.С. Технологія вирощування ранньої картоплі Умань: Видавець 
«Сочінський М.М.». 2019. – 134 с.
Овчарук В. І., Овчарук О. В., Безвіконний П. В., Мулярчук О.І. Коренеплідні овочеві рослини родини селерових (Apiaceae): навчальний посібник.  2022.– 
145 с.

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

БЕЗВІКОННИЙ 
Петро 
Васильович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Безвіконний П. В., М’ялковський Р. О. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Дендропроектування» (для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 206 "Садово-паркове господарство" Кам’янець-Подільський, 
2021. – 167 с
2.  Безвіконний П. В., М’ялковський Р. О. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Заповідне паркознавство» (для 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 206 "Садово-паркове господарство" Кам’янець-
Подільський, 2021. – 96 с
3. М’ялковський Р. О., Безвіконний П. В. Практикум з дисципліни “Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів” Кам’янець-Подільський, 2021. 
– 91 с.



Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

БЕЗВІКОННИЙ 
Петро 
Васильович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Безвіконний П. В. Ефективність вирощування коренеплодів буряка столового за використання різних способів мульчування/ П.В.Безвіконний, Ю.В. 
Потапський// Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика: матеріали IIІ Міжнародної наукової інтернет-конференції. Київ, 2021. – С. 
37–39.
2. Безвіконний П. В.Новітні тенденції у вирощуванні буряка столового /П. В.Безвіконний, Ю.В. Потапський// Селекція, генетика та технології 
вирощування сільськогосподарських культур: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. Центральне, 2022. 
– С. 12-13
3. Тарасюк В. А. Ріст і розвиток рослин розторопші плямистої залежно від строків, способів сівби та застосування добрив/ В.А.Тарасюк, П.В. Безвіконний 
// Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика: матеріали IIІ Міжнародної наукової інтернет-конференції. Київ, 2021. – С. 258–261.
4. Потапський Ю. В. Фотосинтетична діяльність рослин моркви залежно від застосування хітозановихфіторегуляторів / Ю. В. Потапський, П. В. 
Безвіконний, В. А. Тарасюк // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-
конференції. Мелітополь, 2021. – С. 136-138. 
5. Безвіконний П. В. Вплив хітозановихфіторегуляторів на урожайність та якісні показники коренеплодів моркви в умовах правобережного лісостепу 
України / П. В. Безвіконний, Р. О. М’ялковський // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. Інтернет-конференції. Мелітополь, 2021. – С. 51-53. 

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

БЕЗВІКОННИЙ 
Петро 
Васильович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член ГО "МФНО" (2022)

Факультет 
агротехнологій та 
природокористуван
ня

 садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

ПОТАПСЬКИЙ 
Юрій 
Васильович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) V. Gorlachuk, O.Lazarieva, S.Belinska, O. Petryshche, Yu. Potapsky Defining themeasures torationally manage thesustainable development of agricultural land use 
Eastern-european jjurnal of enterprise technologies 4/3 (94) 2018 с. 47-53
2) Bezvikonnyi P., Myalkovsky R., Gorash O., Potapsky Effect of herbicides and soil treatment systems on weeding and yield of beets. Ukrainian Journal of Ecology, 
2, 2021. – 28-37.
 3) Безвіконний П.В., М’ялковський Р. О. Потапський Ю.В. Вплив систем обробітку ґрунту та гербіцидів на забур’яненість і врожайність буряку столового 
в умовах Західного Лісостепу. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Випуск 97 Частина 1 – Умань, 2020. – С. 204-
211.
4) М’ялковський Р., Безвіконний П., Потапський Ю. Урожайність картоплі сорту мирослава залежно від рівня мінерального живлення і густоти садіння в 
умовах Західного Лісостепу. Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. – Т.2. Природничі науки. – С. 356-
366.
5) Тарасюк В.А.Продуктивність агроценозу розторопші плямистої залежно від строків, способів сівби та норми висіву в умовах Правобережного 
Лісостепу України / В.А.Тарасюк, П. В. Безвіконний, Ю. В. Потапський // Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. – Херсон: 
ХДАУ, 2022. Вип. 124. – С. 92-97.

Факультет 
агротехнологій та 
природокористуван
ня

 садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

ПОТАПСЬКИЙ 
Юрій 
Васильович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Ясінецька І.А., Потапський Ю.В.(бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». 
Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2020 
2) Ясінецька І.А., Потапський Ю.В. Конспект лекцій з дисципліни «Земельне право» для здобувачів  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і 
заочної форми навчання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ,  2021 
3)  Ясінецька І.А., Потапський Ю.В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Земельне право» для здобувачів  
 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 193 «геодезія та землеустрій».
Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ,  2021 

Факультет 
агротехнологій та 
природокористуван
ня

 садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

ПОТАПСЬКИЙ 
Юрій 
Васильович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1) Кушнірук Т.М.,  Додурич В.В., Потапський Ю.В. Сучасний стан землеустрою в Україні. Проблеми підготовки фахівців – аграріїв у навчальних 
закладах вищої освіти. Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції. Камянець-Подільський 2019. С.208-211.
2) Потапський Ю.В., М’ялковський Р.О., Лобунько Ю.В.  Ефективність розподілу земель за їх  категоріями. Сучасний стан науки в сільському 
господарстві та природокористуванні: теорія і практика. Міжнародна наукова інтернет-конференція. Тернопіль 2019. С. 137-139.
3) Ясінецька  І.А., Потапський Ю.В. Стан земельних відносин в Україні. Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія і 
практика. Міжнародна наукова інтернет-конференція. Тернопіль 2019. С. 237-239.
4) Кушнірук Т.М., Потапський Ю.В. Формування механізмів охорони та відтворення сільськогосподарських земель. Міжнародна науково-практична 
конференція. Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти. м. Дніпро 2019. С. 68-71.
5) Потапський Ю.В., Безвіконний П.В. Державне регулювання земельних відносин в процесі ринкової трансформації. Матеріали V Всеукраїнської 
науково-практичної конференції – Херсон, 2021 – С. 218-221.

Факультет 
агротехнологій та 
природокористуван
ня

 садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

ПОТАПСЬКИЙ 
Юрій 
Васильович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член ГО "МФНО" (2022)



Агротехнологій і 
природокористуван
ня

садово-паркового 
господарства 
геодезії та 
землеустрою

КУШНІРУК 
Тетяна 
Миколаївна

1)  наявність щонайменше однієї наукової публікації у виданнях, які 
включені до бібліографічних баз, зокрема Scopus або Web of Science 
Core Collection;

Oleksii Shkuratov, Viktor Kyporenko, Teyana Kushniruk. Formation of national certification system of organic agricultural. Scientific Papers Series “Management, 
Economic Engineering in Agriculture and Rural Development“ PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 Volume 19, Issue 1/2019 Copyright 2019 P.523-531
Oleksii Shkuratov, Viktoriia Chudovska, Tetyana Kushniruk, Iryna Sotnikova, and Dmytro Sotnikov. Methodology of the environmental efficiency assessment of 
spatial organization of rural areas.  E3S Web of Conferences 255, 01005 (2021) ISCMEE 2021    Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Лобанова О.П. Визначення 
системи заходів щодо організації раціонального використання та охорони земель населених пунктів. Науковий журнал «Причорноморські економічні 
студії» Розділ 5 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» Випуск 37, 2019 р.- с165-170.
Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Додурич В.В. Теоретичні основи еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. Таврійський 
науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 110. Частина 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 207 с.   Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Додурич 
В.В. Трансформація сільськогосподарського землекористування на теоретико-методологіних засадах. Таврійський науковий вісник. Видавничий дім 
«Гельветика» Вип.117. 2021.  С.172
Кушнірук Т.М. Особливості застосування інструментів забезпечення збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення / Т.М. 
Кушнірук, І.А.Ясінецька, В.В. Додурич // Подільський вісник: Сільське господарство, техніка, економіка. – 2020. – Вип.33. – .С.154 Кушнірук Т.М.     
Інституційне забезпечення формування землекористування в 
новоутворених територіальних громадах / Т.М. КУШНІРУК, І.А.ЯСІНЕЦЬКА, В.В. ДОДУРИЧ //
Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. – 2022. – Вип.123. – С.76-81
http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/123_2022/11.pdf
Кushniruk T. Land cadastral accounting of land resources of ukraine with the use of gis
 technologies. Zeszyty Naukowe.  Nr 84. Łomża 2021. 72-82
ZN-84-4-2021-got.pdf

Агротехнологій і 
природокористуван
ня

садово-паркового 
господарства 
геодезії та 
землеустрою

КУШНІРУК 
Тетяна 
Миколаївна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Кушнірук Т.М. Додурич В.В., Лобанова О.П. Землевпорядне проектування [Текст]: конспект лекцій (для здобувачів ОС «бакалавр» першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»). Кам'янець-Подільський, Подільський ДАТУ 2019.
2. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М. Додурич В.В. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для 
студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 193 − «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр». 2019 р.
3. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М. Додурич В.В. «Топографічне і землевпорядне креслення» і методичні вказівки до їх виконання для студентів факультету 
агротехнологій і природокористування спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 2 курсу денної та заочної форми навчання. 2019 р
4. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М. Додурич В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація ДЗК» для  здобувачів вищої школи першого 
(бакалаврського) рівня галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво», спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій». 2020 р
5. Кушнірук Т.М., Козіна Т.В. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти (першого) бакалаврського рівня зі 
спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" з навчальної дисципліни «Ландшафтознавство». 2020 р
6. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державний земельний кадастр» для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 193 − 
«Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр»/ укл. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Додурич В.В. – Кам’янець-Подільський, 2020. – 296 с.
7.Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація ДЗК» для  студентів факультету агротехнологій і природокористування спеціальності 193 «Геодезія та 
землеустрій» 4 курсу денної та заочної форми навчання/укл. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Додурич В.В. – Кам’янець-Подільський, 2021. – 56 с. 
8. Методичні вказівки з дисципліни «Автоматизація ДЗК» для студентів факультету агротехнологій і природокористування спеціальності 193 «Геодезія та 
землеустрій» денної та заочної форми навчання/укл. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Додурич В.В. – Кам’янець-Подільський, 2021. – 90 с. 9.Методичні 
вказівки з дисципліни «Картографія» для студентів факультету агротехнологій і природокористування спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної 
та заочної форми навчання/укл. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Додурич В.В. – Кам’янець-Подільський, 2021. – 86 с.



Агротехнологій і 
природокористуван
ня

садово-паркового 
господарства 
геодезії та 
землеустрою

КУШНІРУК 
Тетяна 
Миколаївна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Кушнірук Т.М. Сьогодення землеустрою України. Сучасний рух науки: тези доп. ХІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 
2020 р. – Дніпро, 2020. – т.1. – 365с.
2. Додурич В.В., Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М. Основи регулювання земельних відносин на основах сталого розвитку України. Сучасний стан науки в 
сільському господарстві та природокористуванні: теорія і практика (20 листопада 2020 р.) 62 с.
3. Кушнірук Т.М., Ясінецька І.А., Додурич В.В. Концептуальні основи сталого розвитку міських територій. Сучасний стан науки в сільському 
господарстві та природокористуванні: теорія і практика (20 листопада 2020 р.) 101 с.
4. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Додурич В.В. Ефективність використання сільськогосподарських підприємств залежно від земельних відносин та форм 
господарювання. Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія і практика (20 листопада 2020 р.) 217 с.
5. Кушнірук Т.М. Еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. Матеріали XXI Міжнародної наукової конференції „Сучасні 
проблеми землеробської механіки” – Харків: ХНТУСГ, 2020 – 113 с.
6. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Додурич В.В. Теоретичні засади формування механізму збалансованого використання земель сільськогосподарського 
призначення. Перлини степового краю: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25-27 листопада 2020 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. – 74 с. 
1. Кушнірук Т.М. Проблемні аспекти впровадження досвіду децентралізації влади країн ЄС в Україні / Т.М. Кушнірук, О.І. Петрище, В.В. Додурич // 
Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали V 
Всеукраїнської науково-практичної конференції – Херсон, 2021 – С. с.49.
URL:http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/20210304/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2004-05.03.2021.pdf
2. Петрище О.І. Децентралізація – зміни і наслідки для ОТГ / О.І. Петрище, Т.М. Кушнірук // Матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конференції: 
«Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення». – 2021 р. – 
с.66 
URL:http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%
BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%2004-05.03.20.pdf
3.Кушнірук Т.М. Понятійний базис інституціонального забезпечення землеустрою та землевпорядкування на місцевому рівні. / Т.М. Кушнірук, О.І. 
Петрище, В.В. Додурич // Проблематика розвитку сучасної землевпорядної науки та освіти: матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. – Біла 
Церква: БНАУ. – 2021. – с.23. URL:conf_problem_such_zemlev_nauk.pdf
4.Кушнірук Т.М. Земельна реформа в Україні, її цілі та економіко-правові наслідки / Т.М. Кушнірук, І. А. Ясінецька, В.В. Додурич // Сучасний рух науки: 
тези доп. XII міжнародної наук.-практ. інтернет-конференція. – 2021. – Т.2. с.498. URL: Conference 1-2.04.2021 P.2.pdf
5.Кушнірук Т.М. Сфера земельних відносин як об’єкт адміністративно-правового регулювання / Т.М. Кушнірук, І.А. Ясінецька, В.В. Додурич // Матеріали 
Міжнародної науково практичної конференції: «Молодь і технічний прогрес в АПВ» Інноваційні розробки в аграрній сфері  Том 2   Харків: ХНТУСГ   Агротехнологій і 
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Тетяна 
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівництво науковим гуртком «Картографічне моделювання проблем природокористування». (2019-2022)
 Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових  робіт зі спеціальності 193 "Геодезія та 
землеустрій" Горіховська А.В. 2021 рік. 
Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових  робіт зі спеціальності 193 "Геодезія та 
землеустрій" Сапіщук М.А. 2022 рік
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19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член ГО "МФНО" (2022)
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1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.Створення муніципальної інформаційної системи міста за допомогою ГІС-технологій  [Текст] / Ясінецька І. А., О. П.Лобанова, Т. М. Кушнірук // 
Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. – Випуск № 17. 
Частина 2– C. 158–161.      
2. Державний земельний кадастр як інформаційна база   [Елекронний ресурс] / І. А.Ясінецька ,О. І. Петрище, І. П. Ковтуняк // Економіка та суспільство : 
електрон. наук. фах. вид. / Мукачівський держ. ун-т. – Мукачево, 2018. – Вип. 14. – С. 680-685. – Режим доступу : 
http://www.economyandsociety.in.ua/journal-14/21-stati-14/1752-yasinetska-i-a-petrishche-o-i-kovtunyak-i-p
3.Визначення системи заходів щодо організації раціонального використання та охорони земель населених пунктів [Текст] / Ясінецька І. А., О. П.Лобанова, 
Т. М. Кушнірук // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» Розділ 5 «Економіка природокористування та охорони навколишнього 
середовища» Випуск 37, 2019 р.- С.165-170.                                                                                   
 4.Теоретичні основи еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь  [Текст] / Ясінецька І. А., Кушнірук Т. М., Додурич В. В. // 
Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 110. Частина 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 207 с.  
5. Development of intellectual potential at systematic paradigm of knowledge management [Electronic resource] / H. Y. Ostrovska, L. Ya. Maliuta, R. P. Sherstiuk … 
I. A. Yasinetska // Naukoviy visnyk Nationalnoho Hirnychoho universytety. – 2020. - № 4. – P. 171-178. - URL : http://doi.org/10.33271/nvngy/2020-4/171/. Scopus                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                
 6. Financial resource of the agricultural sector: the case of Ukraine [Text] / O. Radchenko, I. Tsvihun, I. Yasinetska, L. Budnyak // Independent journal of 
Management & Production (IJM&P). – 2020. – Т. 8, № 11. – Р. 615-625.WoS                                                                             
 7. Особливості застосування інструментів забезпечення збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення [Текст] / Ясінецька І. 
А., Кушнірук Т. М., Додурич В. В. // Подільський вісник: Сільське господарство, техніка, економіка. – 2020. – Вип.33. – .С.154.   
 8.Intelligent smart farming and crop visualization [Text] /R. Rajasekaran, R. Agarwal, A. Srivastava, J. Masih, V. Ivanyshyn,  I. Yasinetska // Independent Journal of 
Management & Production (Ijm&P) ISSN: 2236-269X. v. 11, n.9, November 2020, Special Edition (Baltic States), pp.2470-2482    WoS  
9.Productivity and economical appraisal of growing raspberry according to substrate for mulching under the conditions of podilia area in Ukraine [Text] /H. V. 
Pantsyreva, R. O. Myalkovsky, V. M. Prokopchuk,  I. A. Yasinetska // Ukrainian Journal of Ecology Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(1), 210-214, doi: 
10.15421/2020_33 WoS  
10.Стратегічні пріоритети та завдання щодо інвестиційного забезпечення розвитку регіонів України [Текст] / Ясінецька І. А., Мушеник І. М. // 
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. –  2021. – № 34. – С. 67-73.
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Формування і розвиток системи управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств: монографія [Текст] / [Чикуркова А. Д., 
Хоменко О. А., Ясінецька І. А.] Чернівці: Технодрук,  – 2021. – 334 с.    
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Державна землевпорядна експертиза» / І. А. Ясінецька,           Ю. 
В. Лобунько, О. І. Петрище, Ю. В. Потапський // Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2018 р.   
 2. Методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності». /   І. А. Ясінецька,  Т. М.Кушнірук, В. В. 
Додурич // Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2019 
3. Методичні рекомендації до виконання завдань лабораторних робіт з дисципліни «Топографічне і землевпорядне креслення»  /   І. А. Ясінецька,  
Т.М.Кушнірук, В. В. Додурич // Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2019
4. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Землевпорядна експертиза» /   І. А. Ясінецька,  Ю.В.Лобунько, О. І. 
Петрище, Ю. В. Потапський // Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2019  
5. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Прогнозна оцінка використання земель з основами рекультивації»  /   І. А. Ясінецька,  Т. М.Кушнірук, В. В. 
Додурич // Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2019
6. Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація ДЗК» /   І. А. Ясінецька,  Т. М.Кушнірук, В. В. Додурич // Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 
2020      
7.Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху»  /   І. А. Ясінецька,  Т. М.Кушнірук, В. В. Додурич // Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2020         
    
8. Конспект лекцій з дисципліни «Державний земельний кадастр» /  І. А. Ясінецька,  Т. М.Кушнірук, В. В. Додурич // Кам’янець-Подільський, Подільський 
ДАТУ, 2020        
9. Конспект лекцій з дисципліни «Організація і управління землевпорядним виробництвом» /  І. А. Ясінецька,  Ю. В. Потапський  // Кам’янець-
Подільський, Подільський ДАТУ, 2020 
10. Тести перевірки знань з дисципліни «Організація і управління землевпорядним виробництвом» /  І. А. Ясінецька,  Ю. В. Потапський  // Кам’янець-
Подільський, Подільський ДАТУ, 2020
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7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

28.12.2018 Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступення доктора економічних наук спеціальності 08.00.04 - економіка та управління 
підприємствами Жовковської Тетяни Тарасівни. Тема дисерттаційного достідження "Системно-рефлексивне управління розвитком промислових 
підприємств"
  15.03.2019 Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступення кандидата економічних наук спеціальності 08.00.04 - економіка та управління 
підприємствами Жарик Євгенія Анатолійовича. Тема дисерттаційного достідження "Формування та розвиток лідерських компетенцій персоналу 
підприємства"    
 30.07.2019 Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступення кандидата економічних наук спеціальності 08.00.04 - економіка та управління 
підприємствами Мельник Олени Миколаївни. Тема дисерттаційного достідження "Удосконалення системи стратегічного управління ресурсами 
переробних підприємств"  
 18.10.2019 Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступення доктора економічних наук спеціальності 08.00.04 - економіка та управління 
підприємствами Крамар Ірини Юрійївни. Тема дисерттаційного достідження "Організаційно-економічний механізм інтернаціоналізації промислових 
підприємств"  
 28.09.2020 Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступення доктора економічних наук спеціальності 08.00.04 - економіка та управління 
підприємствами Струтинської Ірини Володимирівни. Тема дисерттаційного достідження "Цифрова трансформація як імператив інноваційного розвитку 
бізнес-структур"            
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8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

Член редакційної колегії Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, 2018р.

Агротехнологій і 
природокористуван
ня

садово-паркового 
господарства 
геодезії та 
землеустрою

ЯСІНЕЦЬКА 
Ірина 
Анатоліївна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій

1. Земельно-кадастрове забезпечення організації раціонального використання й охорони земельних ресурсів  / І. А.Ясінецька., Т. М. Кушнірук, О. П. 
Лобанова // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. Наук-практ. Конферен. Ч.1 (20-22 березня 2018 р., м. 
Кам’янець-Подільський).  – Тернопіль: Крок, 2018 48-50 с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                2.Заходи щодо забезпечення соціально-економічного розвитку населених пунктів 
Хмельницької області  / І. А.Ясінецька., Т. М. Кушнірук, О. П. Лобанова //  Іnternational scientific-practical conference integration of business structures: 
strategies and technologies February 23, 2018 Proceedings of the Conference Part I Tbilisi P.138-142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                              3. Державний 
реєстр прав на нерухоме майно та правові основи кадастру нерухомості в Україні / І. А.Ясінецька., І. В. Трач, Ю. В. Потапський  // Аграрна наука та освіта 
в умовах Євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. (20-22 березня 2018 р). – Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2018. – ч.1.C51-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                             4.Застосування автоматизованих земельно-інформаційних систем в управлінні деградованими і малопродуктивними землями  / 
І. А.Ясінецька., Т. М. Кушнірук, О. П. Лобанова // Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : зб. наук. пр. міжнар. наук-практ. конф., [20-22 берез. 
2018 р., м. Кам’янець-Подільський] / [редкол. : Іванишин В.В. голова та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2018. – Ч. 1. – С. 45-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                    5. Основні заходи забезпечення соціально-економічного розвитку населених пунктів / 
І. А.Ясінецька., Т. М. Кушнірук, О. П. Лобанова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах 
Євроінтеграції». Кам’янець-Подільський, 20-21 березня 2019. С. 55-58                                                                                                                                                                                                                     
                                                                      6. Основні напрями вдосконалення управління земельними ресурсами та землекористуванням  / І. А.Ясінецька., 
Т. М. Кушнірук, О. П. Лобанова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції». Кам’янець-
Подільський, 20-21 березня 2019. С. 55-58                                                                                                                                                                                               
 7. Державна політика щодо використання та охорони земель  / І. А.Ясінецька., О. І. Петрище, Ю. В. Потапський // Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції». Кам’янець-Подільський, 20-21 березня 2019. С. 55-58                                                    
         8.Забезпечення земельної децентралізація влади при створенні об’єднаних територіальних громад  / І. А.Ясінецька., Т. М. Кушнірук // Матеріали 
всеукраїнської науково-практичної конференції. «Актуальні питання запобігання і протидії корупції». 16 жовтня 2019 р. – С. 68-71                                                                            
                                   9. Нормативно-правове забезпечення експертної грошової оцінки /  І. А.Ясінецька., Т. М. Кушнірук, В. В. Додурич // Сучасний стан 
науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія і практика (20 листопада 2019 р )  Тернопіль 2019  С  211 214                                                                                                         Агротехнологій і 

природокористуван
ня

садово-паркового 
господарства 
геодезії та 
землеустрою

ЯСІНЕЦЬКА 
Ірина 
Анатоліївна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях

1. Всеукраїнська громадська організація "АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОХ ОСВІТИ УКРАЇНИ",  2018р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                          2. Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян», 2022р.

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

ПЕТРИЩЕ 
Ольга Іванівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. . О. Petrichtche/ V. Gorlachuk. O.Lazarieva. S.Belinska Y.Ptapsky Defining the measures to rationally manage thesustainable development of agricultural land 
use.Defining the measures to rationally manage thesustainable development of agricultural land use./3 (94) 2018 Eastern-European gournal of enterprise technologies  
Видання, включене до провідної наукометричної бази Scopus
2. Земельні ресурси як об’єкт управління II International scientific conference. Economy and management: modern transformation in the age of globalization. 
Клайпеда, Литва 2018 – С. 136-140
3. Петрище О.І.Децентралізація в системі управління земельними ресурсами. Науково-практичний журнал «Збалансоване природокористування». – 2019. 
– № 4 – C. 115–120
4.Петрище О.І. Екологічні аспекти оптимізації сільськогосподарського землекористування.Міжнародна науково-практична конференція. Біла Церква 
2020. С. 18-21
5.Петрище О.І., Потапський Ю.В. Концепція адаптивного управління родючістю зрошувальних ґрунтівМіжнародна науково-практична конференція 
«розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво». Миколаїв 2019. С. 124-126.



Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

ПЕТРИЩЕ 
Ольга Іванівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. О.І. Петрище І.А. Ясінецька. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 
»Геодезія та землеустрій» 265 ст
2. Петрище О.І., Ясінецька І.А. Потапський Ю.В. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни Землевпорядна експертиз. Кам’янець-
Подільський, 2019. – 96 с
3.Петрище О.І., Ясінецька І.А. Потапський Ю.В. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів денної та заочної форм навчання 
спеціальності 193 »Геодезія та землеустрій»” Кам’янець-Подільський, 2020. – 91 с                                                                                                                                                                                  
                                                       4.Петрище О.І., Ясінецька І.А. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Метрологія і 
стандартизація» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форми навчанняКам’янець-Подільський, 2020. – 50 с 

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

ПЕТРИЩЕ 
Ольга Іванівна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «ГІС в автоматизованих кадастрових системах» (2019-2022)

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

ПЕТРИЩЕ 
Ольга Іванівна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член ГО "МФНО" (2022)

Агротехнологій і 
природокористуван
ня

садово-паркового 
господарства 
геодезії та 
землеустрою

ДОДУРИЧ 
Валерій 
Васильович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Додурич В.В. Теоретичні основи еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. Таврійський 
науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 110. Частина 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 207 с.  

2. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Додурич В.В. Трансформація сільськогосподарського землекористування на теоретико-методологіних засадах. 
Таврійський науковий вісник. Видавничий дім «Гельветика» Вип.117. 2021.  С.172

3. Кушнірук Т.М.     Інституційне забезпечення формування землекористування в  новоутворених територіальних громадах / Т.М. КУШНІРУК, 
І.А.ЯСІНЕЦЬКА, В.В. ДОДУРИЧ // Таврійський науковий вісник: Сільськогосподарські науки. – 2022. – Вип.123. – С.76-81

4. Кушнірук Т.М. Особливості застосування інструментів забезпечення збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення / Т.М. 
Кушнірук, І.А.Ясінецька, В.В. Додурич // Подільський вісник: Сільське господарство, техніка, економіка. – 2020. – Вип.33. – .С.154 

5. Dodurych V.Standardization of environmental efficiency assessment of land use management. Seria: Zeszyty Naukowe Nr 81 Nauki rolnicze, leśne, weterynaryjne i 
przyrodnicze /Łomża 2021. 47-56    



Агротехнологій і 
природокористуван
ня

садово-паркового 
господарства 
геодезії та 
землеустрою

ДОДУРИЧ 
Валерій 
Васильович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Кушнірук Т.М. Додурич В.В., Лобанова О.П. Землевпорядне проектування [Текст]: конспект лекцій (для здобувачів ОС «бакалавр» першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»). Кам'янець-Подільський, Подільський ДАТУ 2019.
2. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М. Додурич В.В. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для 
студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 193 − «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр». 2019 р.
3. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М. Додурич В.В. «Топографічне і землевпорядне креслення» і методичні вказівки до їх виконання для студентів факультету 
агротехнологій і природокористування спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 2 курсу денної та заочної форми навчання. 2019 р
4. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М. Додурич В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація ДЗК» для  здобувачів вищої школи першого 
(бакалаврського) рівня галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво», спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій». 2020 р
5. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Державний земельний кадастр» для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 193 − 
«Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр»/ укл. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Додурич В.В. – Кам’янець-Подільський, 2020. – 296 с.

Агротехнологій і 
природокористуван
ня

садово-паркового 
господарства 
геодезії та 
землеустрою

ДОДУРИЧ 
Валерій 
Васильович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Додурич В.В., Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М. Основи регулювання земельних відносин на основах сталого розвитку України. Сучасний стан науки в 
сільському господарстві та природокористуванні: теорія і практика (20 листопада 2020 р.) 62 с.
2. Кушнірук Т.М., Ясінецька І.А., Додурич В.В. Концептуальні основи сталого розвитку міських територій. Сучасний стан науки в сільському 
господарстві та природокористуванні: теорія і практика (20 листопада 2020 р.) 101 с.
3. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Додурич В.В. Ефективність використання сільськогосподарських підприємств залежно від земельних відносин та форм 
господарювання. Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія і практика (20 листопада 2020 р.) 217 с.
4. Кушнірук Т.М. Еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. Матеріали XXI Міжнародної наукової конференції „Сучасні 
проблеми землеробської механіки” – Харків: ХНТУСГ, 2020 – 113 с.
5. Ясінецька І.А., Кушнірук Т.М., Додурич В.В. Теоретичні засади формування механізму збалансованого використання земель сільськогосподарського 
призначення. Перлини степового краю: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25-27 листопада 2020 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : 
МНАУ, 2020. – 74 с. 

Агротехнологій і 
природокористуван
ня

садово-паркового 
господарства 
геодезії та 
землеустрою

ДОДУРИЧ 
Валерій 
Васильович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівництво науковим гуртком «Картографічне моделювання проблем природокористування».  
Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових  робіт зі спеціальності 193 "Геодезія та 
землеустрій" Чубок О.В. 2018 рік

Агротехнологій і 
природокористуван
ня

садово-паркового 
господарства 
геодезії та 
землеустрою

ДОДУРИЧ 
Валерій 
Васильович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член ГО "МФНО" (2022)



Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

ЛОБУНЬКО 
Юлія Вікторівна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Anton TRETIAK1 , Nataliia TRETIAK2 , Yurii SKLIAR3 , Yuliia LOBUNKO4 , Andrii MELNICHUK ECOLOGICAL SAFETY OF RURAL AREAS: 
ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF LAND USE EFFICIENCY Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and 
Rural Development Vol. 20, Issue 4, 2020 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 стор 539-549 
2. Третяк А.М., Лобунько Ю.В. Методологічні особливості землевпорядного процесу у сфері організації сівозмін. Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій». Київ, 2018. С. 115-117.
3.  Третяк В.М., Лобунько Ю.В. Стан та проблеми формування екологічної мережі України в контексті підвищення екологічної безпеки 
землекористування. Землевпорядний вісник № 2 Київ, 2019. – С. 26-33.
4  Третяк А.М., Третяк Н.А., Лобунько Ю.В., Третяк М.А., Мельничук А.Ю. Еколого-економічна оцінка ефективності землекористування оборони в 
контексті екологічної безпеки. Збалансоване природокористування №4, Київ, 2020. – С. 29-41.
5. Земельний моніторинг в Україні: поняття та методологія формування. А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т.М. Прядка, Н.О. Капінос, Ю.В. Лобунько. 
Агросвіт,2022рік.

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

ЛОБУНЬКО 
Юлія Вікторівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

Третяк А.М., Дорош Й.М., Третяк Р.А., Лобунько Ю.В. Землевпорядний процес – [Текст]. Посібник. Київ. :Київський національний університет 
біоресурсів і природокористування , 2018. – 248 с. 2018. 524 с

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

ЛОБУНЬКО 
Юлія Вікторівна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Третяк А.М., Лобунько Ю.В. Методологічні особливості землевпорядного процесу у сфері організації сівозмін. Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій». Київ, 2018. С. 115-117
2. Ю Лобунько, Р.М'ялковський, ОПетрище, Методика організації використання землі, як об’єкта економічних відносин міжнародна науково-практична 
конференція. Проблеми підготовка  фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. 2019 р.
3..  Ю.В Лобунько Р.О М'ялковський, Ю.В Потапський, Ефективність розподілу земель за їх категоріями Міжнародна науково-практична конференція 
Тернопіль 2019
4..Ю.В. Лобунько, О.І .Петрище,  В.В. Додурич Екологічні аспекти оптимізації сільськогосподарського землекористування. Міжнародна науково-
практична конференція. Біла Церква 2020. С. 18-21
5. Ю.В. Лобунько, А.Ю. Мельничук Оцінка ефективності землекористування оборони в контексті екологічної безпеки. Міжнародній науково-практичній 
Інтернет-конференції "Використання та охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки і практики". Львів 2021р.

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

ЛОБУНЬКО 
Юлія Вікторівна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних 
наук зі сппеціальності "Геодезія та землеустрій" 2018-2019 н.р.

Агротехнологій і 
природокоритстува
ння

Садово-паркового 
господарства, 
геодезії та 
землеустрою

ЛОБУНЬКО 
Юлія Вікторівна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член ГО "МФНО" (2022)



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ХОМІНА 
Вероніка 
Ярославівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1)Ivanyshyn V. Nedilska U., Khomina V., Klymyshena R., Hryhoriev V., Ovcharuk O., Hutsol T., Mudryk K., Jewiarz M., Wróbel M., Dziedzic K. Prospects of 
Growing Miscanthus as Alternative Source of Biofuel. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology. Innovation: ICORES 2017. 2018. P. 801–812.
2)Gorash О., Klymyshena R., Khomina V., Vilchynska L. Ecological and biological conformity of conditions of the brewing barley cultivation zone. Ukrainian 
Journal of Ecology. 2020. 10(1). Рp. 246-253. 
3)Ivanyshyn, V. Khomina, H. Pantsyreva. Influence of fertilization on the formation of grain productivity in different-maturing maize hybrids. Ukrainian Journal of 
Ecology, 2021, 11(3), Р.262-269
4)Іванишин О.С., Хоміна В.Я. Динаміка накопичення сухої надземної маси та урожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від удобрення в умовах 
Лісостепу Західного. Таврійський науковий вісник. 2020. Вип. 114. С.44–48.                                                                                                                                                                                     
                                                5)Хоміна В.Я., Строяновський В.С. Продуктивність рослин та економічна ефективність вирощування фенхелю звичайного в 
умовах Лісостепу західного. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Зрошуване землеробство. Вип. 70. Херсон, 2018. С.42-46.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ХОМІНА 
Вероніка 
Ярославівна

3)	наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного співавтора);

1)Овчарук О.В., Овчарук В.І., Овчарук О.В., Хоміна В.Я., Мостіпан М.І., Кулик Г.А. Методи аналізу в агрономії та агроекологіїнавчальний посібник. 
Харків, ФОП Озеров Г.В., 2019. 364 с.                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ХОМІНА 
Вероніка 
Ярославівна

6)наукове керівництво (консультування здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня;

Іванишин Олександр Степанович, доктор філософії    (2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ХОМІНА 
Вероніка 
Ярославівна

7)участь; в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради

 офіційний опонент: Коваленко Віталій петрович (доктор. с-г. наук), Стебліченко Олена Іванівна (канд. с.-г. наук),                                                                                                                      
                                                Кременчук Роман Іванович (канд. с.-г. наук), Чабан Віктор Олександрович (доктор с.-г. наук), Лупак Оксана Олександрівна 
(кандидат с.-г. наук), член спецради: Д 71.831.01; К 38.806.03;          (2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ГОРАШ 
Олександр Савич

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1)	Тsvei Ya.P., Prysiazhniuk O.I., Horash O.S., Klymchuk O.V., Klymyshena R.I., Shudrenko I.V. Effect of crop rotation and fertilization of sugar beet on the 
formation of maximum bioethanol yield. Plant Archives. 2020. Vol. 20. Supplement 2. Pp. 268-274.
2)	Gorash О., Klymyshena R., Khomina V., Vilchynska L. Ecological and biological conformity of conditions of the brewing barley cultivation zone. Ukrainian 
Journal of Ecology. 2020. 10(1). Рp. 246-253. 
3)	Гораш О.С., Климишена Р.І. Залежність солодової властивості ячменю від впливу позакореневого підживлення рослин мікродобривами. Таврійський 
науковий вісник. 2020. №115. С. 24-32. 
4)	Bezvikonnyi P., Myalkovsky R., Gorash O., Potapsky Yu. Effect of herbicides and soil treatments on beet yield. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. 11(3). Рp. 1-7.
5)	Gorash O., Klymyshena R., Zinchenko O., Strilets O. Influence of foliar fertilization with microfertilizers on physiological grain quality of spring malting barley. 
Ukrainian Journal of Ecology.  2021. 11(5). Рp. 15-20. 

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ГОРАШ 
Олександр Савич

3)	наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного співавтора);

1) Гораш О.С., Климишена Р.І. Ячмінь: управління пивоварною якістю: Монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2020. 260 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ГОРАШ 
Олександр Савич

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Іванишин В.В., Роїк М.В., Шувар І.А., Сендецький В.М., Танчик С.П., Центило Л.В., Бунчак О.М., Мельничук Т.В., Колісник Н.М., Тимофійчук Б.В., 
Шувар А.М. Використання ресурсів соломи і сидератів в сучасному землеробстві. Науково-практичні рекомендації. Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 
2019. 68 с.
2) Гораш О.С., Климишена Р.І. Ячмінь: Теоретичні основи технології вирощування. Навчально-практичне видання. Кам’янець-Подільський, Подільський 
ДАТУ, 2019 р. 64 с. 
3) 	Гораш О.С., Климишена Р.І. Ячмінь: управління ростом і розвитком. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2021. 312 с.
4) 	Гораш О.С., Климишена Р.І. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни Агробіологічне обґрунтування технологій 
вирощування сільськогосподарських культур» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія». Кам'янець-
Подільський, 2022. 44 с.  

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ГОРАШ 
Олександр Савич

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня;

МЯЛКОВСЬКИЙ Руслан Олександрович, доктор с.-г. наук, рослинництво, "Науково-теоретичне обґрунтування інтенсивної технології вирощування 
картоплі в умовах правобережного Лісостепу України", 2019 р. ДД №008783 від 20 червня 2019 р. виданий Міністерством освіти і науки України.; 
СЕНДЕЦЬКИЙ Володимир Миколайович, доктор с.-г. наук, рослинництво

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ГОРАШ 
Олександр Савич

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Член спеціалізованої вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету Д 71.831.01 (по 2021рік)



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

КЛИМИШЕНА 
Ріта Іванівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1)	Ivanyshyn V. Nedilska U., Khomina V., Klymyshena R., Hryhoriev V., Ovcharuk O., Hutsol T., Mudryk K., Jewiarz M., Wróbel M., Dziedzic K. Prospects of 
Growing Miscanthus as Alternative Source of Biofuel. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology. Innovation: ICORES 2017. 2018. P. 801–812.
2)	Тsvei Ya.P., Prysiazhniuk O.I., Horash O.S., Klymchuk O.V., Klymyshena R.I., Shudrenko I.V. Effect of crop rotation and fertilization of sugar beet on the 
formation of maximum bioethanol yield. Plant Archives. 2020. Vol. 20. Supplement 2. Pp. 268-274.
3)	Gorash О., Klymyshena R., Khomina V., Vilchynska L. Ecological and biological conformity of conditions of the brewing barley cultivation zone. Ukrainian 
Journal of Ecology. 2020. 10(1). Рp. 246-253. 
4)	Гораш О.С., Климишена Р.І. Залежність солодової властивості ячменю від впливу позакореневого підживлення рослин мікродобривами. Таврійський 
науковий вісник. 2020. №115. С. 24-32. 
5)	Gorash O., Klymyshena R., Zinchenko O., Strilets O. Influence of foliar fertilization with microfertilizers on physiological grain quality of spring malting barley. 
Ukrainian Journal of Ecology.  2021. 11(5). Рp. 15-20. 

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

КЛИМИШЕНА 
Ріта Іванівна

3)	наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного співавтора);

1)	Гораш О.С., Климишена Р.І. Ячмінь: управління пивоварною якістю: Монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2020. 260 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

КЛИМИШЕНА 
Ріта Іванівна

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1)	Климишена Р.І. Курс лекцій з дисципліни «Біотехнологія» для студентів 2 курсу спеціальності 201 «Агрономія». Кам’янець-Подільський, Подільський 
ДАТУ, 2018 р. 160 с.
2)	Гораш О.С., Климишена Р.І. Ячмінь: Теоретичні основи технології вирощування. Навчально-практичне видання. Кам’янець-Подільський, Подільський 
ДАТУ, 2019 р. 64 с. 
3)	Гораш О.С., Климишена Р.І. Ячмінь: управління ростом і розвитком. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2021. 312 с.
4)	Хоміна В.Я., Климишена Р.І. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи сучасних інтенсивних технологій» для 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія». Кам'янець-Подільський, 2022. 104 с.  
5)	Гораш О.С., Климишена Р.І. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни Агробіологічне обґрунтування технологій 
вирощування сільськогосподарських культур» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія». Кам'янець-
Подільський, 2022. 44 с.  

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

КЛИМИШЕНА 
Ріта Іванівна

12)	наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1)	Климишена Р.І. Загальне виживання рослин ячменю залежно від впливу позакореневого підживлення. Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної 
науково-практичної інтернет-конференції. 3-4 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019. Т.2. С. 93-95.
2)	Гораш О.С., Климишена Р.І., Хоміна В.Я., Вільчинська Л.А. Екстрактивність ячменю залежно від впливу позакореневого підживлення. Збірник 
матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції «Dynamics of the development of word science», 19-21 лютого 2020 року. Ванкувер, Канада. 
2020. С. 482-486.   
3)	Климишена Р.І. Залежність озерненості колоса ячменю ярого від факторів технології. Сучасний стан науки в сільському господарстві та 
природокористуванні: теорія і практика: II Міжнародна наукова інтернет-конференція.  20 листопада 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 76-77.
4)	Климишена Р.І., Гораш О.С. Оцінка агрофітоценозу за кількістю продуктивних пагонів на одиниці площі посіву. Інноваційні технології в рослинництві: 
матеріали IV Всеукраїнської наукової інтернет-конференції. 10 травня 2021 р. Кам’янець-Подільський, 2021. С. 60-62.
5)	Гораш О.С., Климишена Р.І. Застосування позакореневого підживлення в технології вирощування пивоварного ячменю. Агроном. 2021. №2. С. 92-95.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ХМЕЛЯНЧИШИ
Н Юрій 
Володимирович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1)V Puyu, M Bakhmat, Y Khmelianchyshyn, V Stepanchenko, O Bakhmat, Social-and-Ecological Aspects of Forage Production Reform in Ukraine in the Early 21st 
Century. European Journal of Sustainable Development 10 (1), 221-221. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p221
2)Yu. V. Khmelianchyshyn; H. M. Kliutsovych; N. M. Khmelianchyshyna. Features of Statistical Processing of Research Results. International Journal of Education 
and Science, Vol. 2, No. 4, 2019. DOI: 10.26697/ijes.2019.4.35
3)I Fedoruk, O Bakhmat, Y Khmelianchyshyn, O Gorodyska.Agroecological Influence of Micronutrient Fertilizers and Seed Inoculation on a Soybean Crop. 
EUREKA: Life Sciences, (2), 16-24, 2021, doi:10.21303/2504-5695.2021.001747            
4)IV Fedoruk, YV Khmelianchyshyn, OP Horodyska. FEATURES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF SOYBEAN PLANTS DEPENDING ON THE 
VARIETY AND CULTIVATION TECHNOLOGY ELEMENTS. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, No. 33 (2021): PB, №33 (2021). С. 54-61
5) Nebaba Кateryna, Khmelianchyshyn Yurii, Square of leaf surface of pea depending on technological techniques in the conditions of the western forest steppe. 
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Кам’янець-Подільський. Випуск 35. 2021. С. 25-30.     

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ХМЕЛЯНЧИШИ
Н Юрій 
Володимирович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

Бахмат М.І., Бахмат О.М., Хмелянчишин Ю.В. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА І РОСЛИННИЦТВА Навчальний посібник. 
ТОВ «Друкарня «Рута» 2022, 336С.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ХМЕЛЯНЧИШИ
Н Юрій 
Володимирович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) М.І. Бахмат, Ю.В. Хмелянчишин, В.М. Степанченко Методичні вказівки  для виконання курсової роботи з дисципліни «Рослинництво» для студентів 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 201 «Агорономія», Кам’янець-Подільський, 2020, 32 С.                                                                                                                              
                                              2) Методичні вказівки  для виконання курсової роботи з дисципліни «Системи сучасних інтенсивних технологій» для студентів 
денної і заочної форм навчання зі спеціальності 8.09010101 «Агрономія», Кам’янець-Подільський, 2021, 31 С.
3) Бахмат М.І., Хмелянчишин Ю.В., Степанченко В.М., Небаба К.С. Методичні рекомендації для вико-нання курсової роботи з дисципліни 
«Рослинництво». м. Кам’янець-Подільський, Вид-во ПДАТУ, 2021 р, 65 с.
4).  Бахмат М.І., Хмелянчишин Ю.В., Небаба К.С., Іванишин О.С.Робочий зошит з дисципліни «Рослинництво». Частина 1. м. Кам’янець-Подільський, 
Вид-во ПДАТУ, 2021 р, 85 с.



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ХМЕЛЯНЧИШИ
Н Юрій 
Володимирович

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не 
менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

Пророченко Тетяна Іванівна «Особливості розвитку та продуктивність ріпаку ярого (Brassica napus f. annua D. C.) залежно від елементів технології 
вирощування в Правобережному Лісостепу». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво». Київ, 2019. Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, доцент, член-кореспондент НААН Сінченко Віктор Миколайович, заступник директора з наукової роботи Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Хмелянчишин Юрій Володимирович, доцент кафедри рослинництва, селекції та насінництва Подільського 
державного аграрно-технічного університету Міністерства освіти і науки України

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ХМЕЛЯНЧИШИ
Н Юрій 
Володимирович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1) Урожайність гібридів цукрового буряка залежно від строків сівби // Інноваційні технології в рослинництві. Матеріали наукової інтернет-конференції, м. 
Кам’янець-Подільський, 2018                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                    2) Концентрація хлорофілу в листках рослин ріпаку ярого залежно від технології вирощування друкований // Інноваційні 
технології в рослинництві. Матеріали 2 всеукраїнської інтернет-конференції, м. Кам’янець-Подільський, 2019
3) Features of Statistical Processing of Research Results // DOI:10.26697/ijes.2019.4.35  International Journal of Education and Science, Vol. 2, No. 4, 2019               
4) Статистичні параметри мінливості урожайності насіння ріпаку ярого // Всеукраїнська наукова інтернет-конференцію «Інноваційні технології в 
рослинництві» , м. Кам’янець-Подільський, 2020.
5). Хмелянчишин Ю.В., Ткачук Л.Б..ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ ГІРЧИЦІ БІЛОЇ В УМОВАХ 
ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО Інноваційні технології в рослинництві, Кам’янець-Подільський, 2022, С 85-87.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

НЕБАБА 
Катерина 
Станіславівна 

1) 	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) Небаба К.С. Симбіотична продуктивність гороху посівного залежно від впливу мінеральних добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу західного. 
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. ПДАТУ. Кам’янець-Подільський. 2020. Вип. 32. С. 54-58.  DOI: 
https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-1-6                                                                                                                                                       2) Бахмат М. І., 
Плахтій Д. П., Небаба К.С. Формування симбіотичного апарату гороху посівного залежно від удобрення мінеральними добривами та регуляторів росту в 
умовах Лісостепу Західного. Науковий журнал НУБІП. Рослинництво і ґрунтознавство. Вип. 11, №3. Київ, 2020. С. 33-43. 
hƩps://doi.org10.31548/agr2020.03.033                                                                                                                                                              3) Небаба К.С. 
Продуктивність гороху посівного залежно від впливу мінеральних добрив і регуляторів росту в умовах Лісостепу Західного. Міжвідомчий тематичний 
науковий збірник: зрошуване землеробство. Вип. 74. Херсон. 2020. С.65-68.                                                                  4) Небаба К.С. Формування 
фотосинтетичного апарату гороху посівного залежно від технологічних прийомів в умовах Лісостепу Західного. Науковий журнал: збалансоване 
природокористування. Київ. 2020. №3. С. 139-145.                                                                                                           5) M. Bakhmat, O. Сhynchyk, К. Nebaba. 
Formation of productivity of sowing peas depending on technology measures of cultivation in the conditions of the western forest-steppe. EUREKA: Life Sciences. 
Agricultural and Biological Sciences. Number 2. 2020. Р. 3-8.
DOI: 10.21303/2504-5695.2021.001751

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

НЕБАБА 
Катерина 
Станіславівна 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Небаба К.С. Горох посівний: агротехнічний комплекс вирощування: монографія / Небаба К.С. м. Кам’янець-Подільський: "Виддавництво". 2022 р., 231 с

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

НЕБАБА 
Катерина 
Станіславівна 

4) 	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Конончук В.П., Бахмат М.І., Чинчик О.С., Небаба К.С. Особливості вирощування го-роху в умовах Поділля. Метод. рек. для виробництва. ПДАТУ. 
Кам’янець-Подільський, 2018. 52 с.                                                                                                                                                                                                                                                   
                                         2) Бахмат М.І., Хмелянчишин Ю.В., Степанченко В.М., Небаба К.С. Методичні рекомендації для вико-нання курсової роботи з 
дисципліни «Рослинництво». м. Кам’янець-Подільський, Вид-во ПДАТУ, 2021 р, 65 с.                                                                                                                                                                                 
                                                             3) Бахмат М.І., Небаба К.С., Іванишин О.С. Робочий зошит з рослинництва. Частина І. м. Кам’янець-Подільський, Вид-
во ПДАТУ, 2021 р, 90 с.  

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

НЕБАБА 
Катерина 
Станіславівна 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Диплом ДК №061604 від 29.06.2021 р. виданий Вищою атестаційною комісією України

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

СТРОЯНОВСЬК
ИЙ Василь 
Станіславович

1)  наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 1.)Хоміна В.Я., Строяновський В.С. Продуктивність рослин та економічна ефективність вирощування фенхелю звичайного в умовах Лісостепу західного. 
Міжвідомчий тематичний науковий збірник Зрошуване землеробство. Вип. 70. Херсон, 2018. С.42-46. 20.
2). Строяновський В.С. Урожайність і якість плодів фенхелю звичайного залежно від технологічних факторів в умовах Лісостепу західного / Таврійський 
науковий вісник. №101, 2018. С.107-111.4). Строяновський В.С., Хоміна В.Я. Доцільність вирощування фенхелю зввичайного в умовах Західного 
Лісостепу.Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК. №2 (101). 2018. С. 22-27.
3). Формування біометричних показників продуктивності рослин розторопші плямистої в умовах правобережного Лісостепу України / В.А. Тарасюк, В.С. 
Строяновський, П.В. Безвіконний, В.С. Кравченко / Вісник Уманського національного університету садівництва. №1. Умань. 2018. С.33-37.
4). 12. Хоміна В.Я., Строяновський В.С. Урожайність та якість фенхелю звичайного залежно від технологічних факторів в умовах Лісостепу України. 
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2019. С.73-80.
5). Строяновський В.С. Біометричні показники фенхелю звичайного залежно від застосування регуляторів росту рослин в умовах Лісостепу західного. 
Таврійський науковий вісник. №114, 2020. 
6) Строяновський В.С., Падалко Т.О., Козіна Т.В. Закономірності біометричних показників індивідуальної продуктивності рослин ромашки лікарської 
залежно від технології вирощування. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2021. №35. С. 16-24. 



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

СТРОЯНОВСЬК
ИЙ Василь 
Станіславович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

Лікарські рослини і продукти бджільництва в оздоровленні людини/ В.С. Строяновський, Д.П. Плахтій, Т.О. Падалко. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – 
Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2018. – 176 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

СТРОЯНОВСЬК
ИЙ Василь 
Станіславович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1) Строяновський В.С., Хоміна В.Я.  Вплив комплексу технологічних заходів на урожайність та вміст ефірної олії в насінні ефіроолійних культур родини 
apiaceae. «Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: Теорія і практика»: матеріали III Міжнародної наукової інтернет-конференції. (м. Київ, 20-22 
жовтня 2021 р.). Київ, 2021. С. 251-253. 
2) Строяновський Василь, Кшиштоф Мудрик. Фенхель звичайний – в умовах Ліостепу західного. Інноваційні технології в рослинництві. Матеріали 
наукової інтернет-конференціі. Кам'янець-Подільський (15 травня. Кам'янець-Подільський, 2018). Кам'янець-Подільський, 2018 С.179-181.
3) Хоміна В.Я., Строяновський В.С. Агротехнічні аспекти вирощування фенхелю звичайного в умовах Лісостепу західного. Наукові засади підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2018 р. Харків). Харків. С. 
292-293.
4) Строяновський В. Показники структури урожаю фенхелю звичайного залежно від агротехнічних заходів в умовах Лісостепу Західного. Інноваційні 
технології в рослинництві. Матеріали наукової інтернет-конференціі. Кам'янець-Подільський (15 липня. Кам'янець-Подільський, 2020). Кам'янець-
Подільський, 2020 С.106-107.
5) Строяновський В. Динаміка формування сухої речовини у рослин фенхелю звичайного залежно від агротехнічних заходів в умовах Лісостепу 
Західного. Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія і практика. Матеріали 2 міжнарподна науково-практична 
конференція. Кам'янець-Подільський (20 листопада, Тернопіль, 2020). С. 161-164.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

СТРОЯНОВСЬК
ИЙ Василь 
Станіславович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських обєднаннях 

Громадська організація "Міжнародна Фундація Науковців та Освітян"

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ІВАНИШИН 
Олександр 
Степанович 

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Іванишин О.С. Площа асиміляційної поверхні листків та урожайність гібридів кукурудзи залежно від удобрення в умовах Лісостепу Західного. 
Таврійський науковий вісник. 2020. 112. 77–81. 
2. Іванишин О.С., Хоміна В.Я. Динаміка накопичення сухої надземної маси та урожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від удобрення в умовах 
Лісостепу Західного. Таврійський науковий вісник. 2020. 114. 44–48. 
3. Хоміна В.Я., Іванишин О.С. Біометричні показники рослин різностиглих гібридів кукурудзи залежно від удобрення в умовах Лісостепу Західного. 
Modern engineering and innovative technologies. Karisruhe, Germany, 2021. 15( 2). 25-33. 
4. Іванишин О.С. Залежність площі асиміляційної поверхні листків та фотосинтетичного потенціалу кукурудзи від норм макро- та мікродобрива. SWorld 
journal. Svishtov, Bulgaria, 2021. 8(2). 133-139. 
5. O. Ivanyshyn, V. Khomina, H. Pantsyreva. Influence of fertilization on the formation of grain productivity in different-maturing maize hybrids. Ukrainian Journal 
of Ecology, 2021, 11(3), 262-269, doi: 10.15421/2021_170. 

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ІВАНИШИН 
Олександр 
Степанович 

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Бахмат М.І., Хмелянчишин Ю.В., Небаба К.С., Іванишин О.С. Робочий зошит з дисципліни «Рослинництво». Частина 1. Камянець-Подільський: ЗВО 
«ПДУ», 85 с.
2) Бахмат М.І., Степанченко В.М., Небаба К.С. Іванишин О.С. Робочий зошит з дисципліни «Рослинництво». Частина 2. Камянець-Подільський: ЗВО 
«ПДУ», 114 с.
3) Небаба К.С., Іванишин О.С. Конспект лекцій з дисципліни: «Рослинництво». Камянець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 392 с.
4) Небаба К.С., Іванишин О.С. Конспект лекцій з дисципліни: «Вступ до фаху». Камянець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 113 с.
5) Небаба К.С., Іванишин О.С. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни: «Вступ до фаху». Камянець-Подільський: ЗВО 
«ПДУ», 59 с.                                               

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ІВАНИШИН 
Олександр 
Степанович 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Диплом ДР № 004348 від 20 квітня 2022 р.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Рослинництва, 
селекції та 
насінництва

ІВАНИШИН 
Олександр 
Степанович 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Хоміна В.Я., Іванишин О.С. Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від фонів живлення в умовах Лісостепу Західного. (Матеріали Міжнародної 
наукової інтернет-конференції): Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія і практика (м.Тернопіль, 20 листопада 
2019). С. 198–199. 
2. Іванишин О.С. Стан і перспективи вирощування кукурудзи в Україні. (Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції): Інноваційні 
технології в рослинництві. (м. Кам’янець-Подільський, 15 травня 2019 р). С. 61. 
3. Іванишин О.С. Суха надземна маса та урожайність зерна гібридів кукурудзи залежно від удобрення в умовах Лісостепу західного. (Матеріали ІІІ 
Всеукраїнської наукової інтернет-конференції): Інноваційні технології в рослинництві. (м. Кам’янець-Подільський, 15 липня 2020 р). С. 43–44. 
4. Іванишин О.С. Вирощування різностиглих гібридів кукурудзи в умовах Лісостепу західного. Abstracts of IV International Scientific and Practical 
Conference Kharkiv, (Ukraine 16-17 March 2020). С. 25–26. 
5. Іванишин О.С. Енергетична оцінка вирощування різностиглих гібридів кукурудзи за різного удобрення (Матеріали ІV Всеукраїнської наукової інтернет-
конференції): Інноваційні технології в рослинництві. (м. Кам’янець-Подільський, 10 травня 2021 р). С. 56–58. 



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ЧИНЧИК 
Олександр 
Сергійович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1). Anton Matsak, Kateryna Tsytlishvili, Olga Rybalova, Sergey Artemiev, Andrey Romin, Oleksandr Chynchyk. METHOD OF AGRICULTURAL SEWAGE 
WATER PURIFICATION AT TROUGHS AND A BIOSORPTION BIOREACTOR. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol 5, No 10 (95) 
(2018) ECOLOGY (р. 15-24) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061. 2018. 144138 (Scopus)
2). Oleksіi Shestopalov, Nadegda Rykusova, Oksana Hetta, Valeriia Ananieva, Oleksandr Chynchyk. REVEALING PATTERNS IN THE AGGREGATION AND 
DEPOSITION KINETICS OF THE SOLID PHASE IN DRILLING WASTEWATER. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol 1, No 10 (97) 
(2019) ECOLOGY (р. 50-58)  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061. 2019.157242 (Scopus)
3). I. Didur, M. Bakhmat, O. Сhynchyk, H. Pantsyreva, N. Telekalo, O. Tkachuk. Substantiation of agroecological factors on soybean agrophytocenoses by analysis of 
variance of the Right-Bank ForestSteppe in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(5), 54-61, DOI: 10.15421/2020_206  (WoS)
4). I. Didur, O. Сhynchyk, H. Pantsyreva, S. Olifirovych, V.Olifirovych, O. Tkachuk. Effect of fertilizers for Phaseolus vulgaris L. productivity in Western Forest-
Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(1), 419-424, doi: 10.15421/2021_61. (WoS)
5).  H. Pantsyreva, V. Stoyanovskiy, K. Mazur, O. Сhynchyk, R. Myalkovsky The influence of bio-organic growing technology on the productivity of legumins. 
Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(3), 35-39, doi: 10.15421/2021_137  (WoS)
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Павлів О.В., Захарів О.Я., Чинчик О.С., Практикум екології мікроорганізмів. Навчально-методичний посібник для вищих навчальних закладів. 
Відокремлений підрозділ НУБІП України «Бережанський агротехнічний інститут» – Бережани,  2018 р. -147 с.
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7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад

Опонування дисертацій
1). Багай Тарас Іванович. Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – 
«Рослинництво». Тема дисертаційної роботи: «Формування зернової продуктивності бобів кормових залежно від елементів технології вирощування в 
умовах Лісостепу західного» (05.12.2019 р.)
2). Браніцький Юрій Юрійович. Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 
06.01.09 – «Рослинництво». Тема дисертаційної роботи: «Обґрунтування технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов 
Лісостепу Правобережного» (05.06.2020 р.)
3). Мордванюк Мирослава Олексіївна. Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за 
спеціальністю 06.01.09 – «Рослинництво». Тема дисертаційної роботи: “Формування продуктивності зерна нуту та його якісних показників залежно від 
технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного”  (04.03.2021р.)                                                                                       
4). Гадзовський Геннадій Леонардович. Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 201 – Агрономія, 
галузі знань 20 - Аграрні науки і продовольство. Тема дисертаційної роботи: "Оптимізація елементів технології вирощування сої в західному Поліссі 
України" (13.06.2021 р.)                                                                                                                                                                                                                          
 5). Присяжнюк Олег Іванович. Офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 
06.01.09 – «Рослинництво». Тема дисертаційної роботи: “Теоретичні та агробіологічні основи ідентифікації абіотичного стресу сільсськогосподарських 
культур та підвищення їх толерантності”  (30.09.2021р.)                                                                                                                               
  Член постійної Спеціалізованої вченої ради      Д 71.831.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.09 «Рослинництво» і 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво» 
Подільського державного аграрно-технічного університету.  
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій

1). Нагромадження кореневої маси бобово-злакового травостою залежно від складу травосумішки та удобрення. // Збірник  наукових праць Уманського 
національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань : Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2018. – 
Вип.93. – Ч.1  : Сільськогосподарські науки. – С.201-208.
2). Біологізація вирощування зернобобових культур в Україні, аналіз та перспектива / Кравченко В.С., Кононенко Л.М., Вишневська Л.В., Чинчик О.С., 
Оліфірович В.О.// Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. А Сільськогосподарські науки. – Одеса, 2019. – Вип. 92. – С. 162-172
3). Ботанічний склад та урожайність бобово-злакового травостою залежно від строків сівби / Чинчик О.С., Оліфірович В.О., Кравченко В.С., Кононенко 
Л.М. // Вісник  Уманського національного універ-ситету садівництва . Науково-виробничий журнал. – Умань, 2019. – Вип.1. – Агрономія. – С. 59-64
4). Чинчик О.С., Кравченко В.С., Кононенко Л.М., Вишневська Л.В.,  Оліфірович В.О. Біологізація вирощування зернобобових культур в Україні, аналіз 
та перспектива. // Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. А Сільськогосподарські науки. – Одеса, 2019. – Вип. 92. – С. 162-172
5). Чинчик О.С., Оліфірович В.О., Кравченко В.С., Кононенко Л.М. Ботанічний склад та урожайність бобово-злакового травостою залежно від строків 
сівби // Вісник  Уманського національного універ-ситету садівництва. Науково-виробничий журнал. – Умань, 2019. – Вип.1. – Агрономія. –    С. 59-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                        6). Чинчик О.С. Оліфірович С.Й., Оліфірович В.О., Гуменюк І.І. INFLUENCE OF MICROBIAL PREPARATIONS ON THE FORMATION OF 
PLANT STRUCTURE INDICATORS AND GRAIN YIELD OF SOYBEAN AND BEAN VARIETIES // Збірник наукових праць  Уманського національного 
університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2020. – Вип.97. –  Ч.1: 
Сільськогосподарські та технічні науки. – С. 268-278
7). Чинчик О.С. Оліфірович С.Й., Оліфірович В.О.Тривалість вегетації та продуктивність сортів квасолі звичайної в умовах південної частини Лісостепу 
західного // Збірник наукових праць «Агробіологія», 2021. № 1. С. 161–167.
 8). Mykola Bakhmat, Oleksandr Chynchyk, Kateryna Nebaba FORMATION OF PRODUCTIVITY OF SOWING PEAS DEPENDING ON TECHNOLOGY 
MEASURES OF CULTIVATION IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN FOREST-STEPPE //PUBLISHER OÜ «Scientific Route» European Union Editorial 
office «EUREKA: Life Sciences» Number 2, (2021), Narva mnt 7-634, Tallinn, Eesti (ISSN 2504-5687), 3-8
9). Чинчик О.С. Оліфірович В.О., Кравченко В.С., Вишневська Л.В., Яровий Я.О. КОРМОВА ЦІННІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ СУМІШОК ЛЯДВЕНЦЮ 
РОГАТОГО І ЗЛАКОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ  // // Зб. Наук. праць  Уманського національного 
університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2021. – Вип.98. –  Ч.1: 
Сільськогосподарські та технічні науки. – С. 262-270  (10.31395/2415-8240-2021-98-1-262-270 (Лінк)
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Хвороби лікарських рослин / В.К. Шевчук, Вільчинська Л.А. Кам'янець-Подільський, Друкарня ТОВ "Рута", 2019. – 140 с. (8,14 д.а.)
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7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Член Спеціалізованої вченої ради Д 71.831.01. за спеціальностями 06.01.09 "Рослинництво", 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво (2018-2020)
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консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій

1. Шевчук В.К., Вільчинська Л.А., Юзвенко Л.В. Метод рослин-індикаторів у вивченні мікоплазмозу нагідок лікарських./ Шевчук В.К.//Матеріали 
міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія і практика» (20 листопада 
2019 р.)Тернопіль, 2019. - С. 227-229.
2. Шевчук В.К., Григор’єв В.М. Видовий склад збудників борошнистої роси рослинності НПП «Подільські Товтри».- Матеріали наукової конференції 
«Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні» (20 листопада 2020 р.)- С. 205-208.
3. Шевчук В.К. Вплив фізіологічно-активних речовин на ріст і розвиток кореневої системи різних видів гречки в початковий період.- Матеріали IV 
Всеукраїнської інтернет-конференції «Інноваційні технології в рослинництві (10 травня 2021 р.) –С.163-165.
4. Шевчук В.К., Григор’єв В.М. Хвороби листя лікарських рослин НПП Подільські Товтри».- Мат.III Міжнородної науково-практичної онлайн 
конференції «Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика», присвяченої 30-річчю незалежності України (20-21 жовтня 2021 р.) - С.275-
278.
5. Шевчук В.К., Хоміна В.Я.,Рарок А.В. Особливості вегетативного розмноження гречки сахалінської Pobygounum Sachalinehse.- Матеріали V 
Всеукраїнської інтернет-конф «Іноваційні технології в рослинництві».-2022р. –С. 178-179.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

Шевчук 
Валентина
Костянтинівна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член Громадської організації "Міжнародна фундація науковців та освітян" (2021-2022)
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1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Substantiation of agroecological factors on soybean agrophytocenoses by analysis of variance of the Right-Bank ForestSteppe in Ukraine.Ukrainian Journal of 
Ecology. 2020. 10(5). 54-61, https: //doi.org//10.15421/2020_206 I. Didur, M. Bakhmat, O. Сhynchyk, H. Pantsyreva, N. Telekalo, O. Tkachuk.  
2. Бахмат М.І., Сендецький І.В., Козіна Т.В., Сендецький В.М. Вплив регулятора росту та норм висіву на формування врожайності озимого ріпаку в 
умовах Лісостепу Західного. / Вісник Дніпропетровського аграрно-економічного університете / ж. “Agrology”. № 3. – 2019. – С. 189-193.
3. Бахмат М.І., Сендецький І.В., Економічна ефективність вирощування ріпака озимого при застосуванні регулятора росту за різних норм висіву. 
Херсонський ДАУ, Таврійський науковий вісник, вип. 115. Херсон. 2020.-С.12-18.
4. Бахмат М.І., Сендецький І.В., Урожайність насіння ріпака озимого за оптимізації окремих елементів технології вирощування  ж. "Наукові доповіді 
НУБіП України" № 6(88), 2020
5. Razanov Serhiy1*, Ovcharuk Vitaliy2, Krasnyak Olena3, Bakhmat Mykola4, Bakhmat Oleg5, AGROECOLOGICAL ASSESSMENT OF GREEN MANURES 
GROWN FROM WINTER GRAIN HARVEST LOST IN THE CONDITIONS OF THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE, International Journal of 
Ecosystems and Ecology Science (IJEES), ISSN: 2224-4980 Volume 11, Issue 4, August - December 2021, (Serial Number 44) page 895-902
6. Bakhmat M., Sendetsky I. , Sendetsky W Peculiarities of autumn vegetation of winter rapes by pre-position treatment of seeds by the growth  regulator and sowing 
rates. "Modern engineering and innovative technologies" . Germany. Issue 15 / Part 2. 2021.-С. 103-107 
 http://  www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit15-02-117
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1. Солома, післяжнивні рештки і сидерати – агротехнологічні елементи біологізації сучасного землеробства : монографія / [Іванишин В.В., Шувар І.А., 
Бахмат М.І., Сендецький В.М. Танчик С. П., Центило Л. В., Бунчак О. М., Мельничук Т. В., Колісник Н. М., Тимофійчук Б. В., Мельник І. П., Шувар Б. І., 
Тимофійчук П. Б..]; За заг. ред. І. А. Шувара, В. М. Сендецького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2020. – 292 с.
2. Ріпак озимий: науково-агротехнологічні основи : монографія  [І.А. Шувар, Л.В. Центило,  М.І.Бахмат, В.М.,Сендецький, Т.В.Мельничук, 
І.В.Сендецький, О.М. Бунчак,І.П.Мельник, Н.М. Колісник, А.М. Шувар, Б.В. Тимофійчук,  Мазур В.О.] Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2021. - 216 с.
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Конончук В.П., Бахмат М.І., Чинчик О.С., Небаба К.С. Особливості вирощування гороху в умовах Лісостепу західного. Камянець-Подільський. 2018. 
50 с.
2. Бахмат М.І., Хмелянчишин Ю.В., Степанченко В.М., Клюцович Г.М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Системи 
сучасних інтенсивних технологій». Камянець-Подільський. 2019. 30 с.
3. Бахмат М.І., Хмелянчишин Ю.В., Степанченко В.М., Небаба К.С. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з рослинництва. Кам'янець-
Подільський. 2020. 65 с. 
4. Продуктивність агроценозів на фоні добрив з умістом тривалентного хрому в умовах західного Лісостепу: науково-практичні рекомендації. / О.М. 
Бунчак, М.І. Бахмат, І.А. Шувар, Р.Я. Іскра, В.М. Сендецький, Н.М. Колісник, Б.В. Тимофійчук, Л.В. Центило, І.П. Мельник. За ред. О.М. Бунчака.  
Симфонія форте. Івано-Франківськ. 2018. 68 с.
5. Продуктивність ріпака озимого залежно від способів застосування регуляторів росту за різних норм висіву в умовах Лісостепу Західного: науково-
практичні рекомендації. М.І. Бахмат, І.В. Сендецький, Т.В. Мельничук, В.М. Сендецький, Б.В. Тимофійчук, Т.В. Козіна. Івано-Франківськ. Симфонія 
форте. 2020. 72 с. 

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

БАХМАТ 
Микола Іванович

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня;

Науковий керівник аспіранта НЕБАБИ К.С. Дисертація на здобуття наукового ступенякандидата сільськогосподарських наук « Сортова продуктивність 
гороху посівного залежно від живлення мінеральними добривами та регуляторами росту в умовах Лісостепу Західного» за спеціальністю 06.01.12 – 05 
березня 2021 р. (вчена рада Д 71.831.01). Падалко Тетяна Олександрівна Тема: Вплив агротехнічних прийомів на продуктивність ромашки лікарської в 
умовах лісостепу західного

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

БАХМАТ 
Микола Іванович

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Голова Спеціалізованої вченої ради Д 71.831.01. за спеціальностями 06.01.09 "Рослинництво", 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" (2015-2022)

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ПУЮ Василь 
Лазарович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Пую В.Л., Бахмат М.І., Рихлівський І.П., Щербатюк Н.В. (2019). Optimization of Conveyor Production of Green Fodder. World Science. 7(47), Vol.1, July 
2019. P. 32-39. DOI: https://doi.org/ 10.31435/rsglobal_ws. 
2.Пую В.Л. Нова кормова культура – чорноголовник багатошлюбний / Тваринництво України, 2020. № 3. С. 38-44.
3. Puyu V., Bakhmat M., Khmelianchyshyn Y., Stepanchenko V., Bakhmat O., Pantsyreva H. Social-and-Ecological Aspects of Forage Production Reform in Ukraine 
in the Early 21st Century. European Journal of Sustainable Development (2021). Vol. 10. № 1. P. 221-228. Doi: 10.14207 / ejsd.2021.v10n1p221
4. Vasyl Puiu. Yield of sunflower seeds depending on the use of mineral fertilizers and biological products. Zeszyty Naukowe WSA w Lomzy. Lomza: Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Agrobiznesu, 2021. № 84. S. 31-48. https://zeszyty-naukowe.wsa.edu.pl/download/ZN-84-4-2021-got.pdf.
5. Naichuk A., Ignatyeva T., Vinnichuk O., Puiu V. (2022). Global neopolitics: risks of sustainable development of modern society. SHS Web of Conferences. France 
(Web of Science).

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ПУЮ Василь 
Лазарович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Пую В.Л. Програмування врожаїв сільськогосподарських культур: Навчальний посібник.  Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. 240 с. 



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ПУЮ Василь 
Лазарович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. Пую В.Л. Завдання для теоретичної підготовки та виконання лабораторних робіт з дисципліни «Кормовиробництво». Методичні вказівки для студентів 
першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія». Кам’янець-Подільський: Лана, 2018. 64 с. 
2. Пую В.Л. Тести з курсу «Кормовиробництво». Методичні вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія». 
Кам’янець-Подільський: Лана, 2018. 34 с. 
3. Пую В.Л. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт. Методичні ркомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія». Кам’янець-Подільський: Абетка світ, 2020. 64 с. 
4. Пую В.Л. Зелений конвеєр. Методичні рекомендації до виконання лабораторних та самостійних занять з дисципліни «Кормовиробництво та 
луківництво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 36 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ПУЮ Василь 
Лазарович

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Захист докторської дисертації  - 20.09.2018 р.; ННЦ "Інститут землеробства НААН" пгт. Чабани

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ПУЮ Василь 
Лазарович

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Офіційний опонент дисертації Сеника Івана Івановича на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук «Агробіологічні особливості та 
технологічні заходи формування урожайності кормових культур в умовах Лісостепу Західного» за спеціальністю 06.01.12 – 05 березня 2021 р. (вчена рада 
Д 71.831.01).

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

РИХЛІВСЬКИЙ 
Ігор Петрович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) Рихлівський І.П. Селекція та сортовивчення топінамбура [Текст]  /І.П. Рихлівський //Зб. наук. пр.: Сучасні проблеми землеробства та удосконалення 
технологій вирощування сільськогосподарських культур / МОН України, ПДАТУ.- Кам.-Подільський, 2015.- С.119-125- (Спецвип. з нагоди 100-річчя з 
дня народження професора Ступакова В.П.) 2016 р.
2) Рихлівський І.П. Особливості технологій вирощування картоплі в 19-21 ст.та можливості їх удосконалення на винахідницькому рівні [Текст] 
/І.П.Рихлівський, В.С.Строяновський//Наука і методика. Зб. науково-методичних праць.Випуск 29.Київ,«Агроосвіта»2016 р.-С 40-45.
3) Рихлівський І.П. Професор Олена Семенівна Алексеєва – науковець, організатор, викладач… Життя - як покликання [Текст] /І.П. Рихлівський. // 
Збірник спогадів. Науково-популярне видання. Кам.-Подільський, 2016. С.29-32.
4) Рихлівський І.П. Пора сіяти [Текст] /І.П. Рихлівський. Газета «Подолянин» жовтень 2016 р. 8 стор.
5) . Рихлівський І.П. Стислість– сестра таланту. Тож чому дисертації, такі розпливчасто – довгі [Текст]  /І.П. Рихлівський  //Агро Терра: освіта, наука та 
бізнес. №1(1)2016 С.27-28.
6, V.Vakhnuak,V.Havryluk, І.Rychlivsky. V.Tarasyk The prospects of Solving Energy Issues by decal soft government in Podilya under territorial and  administrative 
reform conditions in Ukrain/ Springer Proceedings in Energy. Renewable Energy Sources: Engineering technology, Innovation. Ed. Krr. Mudryk, S.Werb. Springer. 
2017. P.781-791
7) Рихлівський І.П. Вплив скоростиглості гібридів кукурудзи на їх урожайність в умовах дослідного поля НДЦ „Поділля”. Матеріали ІІ Всеукраїнської 
наукової інтернет – конференції «Інноваційні технології в рослинництві». Кам’янець – Подільський. 2019. С.135-137.
8) Оптимізація конвеєрного виробництва зелених кормів Оптимізація конвеєрного виробництва зелених кормів [Текст]/ Пую Василь Лазарович, Бахмат 
Микола Іванович, Рихлівський Ігор Петрович, Щербатюк Наталія Володимирівна.// WORLD SCIENCE. – Warsaw, Poland: RSGlobal Sp.z O.O., 2019.- № 
7(47), Vol.1.- Р.32-39.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

РИХЛІВСЬКИЙ 
Ігор Петрович

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір;

1) Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 94696. Застосування хлорхолінхлориду, як інгібітора передчасного проростання насіння пшениці озимої 
(Tr. аestivum), висіяного за екстримальних строків [Текст] /І.П.Рихлівський, І.М.Філь. Державне підприємство «Український інститут промислової 
власності», 11.06.2014 р.
2) Рихлівський І.П. Документ НОУ-ХАУ на гідромеліоративну споруду (ГМС) для упередження дощових підтоплень в районі центрального ринку м. 
Кам’янець-Подільського [Текст] /І.П. Рихлівський № 2 – 1628 від 27 серпня 2014 р.
3) Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 98195.Маринад для зеленого горошку [Текст] /І.П.Рихлівський, Г.О.Розпутна. Державне підприємство 
«Український інститут промислової власності», 16.09.2014 р.
4) Рихлівський І.П. Патент на корисну модель № 100143 від 10.07.2015 р. Конвеєрний спосіб вирощування «Зеленого горошку» [Текст] /І.П.Рихлівський,  
Г.О.Розпутна.  Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 2.02.2015 р.



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

РИХЛІВСЬКИЙ 
Ігор Петрович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1) Рихлівський І.П. Закони України та їх практичне використання в агрономії [Текст] / І.П. Рихлівський,  В.Г. Пасічник.  Навч. посібник. Кам’янець-
Подільський, друк ПП Міркотан А.Г., 2009 р.-119 с.
2) Рихлівський І.П. Екологічні проблеми землеробства [Текст] /В.П. Гудзь, І.П.Рихлівський, М.Ф.Рибак та ін.  Підручник для викладачів та студентів 
ВНСГЗ ІІІ-IV рівня акредитації. /Житомир: Полісся України, 2010. - 740 с.
3) Рихлівський І.П. Картопля, топінамбур, батат, стахіс, дайкон: їх значення та використання [Текст]  / І.П. Рихлівський,  Тарнавський М.М., Клюцук О.Л. 
Навч. посібник. Збірник рецептів приготування страв із нетрадиційних бульбоплодів та коренеплодів. Кам.- Подільський, 2011 р.- 79 с.
4) Рихлівський І.П. Альтернативні харчові продукти [Текст]  /І.П.Рихлівський і інші. Навч. посібник. НУБіП. 2012 р.
5) Рихлівський І.П. Вирощування печериць та кулінарне використання різних грибів. Науково-популярне видання [Текст]   / І.П.Рихлівський - Кам’янець-
Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 76с.
6) Рихлівський І.П. Адаптивні системи землеробства [Текст]  / В.П. Гудзь, І.А. Шувар, А.В. Юник, І.П.Рихлівський, Ю.В. Міщенко. Підручник.  -К.: 
«Центр учбової літератури», 2014.-336 с.
7) Рихлівський І.П. Адаптивно-ландшафтне землеробство [Текст]  / І.П.Рихлівський, П.Н.Лазер, В.О.Чапай. Навч. посібник. Кам’янець-Подільський,  ПП 
Зволейко Д.Г.,  2014 р. - 334 с.
8) Рихлівський І.П.Землеробство. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, О.Т.Кобернюк, В.І. 
Печенюк, Г.Й. Галицька. Абетка, ФОП Сисин Я.І. м. Кам’янець-Подільський, 2018. – 176 с.
9) Монографії
10) І.П.Рихлівський. Біологічні і агротехнічні основи сучасної технології вирощування топінамбура (аналітичний огляд та результати досліджень). 
Монографія. -К: Фітосоціоцентр, 2000. -224с.
11) І.П.Рихлівський  Інтродукція рослин: теоретичні основи і практичні рішення. Монографія. Кам’янець-Подільський, 2008.-72 с.
12) Адаптивні технології вирощування круп’яних культур. Частина ІІ. Сорго і сориз. Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві”, 2018. 
Полторецький С.П,. Білоножко В.Я.,Бурдига  В.М.та ін., 158 с.
13) Глобальне здоров’я, якість та безпека життя (основи нутриціології, харчові та біологічно активні добавки, добавки в косметичних засобах, токсичні 
ксенобіотики, органічне землеробство, допінгові та наркотичні засоби, біологічні отрути, стрес, паразитологія, генетична інженерія). Довідник – 
монографія. В 3-х томах. / Під загальною редакцією В.О.Ушкалова. – К.: ЦК «Компринт», 2019. (Т. 1.– 303 с.; Т. 2. – 640 с., Т. 3. – 612 с.). В 
співавторстві: (Войціцький В.М., Хижняк С.В., Данчук В.В., та ін.) 1555с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

РИХЛІВСЬКИЙ 
Ігор Петрович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Рихлівський І.П. Методичні вказівки для лабораторних занять, контрольних завдань і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гербологія» для 
студентів спеціальності 201 «Агрономія» за ОКР бакалавр денної і заочної форми навчання [Текст] / І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, А.Г.Глущак, 
М.М.Хомовий, І.М.Шейко м.Кам’янець-Подільський, 2016 р. –  62 с.
2) Рихлівський І.П. Ілюстрований довідник регульованих карантинних бур’янів України. Методичні вказівки з проведення лабораторних занять 
навчальної дисципліни «Гербологія» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» за ОКР бакалавр денної і заочної форми навчання [Текст] / 
І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, А.Г.Глущак, М.М.Хомовий, І.М.Шейко Кам’янець-Подільський, 2016 р. –  91 с.
3) Рихлівський І.П. Методичні вказівки для лабораторних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гербологія» для студентів спеціальності 
201 «Агрономія» освітнього ступеня «бакалавр» денної і заочної форми навчання [Текст] / І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, А.Г.Глущак, М.М.Хомовий, 
І.М.Шейко. Кам’янець-Подільський, 2016 р. –  с.62.
4 Рихлівський І.П. Методичні вказівки для лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Сільськогосподарські меліорації» для студентів 
спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форми навчання [Текст] /І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, М.М.Хомовий, В.М.Григор'єв, В.М.Бурдига.  
Кам’янець-Подільський, 2018 р. -73 с.
5) Рихлівський І.П. Атлас дерев і чагарників. Для лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Сільськогосподарські 
меліорації» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форми навчання [Текст] / І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, М.М.Хомовий, 
В.М.Григор'єв, В.М.Бурдига.  Кам’янець-Подільський, 2018 р. -21 с.
6) Методичні розробки до лабораторно - практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зональні системи землеробства», для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» Печенюк В.І., Хомовий М.М.  Кам’янець-
Подільський: ПДАТУ, 2019. – 56 с.
7) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з землеробства (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної 
форми навчання спеціальності  201  «Агрономія» / Печенюк В.І., Хомовий М.М. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 22 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

РИХЛІВСЬКИЙ 
Ігор Петрович

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Член Спеціалізованої вченої ради Д 71.831.01. за спеціальностями 06.01.09 "Рослинництво", 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ВАХНЯК 
Василь 
Степанович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

Основи геоморфології: навчальний посібник [Навчальний посібник].- Кам’янець-Подільський, 2020. - 87 с. (6,79 д.а.)

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ВАХНЯК 
Василь 
Степанович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Геологія.  Методичні вказівки та робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи студентів [Методична розробка]. Кам’янець-
Подільський: Абетка, 2015.- 52 c. 
2. Геоморфологія: робочий зошит [Методична розробка]. Кам’янець-Подільський, 2020.– 62 с.
3. Лабораторний практикум з грунтознавства: навчальний посібник [Навчальний посібник].- Кам’янець-Подільський, 2020. - 82 с. (5,81 д.а.)



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ВАХНЯК 
Василь 
Степанович

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

1. Відповідальний виконавець  госпдоговірної теми «Екологічні дослідження гібридів кукурудзи та соняшнику ТОВ «Суфле агро Україна» (2019-2021)
2. Відповідальний виконавець теми «Вивчення селекційних ліній кукурудзи ТОВ «КВС Україна»(2015-2022)
3. Відповідальний виконавець теми «Вивчення селекційних ліній соняшнику ТОВ «КВС Україна» (2015-2022)

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ВАХНЯК 
Василь 
Степанович

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 
Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

1) Голова журі IІI етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук 
України” Хмельницьке територіальне відділення. 

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ХОМОВИЙ 
Михайло 
Миколайович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Хомовий М.М. Землеробство. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, О.Т.Кобернюк, В.І. 
Печенюк, Г.Й. Галицька. Абетка, ФОП Сисин Я.І. м. Кам’янець-Подільський, 2018. – 176 с.
2. Економічні аспекти розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах: монографія / О.М. Варченко, І.М. Демчак, І.В. Свиноус та ін.; за ред. 
О.М. Варченко. - Біла Церква: БНАУ, 2019. - 385 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ХОМОВИЙ 
Михайло 
Миколайович

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівник постійно діючого студентського гуртка "Землероб" (2005-2022)

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ХОМОВИЙ 
Михайло 
Миколайович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Хомовий М.М. Методичні вказівки та робочий зошит для виконання лабораторно-практичних робіт та  самостійної роботи студентів із землеробства 
напряму підготовки 6.090101 «Агрономія»  (денної та заочної форми навчання) за освітньо-кваліфікаційним рівнем  «бакалавр» [Текст] /М.М.Хомовий, 
І.П.Рихлівський, В.І. Печенюк, А.Г.Глущак, В.М.Бурдига, Г.Й.Галицька, м. Кам’янець-Подільський, 2015 р.
2. Хомовий М.М. Атлас дерев і чагарників. Для лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Сільськогосподарські 
меліорації» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форми навчання [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, 
В.М.Григорєв, В.М.Бурдига. Кам’янець-Подільський, 2018 р. 21 с.
3. Хомовий М.М. Методичні вказівки для лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Сільськогосподарські меліорації» для студентів 
спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форми навчання [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, В.М.Григорєв, В.М.Бурдига. 
Кам’янець-Подільський, 2018 р. 73 с.
4. Методичні розробки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Технічні культури», розділ « Олійні культури» для здобувачів 
першого ( бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія» Хоміна В.Я., Строяновський В.С
5. Методичні розробки до лабораторно - практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Зональні системи землеробства», для здобувачів другого 
( магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 201 «Агрономія», Хоміна В.Я.,Печенюк В.І., Рихлівський І.П.



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ХОМОВИЙ 
Михайло 
Миколайович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член Громадської організації "Міжнародна фундація науковців та освітян" (2022)

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
грунтознавства та 
захисту рослин

Григор'єв 
Василь 
Миколайович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Volodymyr Ivanyshyn, Ulyana Nedilska, Veronika Khomina, Rita Klymyshena, Oleg Ovcharuk, Taras Hutsol, Krzysztof Mudryk, Marcin Jewiarz, Marek Wróbel, 
Krzysztof Dziedzic. Prospects of growing miscanthus as alternative source of biofuel. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation,  2018. Р. 
801-812.
2. Ефективність гербіцидів у посівах соняшнику в умовах Західного Лісостепу України // Григор’єв В. М., Федчук А. Р. Новітні агротехнологі. 2021. №9. 
С. 12-17.
3. L.I. Storozhyk , O.I. Prysiazhniuk, O.V. Muzyka, V.M. Hryhoriev, I.V. Svystunova, L.M.Karpuk, А.I. Kryvenko, O.A. Zinchenko, A.A. Pavlichenko. 
Photosynthetic activity of sugar sorghum under weed infestation of sowings as affected by the components of cultivation technology in Ukraine. EurAsian Journal of 
BioSciences Eurasia J Biosci 14, 2020 р.р. 124-127.
4. Prysiazhniuk O., Hryhoriev V., Svystunova I., Bukhalo V., Karpuk L., Kryvenko A., and Pavlichenko A. Effect to crop rotation and fertilization system in yield 
and technological quality in sugar beet (Beta vulgaris L.). Plant Archives. Vol. 21, Supplement 1, 2021. Р. 1768–1774.
5. Григор’єв В.М., Тарасюк В.А., Козіна Т.В. Ефективність фунгіцидів у захисті  пшениці озимої від хвороб листя. Подільський вісник: Випуск  33. м. 
Кам’янець-Подільський 2021– 16-22 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
грунтознавства та 
захисту рослин

Григор'єв 
Василь 
Миколайович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Чинчик О.С., Григор'єв  В.М. Практикум з моніторингу шкідників, хвороб і бур’янів у агроценозах: навчальний посібник [Навчальний посібник].- 
Кам’янець-Подільський, 2018. - 187 с. (12,79 д.а.)

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
грунтознавства та 
захисту рослин

Григор'єв 
Василь 
Миколайович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Хомовий М.М. Атлас дерев і чагарників. Для лабораторно-практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Сільськогосподарські 
меліорації» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форми навчання [Текст] / М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, 
В.М.Григорєв, В.М.Бурдига. – Кам’янець-Подільський, Вид-во ПДАТУ,  2018. – 21 с.
2. Хомовий М.М. Методичні вказівки для лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Сільськогосподарські меліорації» для студентів 
спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форми навчання [Текст] /М.М.Хомовий, І.П.Рихлівський, В.І.Печенюк, В.М.Григорєв, В.М.Бурдига. – 
Кам’янець-Подільський, Вид-во ПДАТУ, 2018. – 73 с.
3. Козіна Т.В., Григор’єв В.М. Лісова ентомологія: практикум (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 206 «Садово-
паркове господарство») / Т.В. Козіна, В.М. Григор’єв. – Кам’янець-Подільський, Вид-во ПДАТУ, 2021. – 117 с.
4. Григор’єв В.М. Системи захисту рослин: методичні рекомендації до виконання лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" / В.М. Григор’єв. – Кам’янець-Подільський, Вид-во ПДАТУ, 2021. – 95 с.
5. Григор’єв В.М. Адвентивні шкідливі організми: методичні рекомендації до виконання лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 202 "Захист і карантин рослин" / В.М. Григор’єв. – Кам’янець-Подільський, Вид-во ПДАТУ, 2021. – 78 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
грунтознавства та 
захисту рослин

Григор'єв 
Василь 
Миколайович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

член  ГО "Науково-технічний центр "Подільський біорегіон" (2021-2022)

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

КОБЕРНЮК 
Олена Тарасівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Рихлівський І.П., Печенюк В.І., Хомовий М.М., Кобернюк О.Т. Землеробство: навчальний посібник для виконання лабораторних робіт. Кам’янець-
Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2018. 176 c. 

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

КОБЕРНЮК 
Олена Тарасівна

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 71.831.01 з присудження наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 06.01.09 «Рослинництво»  (2015-
2019)

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

КОБЕРНЮК 
Олена Тарасівна

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

1. Рецензування монографії «Spatial Heterogeneity of Soil Parameters in Different Forest-Steppe Landscapes of Ukraine» Oksana Tonkha, Tomasz Nurek, Yuriy 
Kravchenko, Sergiy Sychevsky, Olga Bykova, Oleksandr Menshov, Oleksandr Kruglov, Vitaly Kovalenko, Roman Sonko,  Szymon Glowacki, 2020
 2.  Рецензування монографії «Growing Technologies of perennial Legumes» Vitalii Kovalenko, Raisa Vozhegova, Sergii Kokovikhin, Antonina Drobitko, Tomasz 
Nurek, Szymon Glowacki, Taras Hutsol, Valentуna Verkholantseva, Weronika Tulej, 2021



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

КОБЕРНЮК 
Олена Тарасівна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Кобернюк О.Т. Ефективність позакореневого підживлення при вирощуванні сорго зернового. XXXVII Міжнародна наукова інтернет-конференція 
«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 15 червня 2018р. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет ім. Григорія Сковороди», 2018. С. 87-89.
2. Khomina V., Trach I., Semenyshyna I., Koberniuk O., Mudryk K. et al. Potential of Soybean straw in Ukraine and solid biofuel production. V Міжнародна 
наукова конференція “Відновлювальні джерела енергії”, 20-22 червня 2018 року (м. Криниця, Польща).
3. Кобернюк О.Т. Продуктивність сорго зернового залежно від позакореневого підживлення. Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції: збірник 
наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 березня 2019 р. Кам’янець – Подільський, 2019. С. 101-103.
4. Oksana Muliarchuk, Olena Koberniuk, Tetiana Bilyk, Petro Bezvikonnyi, and Valeriy Tarasyuk  The influence of technology elements on the production of 
bioethanol from sugar sorghum. VІ International Conference Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. June 12-14 Krynica, 2019. 
5. Кобернюк О.Т.  Вплив елементів технології на продуктивність сочевиці в умовах південної частини західного Лісостепу. «Тенденції та перспективи 
розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Переяслав, 30 квітня 2020 року. Вип. 58. 
С. 475-478.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

КОБЕРНЮК 
Олена Тарасівна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Участь у ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (2022)

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ТАРАСЮК 
Валерій 
Анатолійович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Muliarchuk O., Koberniuk O., Bilyk T., Bezvikonnyi P., Tarasyuk V. The influence of technology elements on the production of bioethanol from sugar sorghum. 
6th International Conference - Renewable Energy Sources (ICoRES 2019) – Krynica, Poland – 2020 – Volume 154.
2. Bezvikonnyi P., Myalkovsky R., Muliarchuk O., Tarasiuk V. Effectivenessof the combined application of micro-fertilizers and fungicides on the beet crops. 
Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(6), 28-37.
3. Безвиконный П., Тарасюк В. Влияние биостимуляторов на урожайность и качество корнеплодов свеклы столовой в условиях Лесостепи Западной. 
Аграрная наука: журнал. Государственный Аграрный Университет Молдовы Ştiinţa Agricolă Agricultural Science. nr. 1, 2021. – pp. 81-85.
4. Григор’єв В.М., Тарасюк В.А., Козіна Т.В. Ефективність фунгіцидів у захисті озимої пшениці від хвороб листя. Подільський вісник: сільське 
господарство, техніка, економіка. Камянець-Подільський, 2020. – С. 16-22.
5. Безвіконний П. В., М’ялковський Р. О., Тарасюк В.А. Вплив строків сівби насіння буряка столового на зберігання коренеплодів. Збірник наукових 
праць БНАУ. Біла Церква, 2020. Вип. 1 (157). Серія «Агробіологія». С. 7–12.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ТАРАСЮК 
Валерій 
Анатолійович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Тарасюк В.А. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з дисципліни «Метеорологія і кліматологія» (для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 101 "Екологія" Кам’янець-Подільський, 2021. – 121 с.
2.  Тарасюк В.А., ЧинчикО.С. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Агрофармакологія» (для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 201 "Агрономія" Кам’янець-Подільський, 2021. – 102 с.
3. Тарасюк В.А., Козіна Т.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біологічний захист рослин» (для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 201 "Агрономія" Кам’янець-Подільський, 2021. – 64 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ТАРАСЮК 
Валерій 
Анатолійович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій; 

1. Тарасюк В.А., Безвіконний П.В. Урожайність сортів нового покоління розторопші плямистої в умовах Правобережного Лісостепу. Сучасний рух науки: 
тези доповідей XII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Дніпро, 2021. – Т.2. – С. 386-387
2. Тарасюк В.А., Безвіконний П.В. Вплив норм висіву і доз добрив на врожайність коріандру в умовах Західного Лісостепу. Технічне забезпечення 
інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції. Мелітополь, 2020. С. 109-111.
3. . Тарасюк В.А., Безвіконний П.В. Вплив регуляторів росту на якість вигонки тюльпанів в умовах зимових теплиць Західного Лісостепу. Сучасний рух 
науки: матеріали ХI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Дніпро, 2020. – С. 49-51.
4. Безвіконний П. В., Тарасюк В. А. Показники якості коренеплодів буряка столового за використання регуляторів росту рослин. Сучасні підходи до 
вирощування, переробки і зберігання плодоовочевої продукції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2020. – С. 11-13
5. Безвіконний П. В., Тарасюк В. А. Біостимулятори для столових буряків Плантатор. – 2020. – № 4. – С. 82-83.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ТАРАСЮК 
Валерій 
Анатолійович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член депутатської групи з земельних питань Оринінської ОТГ (2021-2022), 
Член Громадської організації "Міжнародна фундація науковців та освітян" (2021-2022)



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ТРАЧ Іван 
Васильович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включен  до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

 1) Spread Mustard and Prospects for Biofuels / T. Kozina, O. Ovcharuk, I. Trach, V. Levytska, O. Ovcharuk, T. Hutsol // Renewable Energy Sources: Engineering, 
Technology, Innovation. - Springer, Cham 2018. ISBN 978-3-319-72370-9 – p. 791-799.   
2) Potential of Soybean straw in Ukraine and solid production. / V. Khomina, I. Trach, I. Semenyshyna, O. Koberniuk// Renewable Energy Sources: Engineering, 
Technology, Innovation. - Springer, Cham 2019. p. 304-312.
3) Лапчинський В.В., Трач І.В. Значення механізму «Правової охорони географічних значень» для розвитку плодівництва у місцевих громадах. 
Інноваційні технології в рослинництві: збірник наукових праць ІІІ всеукраїнської наукової інтернет-конференції. – 15 липня 2020 р. С. 59-61.
4) Лапчинський В., Трач І. Організація і методика викладання дисциплін за спеціальністю 203 садівництво і виноградарство. Проблеми підготовки 
фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІIІ міжнар. наук.- метод. конф. 04 жовтн. 2019 р. Ч. 1. 
(ПДАТУ, м. Кам’янець– Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019. – С. 219-221.
5) Spread Mustard and Prospects for Biofuels / T. Kozina, O. Ovcharuk, I. Trach, V. Levytska, O. Ovcharuk, T. Hutsol // Renewable Energy Sources: Engineering, 
Technology, Innovation. - Springer, Cham 2018. ISBN 978-3-319-72370-9 – p. 791-799.
6) Potential of Soybean straw in Ukraine and solid production. / V. Khomina, I. Trach, I. Semenyshyna, O. Koberniuk// Renewable Energy Sources: Engineering, 
Technology, Innovation. - Springer, Cham 2019. p. 304-312.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ТРАЧ Іван 
Васильович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Трач І.В. Конспект Лекцій з дисципліни «ГІС і БД» для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій 1 освітнього рівня бакалавр. Протокол №5 
від 25 червня 2018 р. Кам'янець-Подільський, 2018. – 152 с. 
2. Трач І.В. Конспект Лекцій з дисципліни «Муніципальні ГІС» для студентів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій 2 освітнього рівня магістр. 
Протокол №5 від 25 червня 2018 р. Кам'янець-Подільський, 2018. – 108 с.
3. Хоміна В.Я., Хомовий М.М., Трач І.В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни ґрунтозахисне землеробство. Протокол 
№7від  20 травня 2021 р.Кам'янець-Подільський, 2021. – 60 с.
4. Овчарук В.І., Мулярчук О.І., Трач І.В. Конспект лекцій з дисципліни Плодівництво. Протокол №7від  20 травня 2021 р.Кам'янець-Подільський, 2021. – 
96 с.
5. Овчарук В.І., Мулярчук О.І., Трач І.В. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни Плодівництво. Протокол №7від  20 
травня 2021 р.Кам'янець-Подільський, 2021. – 96 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ТРАЧ Іван 
Васильович

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 
Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

 участь у журі II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук 
України»,  Хмельницьке територіальне відділення, секція «науки про землю», секція «агрономія» (2021-2022)

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Землеробства, 
ґрунтознавства та 
захисту рослин

ТРАЧ Іван 
Васильович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член Громадської організації "Міжнародна фундація науковців та освітян" (2022)

Агротехнологій і 
природокористуван
ня 

Садівництва та 
виноградарства

Козіна Тетяна 
Вікторівна 

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Kozina T., Trach I., Levytska V., Ovcharuk O., Hutsol T., Mudryk K., Jewiarz M., Wrobel M., Dziedzic K. Spread Mustard and Prospects for Biofuels. Renewable 
Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer, 2018, Vol. V, No 1, pp. 791-799. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72371-6_77
2. М. І. Бахмат, І. В. Сендецький, Т. В. Козіна, В. М. Сендецький Вплив регулятора росту та норм висіву на формування врожайності ріпаку озимого в 
умовах Лісостепу Західного AGROLOGY Volume 2 Issue 3 Approvedbythe Scientific Councilof Dnipro State Agrarianand Economic University. 2019. – С.189-
193
3. Григор’єв В.М., Тарасюк В.А., Козіна Т.В. Ефективність фунгіцидів у захисті  пшениці озимої від хвороб листя. Подільський вісник: Випуск  33. м. 
Кам’янець-Подільський 2020 – С. 16-22                                                                                                                                                                                                                                           
                                        4. T.Kozina. Agroecological featuresof seed productive ityincrease of white mustard in the conditionsof Podillia. Zeszyty Naukowe WSA w 
Łomży. 2021. Nr. 84, s. 59-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                            5. Строяновський В. С., Падалко Т.О., Козіна Т.В. Закономірності біометричних показників 
індивідуальної продуктивності рослин ромашки лікарської залежно від технології вирощування / В. С. Строяновський, Т. О. Падалко, Т. В. Козіна // 
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2021. – № 35. – С. 16 – 24. 



Агротехнологій і 
природокористуван
ня 

Садівництва та 
виноградарства

Козіна Тетяна 
Вікторівна 

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Ландшафтознавство» студентам зі спеціальності:193 "Геодезія та 
землеустрій" Т.В. Козіна, Т.М. Кушнірук Кам’янець-Подільський, 2020. – 75 с.
2. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Ентомології» студентам спеціальності: 201 «Агрономія О.С. 
Чинчик , Т.В.Козіна Кам'янець-Подільський, 2020 р. 34 с.
3. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Ентомології сільськогосподарської» студентам спеціальності: 202 
«Карантин і захист рослин» О.С. Чинчик, Т.В.Козіна Кам'янець-Подільський, 2020 р. 80 с.
4. Лісова ентомологія: практикум (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство») 
Т.В.Козіна В.М., Григор’єв Кам'янець-Подільський, 2020р. 117с.
5. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур» 
студентам спеціальності: 202 «Захист і карантин рослин» Подільський державний аграрно-технічний університет; Т.В.Козіна Кам'янець-Подільський, 
2021р. 121с.
6. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Лісова фітопатологія» студентам за спеціальністю 206 «Садово-
паркове господарство» О.І. Петрище, Т.М Кушнірук., Т.В.Козіна Кам'янець-Подільський, 2021р. 64 с.
7. Конспект лекцій. Хвороби і шкідники лісових та садово-паркових культур для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
202 «Захист і карантин рослин» Подільський державний аграрно-технічний університет; Т.В.Козіна Кам'янець-Подільський, 2021р. 274 с. 8.Методичні 
рекомендації для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
денної і заочної форми навчання спеціальності: 201 «Арономія» 203 Садівництво та виноградарство. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021.
8. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності: 201 «Арономія» 203 Садівництво та виноградарство. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 
84 с.                                                                                                                                                            
 9.Методичні рекомендації до виконання лабораторних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Плодівництво» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 201 "Агрономія", 202 "Захист і карантин рослин",203 "Садівництво та виноградарство "Кам’янець-
Подільський ПДАТУ, 2021. 78 с.

Агротехнологій і 
природокористуван
ня 

Садівництва та 
виноградарства

Козіна Тетяна 
Вікторівна 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1.Сендецький В.М., Мельничук Т.В., Козіна Т. В.  Вплив сумісного застосування соломи, післяжнивних рештків та сидератів на біологічну активність 
ґрунту Інноваційні технології в рослинництві III Всеукраїнська наукова інтернет-конференція м. Кам’янець-Подільський 2020 – 102-105 с.                                                                                                           
                                                                              
2. Сендецький В.М., Мельничук Т.В., Козіна Т. В. Солома і сидерати – агротехнологічні елементи біологізації сучасного землеробства Сучасний рух 
науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С.318-319.                                                                                                                                               
                                                                                                   
3. Сендецький В.М., Козіна Т. В.  Деструкція соломи біопрепарату «Верместим -Д» важливий резерв підвищення родючості ґрунтів. Розвиток аграрної 
галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 4 – 6 листопада 2020 р., м. 
Миколаїв. Миколаїв : МНАУ, 2020. С.84-85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        4. Шувар І.А. Особливості застосування соломи і післяжнивних 
решток гречки на добриво в агротехнологіях сучасного землеробства. / Шувар І.А., Сендецький В.М.,Козіна Т. В. //Сучасний рух науки: тези доп. XII 
міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 квітня 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.2. – С.482-485.                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                          5.Сендецький В.М. Урожайність кукурудзи при 
застосуванні післяжнивних решток попередника та сидератів /В. М. Сендецький, Т. В. Козіна // Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і 
практика: матеріали IIІ Міжнародної наукової інтернет-конференції. Київ, 2021. – С.238–239                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                           6. Козіна Т.В. Особливості застосування сидератів гірчиці білої в плодових 
насадженнях/ Т. В. Козіна //Міжнародна науково-педагогічна конференція, педагогічних працівників, аспірантів, студентів закладів фахової передвищої та 
вищої освіти на тему: « Rozwój systemu edukacji w obszarze nauk rolniczych – od teorii do praktyki. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesuw Łomży, 
2022.–64-66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                            7. Козіна Т. В. 
Інноваційні технології сидерату гірчиці білої / Т. В. Козіна // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ 
Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції. Мелітополь, 2021. – С. 240-242. 



Агротехнологій і 
природокористуван
ня 

Садівництва та 
виноградарства

Козіна Тетяна 
Вікторівна 

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Козіна Т.В. Керівник гуртка «Плодівник»  (2021-2022)

Агротехнологій і 
природокористуван
ня 

Садівництва і 
виноградарства

Степанченко 
Віталій 
Миколайович

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1)  Системи сучасних інтенсивних технологій. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 
201 "Агрономія"/Бахмат М.І., Хмелянчишин Ю.В., Степанченко В.М.//Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019 р. 30 с.
2) Методичні вказівки для проведення науково-дослідної (виробничої)практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-
професійною програмою "Агрономія" спеціальності 201 "Агрономія"/Гораш О.С., Бахмат М.І., Гойсюк С.О., Хмелянчишин Ю.В., Вільчинська Л.А., 
Климишена Р.І., Степанченко В.М., Сікора Ю.В.//Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2018 р. 27 с.
3) Рослинництво. Методичні вказівки для виконання курсової роботи  для здобувачів вищої освіти спеціальності 201 – «Агрономія»/Бахмат М.І., 
Хмелянчишин Ю.В., Степанченко В.М.//Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020 р. 65 с.                                                                                                                                            
                         4) Робочий зошит для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Рослинництво» для здобувачів вищої освіти ступеня 
«бакалавр» по спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання//Бахмат М.І., Небаба К.С., Степанченко В.М., Іванишин О.С.//Кам’янець-
Подільський, ПДАТУ, 2021 р.85 с. 

Агротехнологій і 
природокористуван
ня 

Садівництва і 
виноградарства

Степанченко 
Віталій 
Миколайович

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

1) Член  спеціалізованої Вченої ради Д71.831.01 Закладу вищої освіти "Подільський державний університет"

Агротехнологій і 
природокористуван
ня 

Садівництва і 
виноградарства

Степанченко 
Віталій 
Миколайович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Степанченко В. М. Формування продуктивного фітоценозу травостою/Степанченко В. М.// Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і 
практика: матеріали IIІ Міжнародної наукової інтернет-конференції. Київ, 2021. – С.249-251                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                 2. Люшняк О.В., Степанченко В.М. Формування сіяного травостою 
залежно від видового складу [Текст]/Люшняк ОВ, Люшняк МВ, Степанченко ВМ//Сучасний стан науки в сільському господарстві та 
природокористуванні: теорія і практика: зб. тез доп. Міжнар. наук. Інтернет-конф.[м. Тернопіль, 20 листоп. 2019 р.]/редкол.: Andrzej Samborski, Marcin 
Niemiec, ВІ Овчарук [та ін.]; ред. ОВ Овчарук, ВЯ Хоміна.-Тернопіль: ТНЕУ, 2019.-С. 129-131.                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                           3. Степанченко В.М. ФОТОСИНТЕТИЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ СОРТІВ ПРОСА/Степанченко В. М.//АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ/Збірник наукових праць міжнародної 
науково-практичної конференції. Камнець-Подільський, 2019. - С.153-154                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                               4. Степанченко В.М. ФОРМУВАННЯ АГРОФІТОЦЕНОЗУ КУЛЬТУРИ ПРОСА В УМОВАХ 
ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО/Степанченко В. М.//АГРАРНА НАУКА ТА ОСВІТА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ/Збірник наукових праць міжнародної 
науково-практичної конференції. Камнець-Подільський, 2018. - С.146-148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            5. Степанченко В.М. Особливості росту і 
розвитку рослин проса в умовах Лісостепу західного//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Житомирський національний 
агроекологічний університет, 7-8 червня 2018 року «Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення». С.156-158.



Агротехнологій і 
природокористуван
ня 

Садівництва і 
виноградарства

Степанченко 
Віталій 
Миколайович

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Свістак Володимир Леонідович – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Агрономія",  Диплом III ступеню 
(17.05.2019 р.)

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Садівництва і 
виноградарства

ОВЧАРУК 
Василь Іванович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Assessment and Development Perspectivesof Solar Energy in Khmelnytskyi Region / OvcharukVasylj, Olena Doroshenko Yaroslava Babiy, and Andriy Stepas 
//January 2018/ In book: Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation Springer International Publishing. P. 743-754.
2. Ріпчаста цибуля з розсади / Овчарук В.І. // Плантатор. – 2018. – №4. – С. 50-51.
3. Вихід біопалива з сортів сорго цукрового залежно від фону живлення і густоти стояння рослин / Овчарук В.І., Мулярчук О.І. // Збірник наукових праць 
ПДАТУ Сільськогосподарські науки. 2018. Вип.28. – С. 78-85.
4. Оцінювання якості бульб картоплі сортів різної стиглості залежно від умов вирощування / Овчарук В.І.,М’ялковський Р.О.,Безвіконний П.В. // Збірник 
наукових праць Уманського НУС. Частина 1. Сільськогосподарські науки. Вип. 94. – 2019. – С. 274-285.
5. Поєднання позакореневого підживлення мікродобривами та їх вплив на біологічні параметри рослин буряка столового / Овчарук В.І., Мулярчук 
О.І.,М’ялковський Р.О.,Безвіконний П.В // Вісник УНУС. Вип.№1, - 2019. – С. 70-75.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Садівництва і 
виноградарства

ОВЧАРУК 
Василь Іванович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Методи аналізу в агрономії та агроекології / Овчарук В.І, Овчарук О.В., Хоміна В.Я., Мустіпан М.І. // м.Кам.-Подільський, м.Кропивницький. 2019. с. 
354.
2. Технологія вирощування ранньої картоплі / Овчарук В.І., М’ялковський Р.О.,Безвіконний П.В., Мулярчук О.І. // Монографія. - м.Умань. видав. 
“Сочинський М.М.” 2019. с. 134                         
3. Коренеплідні овочеві рослини родини селерових (Apiaceae): навч. посіб. / В. І. Овчарук, О. В. Овчарук, П. В. Безвіконний, О.І. Мулярчук:. – Кам’янець-
Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. – 145 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Садівництва і 
виноградарства

ОВЧАРУК 
Василь Іванович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Овчарук В.І.,Мулярчук О.І. Робочий зошит з Овочівництва. ПДАТУ, 2019 р. – с.81.
                                                                                                                                                                                                                       
2...Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни Овочівництво для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із спеціальності 
201"Агрономія"/ О.І. Мулярчук. Кам’янець-Подільський ЗВО «ПДУ», 2022. – 90 с.                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                  3.. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 
«Овочівництво відкритого ґрунту» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» 
/ О.І. Мулярчук. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. – 90 с

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Садівництва і 
виноградарства

ОВЧАРУК 
Василь Іванович

7) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 
члена постійної спеціалізованої вченої ради.

Член Спеціалізованої вченої ради  Д 71.831.01

Офіційний опонент:
1. Лещу Надія Василівна «Методологічні засади формування урожайності та якості товарної продукції і насіння салату посівного (Lactuca sativa L.)» (2021)
2. Лук’янець Оксана Дмитрівна « Оптимізація технології вирощування цикорію салатного ендивій та ескаріол у Правобережному Лісостепу України» 
(2019)
3. Карпенко Костянтин Маркович «Технологічні та біологічні особливості формування продуктивності помідора за органічного виробництва в умовах 
Південного Степу України»  (2019)                                                                                                         
4. Воєвода Лілія Ігорівна «Оптимізація технології вирощування цикорію салатного вітлуф в Правобережному Лісостепу України» (2019)



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Садівництва і 
виноградарства

Мулярчук 
Оксана Івнаівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Мулярчук О. І. Технологія вирощування сорго цукрового для виробництва біопалива в умовах Поділля / О. І. Мулярчук, П. В. Безвіконний, Л. В. 
Кобринська // – Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 103 – Херсон: ХДАУ, 2018. – С. 93-99.
2. Мулярчук О. І. Вихід біопалива з сортів сорго цукрового залежно від фону живлення і густоти стояння рослин / О. І. Мулярчук, В.І. Овчарук// 
Подільський вісник: Сільське господарство, техніка, економіка. 2018. – №28   – С. 90-98.
3. Овчарук В. І.,Мулярчук О. І., М'ялковський Р. О., Безвіконний П. В., Кравченко В. С., Климович Н. М. Поєднання позакореневого підживлення 
мікродобривами з фунгіцидами та їх вплив на біологічні параметри рослин буряка столового. Збірник наукових праць Уманського національного 
університету садівництва. 2019. Вип.94 Ч.1. С. 70-75
4. Мулярчук О.І., М'ялковський Р. О., Безвіконний П. В. Вплив комплексної дії агрозаходів на формування врожаю сортів капусти білоголової. 
Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. 2019. Вип. 109. С. 84-89
5. Myalkovsky R. O., Bezvikonnyi P. V., Mulyarchuk O. I., Kravchenko V.S. 
Efficacyoffoliarapplicationofmicrofertilizersonthebiochemicalparametersofpotatotubers. Збірник наукових праць Уманського національного університету 
садівництва. 2019. Вип. 95 Ч.1. С. 55-65
6. Mulyarchuk O. I., Myalkovsky R. O., Bezvikonnyi P. V. Thein fluen  ceofmineral feed ingelementstotheoutputofbioethanolfromsugar sorgum. Аграрная наука: 
журнал. Государственный Аграрный Університет Молдовы Ştiinţa Agricolă Agricultural Science. 2019, nr. 2, pp. 10-15.
7. DomaratskyiY., Mialkovskyi R., Koberniuk O., Muliarchuk O., Bezvikonnyi P. 
AnalysisofthedependenceofwinterwheatyieldingcapacityformationonmineralnutritioninirrigationconditionsofsouthernsteppeofUkraine. Independent Journal of 
Management & Production (Ijm&P)ISSN: 2236-269Xv. 11, n. 8, 2020 (Special Edition ISE, S&P)pp. 751-761
8. Muliarchuk O., Koberniuk O., Bilyk T., Bezvikonnyi P., Tarasyuk V. The influence of technology elements on the production of bioethanol from sugar sorghum.  
6th InternationalConference - RenewableEnergySources (ICoRES 2019), Krynica, Poland, EditedbyJewiarz, M.; E3S WebofConferences, Volume 154, id.02005 
(2020).
9. BezvikonnyiP., Myalkovsky R., Muliarchuk O., Tarasiuk V.Effectivenessofthecombinedapplicationofmicro-fertilizersandfungicidesonthebeetcrops. 
UkrainianJournalofEcology.10(6),2020. –pp. 28-37.
10. Res. on Crops 22 (1): 116-128 (2021) With five figures Printed in India Peculiarities of tomatillo (Physalis philadelphica) field production in Ukraine with the use 
of different elements of technology S. A. VDOVENKO1,*, O. O. POLUTIN1 , O. I. MULIARCHUK2 , O. V. HAREBA3 AND I. L. HAVRYS3
11. Вдовенко С.А., Швидкий П.А., Оплаканська А.Б., Мулярчук О.І. Вплив схеми розміщення і густоти рослин на біометричні показники та урожайність 
перцю солодкого/ С.А. Вдовенко, П.А. Швидкий, А.Б. Оплаканська, О.І.  Мулярчук// Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2021. 
– № 2. – С. 9 – 12. DOI: 10.31395/2310-0478-2021-2-9-12

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Садівництва і 
виноградарства

Мулярчук 
Оксана Івнаівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. М'ялковський Р.О, Овчарук В.І., Безвіконний П.В., Мулярчук О.І., Кравченко В.С. Технологія вирощування ранньої картоплі. Монографія. Умань: 
Видавець «Сочінський М.М.», 2019  134 с.
2. Taras Hutsol, Szymon Glowacki, Krzysztof Mudryk, Serhii Yermakov, Oleg Kucher, Adrian Knapczyk, Oksana Muliarchuk, Olena Koberniuk, Nataliia 
Kovalenko, Vitalii Kovalenko, Oleh Ovcharuk, Liliia Prokopchuk.Agrobiomass of Ukraine - Energy Potential of Central and Eastern Europe(Engineering, 
Technology, Innovation, Economics). Monograph. –Warsaw: 2021. – 136р. DOI: 10.22630/SGGW.IIM.ISBN:9788382370201
3. Коренеплідні овочеві рослини родини селерових (Apiaceae): навч. посіб. / В. І. Овчарук, О. В. Овчарук, П. В. Безвіконний, О.І. Мулярчук:. – Кам’янець-
Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. – 145 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Садівництва і 
виноградарства

Мулярчук 
Оксана Івнаівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, електронних 
курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

1.конспект лекцій з навчальної дисципліни «Плодівництво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
із спеціальності 203"Садівництво та виноградарство"
2. Методичні рекомендації і робочий зошит до виконання лабораторних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Овочівництво» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із спеціальності 201"Агрономія"
3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних занять з навчальної дисципліни «Грибівництво» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 203 "Садівництво і виноградарство"                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                 4. Конспект лекцій з навчальної дисципліни Грибівництво для здобувачів освітнього 
ступеню «магістр» спеціальності 203 Садівництво та виноградарство другого рівня вищої освіти/ О.І. Мулярчук. Кам’янець-Подільський ПДАТУ, 2021. – 
54 с                                                                                                                                                                                                5..Опорний конспект лекцій з 
навчальної дисципліни Овочівництво для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із спеціальності 201"Агрономія"/ О.І. Мулярчук. 
Кам’янець-Подільський ЗВО «ПДУ», 2022. – 90 с.                                                                                                                                                                                                                                            
                                                           6. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Овочівництво відкритого 
ґрунту» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» 
/ О.І. Мулярчук. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. – 90 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Садівництва і 
виноградарства

Мулярчук 
Оксана Івнаівна

7) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 
члена постійної спеціалізованої вченої ради.

Офіційний опонент:
1. Прудкий Роман Іванович «Технологічні особливості формування урожайності шпинату городнього за органічного виробництва у Правобережному 
Лісостепу України» (2021)
2. Унучко Олександр Олександрович « Ефективність елементів технології вирощування бамії у Правобережному Лісостепу України» (2021)
3. Розробка і оптимізація елементів технології вирощування фізалісу клейкоплодого в умовах Лісостепу Правобережного України»  (2021)                                         
             4. Кухнюк Оксана Володимирівна «Агробіологічні умови формування врожайності овочів і картоплі у Правобережному Лісостепу України» (2021)



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Садівництва і 
виноградарства

Мулярчук 
Оксана Івнаівна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Voitsekhivskyi V., Muliarchuk O. at set.   Value of blackberry berries as a nutritional component with a high content of biologically active substances. PLANTA+. 
НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА: мат. Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 19 лютого 2021 р.). Електрон. дані. Київ, ПАЛИВОДА А. В., 2021. 621 с. С.46-50.                                                                                                                                              
                                                                                                                                             2.  Мулярчук О.І. Переробка нестандартно частини урожаю моркви 
столової ІІІ Міжнародна науково-практична конференції «Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво». – Миколаїв, 
2020. – С. 47-50.                                                                                                                                                                                                                                                                      
                            3. № WSA /27/12/21/. Виступ на науковому заході під час проходження стажування. Сучасні підходи до професійного розвитку педагога. 
"Теорія та методика професійного розвитку педагогічних працівників як складова безперервного навчання впродовж життя".                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                4.  Мулярчук О. І. РОЛЬ СОРТУ В КОМПЛЕКСІ 
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЯБЛУК/ О. І. Мулярчук // Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: Теорія і практика. IIІ міжнародна наукова інтернет-
конференція, 20-22 жовтня 2021 р. – Київ, 2021. С. 187-189
5. Мулярчук О.І. Продуктивність насаджень суниці садової залежно від схеми посадки. Технічне забезпечення інноваційних технологій в 
агропромисловому комплексі: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 238-240.                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                    6. Breeding, genetics and growing technology for agricultural 
crops. Book of proceedings X Intern. applied science conf. of young scientists and experts (April 29, 2022, v.Tsentralne, Kyiv region, Ukraine). – 2022.  130р.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня 

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

БАХМАТ Олег 
Миколайович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) S. F. Razanov, O. P. Tkachuk, O. M. Bakhmat, A. M. Razanova.  Reducing danger of heavy metals accumulation in winter wheat grain which is grown after 
leguminous perennial precursor.  Uk rainian Journal of Ecology, 2020, 10(1), 254-260, doi: 10.15421/2020_40. р.р. 254-260.
2) S.F. Razanov, O.P. Tkachuk, A.M. Razanova, M.I. Bakhmat, O.M. Bakhmat.  "Intensity of Heavy Metal Accumulation in Plants of Silybum Marianum L. in 
Conditions of Field Rotation" Ukrainian Journal of Ecology 2020, 10(2), 131-136 , do i : 10.15 42 1/2 020_75. pp. 131-136.
3) V. Puyu, M. Bakhmat, H.     Pantsyreva, Y. Khmelianchyshyn,    V. Stepanchenko, O. Bakhmat. 
Social-and-Ecological Aspects of Forage Production Reform in Ukraine in the Early 21st Century.  European Journal of Sustainable Development (2021), 10, 1, 221-
228 ISSN: 2239-5938 Doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p221. pp. 221-228
4) Бахмат О.М., Федорук І. В. Продуктивність сортів сої в умовах Поділля. Plant and Soil Science = Рослинництво та ґрунтознавство : наук. журн. / НУБіП 
України. Київ. 2021. №. 1 С. 07-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                      5) Бахмат О.М., Федорук І. В. Вплив 
поєднання процесу інокуляції, застосування мікродобрив та інсектицидно-фунгіцидного препарату на технологію вирощування сортів сої за різними 
групами стиглості в умовах Лісостепу західного. Колективна монографія:  «Наука XXI ст.: виклики та перспективи». Том 2 природничі науки. 2021 р. 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський, с. 90-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                   6.Nataliia Ridei, Oleh Bakhmat , Danylo Plahtiy, Olena Polova, Yuliia Holovnia. THE 
ACTIVITIES OF AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENT: 
THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE EU STATES. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.9, September 
2021.  pp. 323-331
https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.9.42
7. Razanov Serhiy1*, Ovcharuk Vitaliy2, Krasnyak Olena3, Bakhmat Mykola4, Bakhmat Oleg5, AGROECOLOGICAL ASSESSMENT OF GREEN MANURES 
GROWN FROM WINTER GRAIN HARVEST LOST IN THE CONDITIONS OF THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE, International Journal of 
Ecosystems and Ecology Science (IJEES), ISSN: 2224-4980 Volume 11, Issue 4, August - December 2021, (Serial Number 44) page 895-902; 
DOI: https://doi.org/10.31407/ijees11.429
8. Razanov Serhii1*, Husak Oksana2, Polishchuk Mikhaylo3, Bakhmat Oleh4, Koruniak Olha5, Symochko Lyudmyla6, Ovcharuk Ivanna7, ACCUMULATION 
PECULIARITIES OF HEAVY METALS IN CEREAL CROPS GRAINS OF DIFFERENT VEGETATION PERIOD IN CONDITIONS OF THE FOREST STEPPE 
OF THE RIGHT BANK OF UKRAINE. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), ISSN: 2224-4980 Volume 12, Issue 3, April 2022 - July 
2022, (Serial Number 47)  page 43-50; 
DOI: https://doi.org/10.31407/ijees12.306                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                Факультет 

агротехнологій і 
природокористуван
ня 

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

БАХМАТ Олег 
Миколайович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1) Бахмат О.М., Господаренко Г.М. Складові технології вирощування сої. Складові технології вирощування coї : навч. посіб. / За заг. Ред. Г М. 
Господаренка : - Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2019 -  208 с.. іл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                       4. Бахмат О.М., Бахмат М.І.,Хмелянчишин Ю.В. Технологічні основи 
органічного землеробства і рослинництва    (навчальний посібник) - 344ст.  (2022)

                                                                                                                                                                                         

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня 

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

БАХМАТ Олег 
Миколайович

 6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня;

1) Федорук Інна Василівна. кандидат с.-г.  наук зі спеціальності 06.01.09 –рослинництво. Сортова прдуктивність зерна сої залежно від інокуляції насіння 
та внесення мікродобрив в умовах Лісостепу західного. 2021 рік.



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня 

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

БАХМАТ Олег 
Миколайович

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                    або 
члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                             не 
менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

1) Член постійної Спеціалізованої вченої ради Д 71.831.01 Подільського державного аграрно-технічного університету.      2019 -2021 рік                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   2) Член постійної Спеціалізованої 
вченої ради К 05.854.01 Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.  2019 -2021 рік

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня 

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

БАХМАТ Олег 
Миколайович

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Проект «Моделювання адаптивної сортової технології вирощування сої в господарствах Хмельницької області». Керівник проекту – Бахмат М.І., автори 
проекту - Бахмат О.М., Чинчик О.С., Федорук І.В., Прус Л.І. став переможцем ХІІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації  
«ПРИКЛАДНІ НДР». 2018 рік.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

НЕДІЛЬСЬКА 
Уляна Іванівна

1. наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collectionне 
менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені 
до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection

1.  Ivanyshyn, V., Khomina, V., Klymyshena, R., Hryhoriev, V., Ovcaruk, O., Hutsol, T., Mudryk, K., Jewiatz, M., Wrobel, M., Dziedzic, K.  Prospect of Growing 
Miscanthus as Aiternative Source of Biofuel Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation: ICORES 2017, 2018. 801-812. DOI 10.1007/ 978-3-
319-72371-6_78. Web of science 2. Недільська У.І. Ріст, розвиток і продуктивність міскантусу гігантського  Подільський вісник: сільське господарство, 
техніка, економіка. Випуск 31. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. С. 15-22.
https://doi.org/10.37406/2706-9052-2019-2-2 Фахове видання 
3. Недільська У.І. Продуктивність садивного матеріалу міскантусу залежно від агротехнічних заходів.
Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Херсон: 2021. - Вип.75. С. 73-76.
4. Недільська У.І. Ріст, розвиток і урожайність проса прутоподібного «світчграсу».
Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон, 2021. Вип. 118. 404 
С. 133-137. 5. Недільська У.І. Ріст, розвиток і продуктивність міскантусу гігантського Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 
Випуск 31. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. С. 15-22.
https://doi.org/10.37406/2706-9052-2019-2-2 
6. .Недільська У.І.  Морфофізіологічні особливості резистентності та агрономічних ознак Solanum tuberosum.
Наука ХХІ ст.: виклики та перспективи: колективна монографія в 2-х томах за заг. ред. В.В. Іванишина. - Кам’янець-Подільський : Подільський державний 
аграрно-технічний університет, 2021. Т. 2. Природничі науки. С. 138-148.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

НЕДІЛЬСЬКА 
Уляна Іванівна

4. наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Роговик Л.Й, Недільська У.І., Овчарук О.В., Падалко Т.О. Агрохімія.  Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для здобувачів 
першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» Камянець-Подільський, 80 с.   (2020 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                               2. Недільська У.І.. 
Система удобрення сільськогосподарських культур. Курс лекцій. Камянець-Подільський, 242 с.   (2021)                                                                                                                                                             
                                                                      3. Недільська .І. Фізіологія рослин. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для здобувачів 
першого бакалаврського рівня 202 "Захист рослин".   (2020)                                                                                                                                                              
4. Недільська У.І. Фізіологія: практикум. Камянець-Подільський  147 с. Недільська У.І. Чинчик О.С. Фізіологія рослин. Методичні рекомендації 
самостійної роботи для здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 201 "Агрономія" 52 с.  (2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                          5. Роговик 
Л.Й., Недільська У.І., Коваль Т.В. Агрохімія. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту.  (2020)                                                                                                                                                      
                                                                            6.Фізіологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія»                                                                7.   Курс лекцій з дисципліни «Агроекологія» для  здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія»   (2022)                                                                                                                     
8.  Курс лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»  (2022)                                                                                                                                                             

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

НЕДІЛЬСЬКА 
Уляна Іванівна

12. наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1.Недільська У.І. Вплив мікроелементів на життєдіяльність рослин. ІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція "Сучасний стан науки в сільському 
господарстві та природокористування: теорія та практика" м. Тернопіль. (20 листопада) 2020. С. 124-125.
2. Недільська У.І. Функціональна діагностика як інструмент регулювання живлення рослин. ІV Всеукраїнська наукова-інтернет конференція "Інноваційні 
технології рослинництва" 10 травня 2021. Камянець-Подільський, ПДАТУ. С. 87-88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                             3.  "Недільська У.І. Особливості застосування мікродобрив. 
ІІІ Всеукраїнська наукова-інтернет-конференція «Інноваційні технології рослинництва» 15 липня 2020. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ. С. 74-75                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   4.Недільська У.І. Особливості розвитку та продуктивність 
біоенергетичних культур. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання аграрної науки», присвячена 175-річчю з дня 
заснування Уманського національного університету садівництва. Умань, 2019. С. 93-95.                                                                                                                                                                                                         
                                                                                       5.Недільська У.І., Іванцин М.Р. Формування якості картоплі під час вирощування. Збірник наукових 
праць міжнародної наукової конференції «Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія та практика» (20 листопада 
2019). Тернопіль, 2019. С. 102-103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                               6. Недільська У.І. Ознаки нестачі та надлишку елементів живлення рослин картоплі. 
Science, society, education: topical issues and development prospects. Abtracts of vi international scientific and practical conference. May 10-12, Kharkiv, 2020. C. 
48-51.



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

НЕДІЛЬСЬКА 
Уляна Іванівна

14. керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні)

керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком "Дослідник" (2021-2022)

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

НЕДІЛЬСЬКА 
Уляна Іванівна

15.  керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 
Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

Участь у журі членів Національного центру “Мала академія наук України” (2020-2022)

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

ПЛАХТІЙ 
Данило Петрович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

Ямборак Р.С., Плахтій Д.П. Хімічна екологія Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори -2006» 2020. 174 с.
Плахтій П.Д., Плахтій Д.П. Загальна і вікова фізіологія людини теорія, тести Львів: «Новий світ 2000» 2020. 338с.
Плахтій П.Д. Словник-довідник з бджільництва. / П.Д.Плахтій, Д.П.Плахтій, Т.В.Коваль. ‒ Кам'янець-Подільський: Віт'АДрук, 2022.  ‒  250 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

ПЛАХТІЙ 
Данило Петрович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Коваль Т.В., Плахтій П.Д., Плахтій Д.П. Апівалеологія. Теорія, практикум, тести. Кам’янець-Подільський: ПП «Віта Друк», 2021. 234 с.
2. Плахтій Д.П., Галаченко О.О., Бахмат О.М. Екологія праці (фізіологічний і психологічний аспекти) Кам’янець-Подільський. «Друкарня Рута» 2018р., 
351с
3.Плахтій П.Д. Словник-довідник з бджільництва. / П.Д.Плахтій, Д.П.Плахтій, Т.В.Коваль. ‒ Кам'янець-Подільський: Віт'АДрук, 2022.  ‒  250 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

ПЛАХТІЙ 
Данило Петрович

    14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

               Керівництво гуртком "Еколог" студентів спеціальності 101 "Екологія" (2018-2021)



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

ПЛАХТІЙ 
Данило Петрович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Співпраця на договірних засадах (надання навчальних матеріалів для проведення підвищення кваліфікації щодо використання СДН "MOODLE") з 
громадською організацією «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF (код ЄДРПОУ 43254640), 2021 р.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

КОВАЛЬ Тетяна 
Вячеславівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Suprovych, T. M., Dyman, T. M., Suprovych, M. P., Karchevska, T. M., Koval, T. V., & Kolodiy, V. A. (2018). Population genetic structure of the Ukrainian 
black-pied dairy breed with the genome BoLA-DRB3. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(4), 568-577. https://doi.org/10.15421/021885.
2. Prylipko T., Koval Т., Kostash V., Tocarchuk Т., Tsvihun А.  OPTIMIZATION OF RECIPE TURKEY MEAT PATE. CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD 
SCIENCE AND TECHNOLOGY. Vol. 12, Nr.(4) 2020. р. 98-112. https://doi.org/10.34302/crpjfst/2020.12.4.11.
3. Prylipko Т., Kostash V.,  Koval Т., Shuliar А., Tkachuk V., Shuliar А. Modeling of microbiological and biochemical processes under the conditions of steam 
contact sterilization in containers of turkey meat pate.  INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P). v. 12, n. 3, Special Edition 
ISE, S&P – May 2021. p.p. 318-334. http:// www.ijmp.jor.br. ISSN: 2236-296X. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1444.
4. Prylipko T., Koval T., Kostash V., Shuliar A., Tkachuk V., Shuliar A. Adaptive changes in the ornithine cycle and amino acid synthesis in sheep liver with different 
meat productivity. Independent Journal of Management & Production.  N. 12(6), 2021.  р.р. 632-S645. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1751.
5. Приліпко Т.М. Нейрогуморальна регуляція обміну речовин у разі порушення травлення в жуйних / Т.М.Приліпко, Т.В.Коваль // Таврійський науковий 
вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 
123. С. 187-192.                              
DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.123.25

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

КОВАЛЬ Тетяна 
Вячеславівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

Плахтій П.Д. Словник-довідник з бджільництва. / П.Д.Плахтій, Д.П.Плахтій, Т.В.Коваль. ‒ Кам'янець-Подільський: Віт'АДрук, 2022.  ‒  250 с.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

КОВАЛЬ Тетяна 
Вячеславівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. Коваль Т.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії» для здобувачів 
вищої освіти спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» та 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Т.В.Коваль //   
Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006»,  2020. 114 с.
2. Коваль Т.В. Курс лекцій «Біохімія тварин з основами фізичної та колоїдної хімії» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 211 «Ветеринарна 
медицина» та 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / Т.В.Коваль // Кам'янець-Подільський, 2021. 240 с.
3. Коваль Т.В. Курс лекцій з дисципліни «Гідрологія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» / Т.В.Коваль // Кам'янець-Подільський: 
Віт'АДрук, 2022. –  271 с. 

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

КОВАЛЬ Тетяна 
Вячеславівна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій

1. Коваль Т.В. Використання хімічного аналізу продуктів бджільництва для моніторингу екологічного стану агроценозів. Сучасний стан науки в 
сільському господарстві та природокористуванні: теорія та практика: збірник наукових праць міжнародної наукової   інтернет-конференції (20 листопада 
2019р., м. Тернопіль). Тернопіль: 2019. С.117-118.
2. Коваль Т.В., Ямборак Р.С. Вплив техногенного навантаження на якість продукції бджільництва. Сучасні проблеми урбоекосистем: зб. матеріалів 
Міжнар. наук.-практ. конф. (1-2 жовтня 2020 р., Кам’янець-Подільський) / за заг. ред. О.І. Любинського. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 
2020. С. 11-14.
3. Коваль Т.В. Стан грунтів як важливий фактор екологізації у тваринництві. Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: 
теорія та практика: збірник наукових праць ІІ міжнародної наукової   інтернет-конференції (20 листопада 2020 р., м. Тернопіль). Тернопіль: 2020. С.92-94.
4. Коваль Т.В. Вплив важких металів на якість продукції рослинництва. Інноваційні технології в рослинництві: матеріали IV всеукраїнської наукової 
інтернет-конференції, 10 травня 2021 р. – м. Кам'янець-Подільський, 2021.         С 63-64.   
5. Коваль Т.В. Екологічні аспекти при виробництві тваринницької продукції.  Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter 
Debates: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Internet Conference, February 3-4, 2022. ‒ FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, 2022.  С. 
280-281.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

Пустова Зоя 
Володимирівна

4)наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні рекомендації до виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни “Мікробіологія з основами вірусології” для студентів 
факультету агротехнологій і природокористування заочної форми навчання / Пустова З.В., Роговик Л.Й., Марек Остафін, Карол Бульскі.Кам’янець-
Подільський, 2018 р. – 110 с.
2. Мікробіологія. Навчально-методичний посібник для студентів факультету агротехнологій і природокористування. Частина 1. / Пустова З.В., Пустова 
Н.В., Роговик Л.Й., Марек Остафін, Карол Бульскі. – м. Камʼянець-Подільський, 2020 р. – 147 с. (др. арк. 6). 
3. Мікробіологія. Навчально-методичний посібник для студентів факультету агротехнологій і природокористування. Частина 2. Пустова З.В., Пустова 
Н.В., Роговик Л.Й., Марек Остафін, Карол Бульскі. – м. Камʼянець-Подільський, 2021 р. – 150 с. (др. арк. 6). 

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

Пустова Зоя 
Володимирівна

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Проект на проведення фундаментального/прикладного дослідження, Наказ МОН № 1362 від 03.11.2020 р. на тему «Дослідження енергетичного 
потенціалу агробіомаси для виробництва твердих палив з покращеними якісними показниками». Науковий керівник Гуцол Т.Д., виконавці Єрмаков 
С.В.,Кучер О.В., Пустова З.В.



Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

Пустова Зоя 
Володимирівна

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій протягом 
не менше двох років;

Співпраця з БТУ-центр м. Ладижин 2019-20 рр. Договір № 20/09-19д від 20 вересня 2019 р на проведення випробування препаратів БТУ-центр м. 
Ладижин.

Факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

Пустова Зоя 
Володимирівна

12) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або публікацій з наукової або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Пустова З.В. Случик Т.А., Фідейчук В.О. Екологізація технологій вирощування зернобобових культур	стаття	Збірник матеріалів наукової інтернет-
конференції: Інноваційні технології в рослинництві 15травня 2018 р. 153-155. 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/16363231c04236ff?projector=1&messagePartId=0.1
2. Пустова З.В. Фідейчук В. О. Екологічна система обробітку ґрунту - no-till технологія. Збірник матеріалів наукової інтернет-конференції: Інноваційні 
технології в рослинництві 2019 р. https://mail.ukr.net/desktop#readmsg/15592871810948181163/f0
3. Пустова З.В. Прокопчук Л.М. Водорості як відновлюване джерело енергії Матеріали доповідей V міжнародного науково-практичного семінару 
розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві 7 - 8 лютого НУБІП. С. 127-129  http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstrea 2020
4. З. В. Пустова, О. В. Ростоцький, В. О. Чапай, О. М. Трояновська, У. І. Недільська Вплив препаратів мікробіологічного походження на врожайність 
озимої пшениці та ярого ячменю Матеріали міжнародного семінару (онлайн) з нагоди Міжнародного року здоров’я рослин – 2020. "Перспективи розвитку 
регіонального виробництва і застосування біологічних засобів захисту рослин від шкідників і хвороб" С. 152-154. 
http://scholar.google.ru/scholar_url?url=https://www.academia.edu/download/64807257/zbirnik_seminar_biotekhnika_2020_1_.pdf%23page%3D152&hl=en&sa=X
&d=7615975669085920044&ei=tdOzX9XCLYSAy9YP142j4As&scisig=AAGBfm0a16F2RJF6PtQ8WVjJGw0C1Zh3MQ&nossl=1&oi=scholaralrt
5. F. Al Nadzhar, Z. Pustova, N. Pustova, I. Horetska, T. Hutsol, S. Slobodian The straw of millet as a source of energy. Transition to Knowledge Economy. 
Challenges, Smart Opportunities and Innovation. Р. 39 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iQ9FRwEAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate#d=gs_md_cita-
d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Duk%26user%3DiQ9FRwEAAAAJ%26sortby%3Dpubdate%26citation_for_view%3DiQ9FRwEAAAA
J%3AkNdYIx-mwKoC%26tzom%3D-120

Факультет 
агрономії і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

КРАЧАН Тетяна 
Михайлівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1) Органічна хімія: навчальний посібник для студентів природничих спеціальностей Л.Й. Роговик, Т.М. Крачан.- Кам.-Под.,- 145 с.    2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                2) Хімія: навчальний посібник / Л.Й. Роговик, Т.М. Крачан. 	 Кам'янець-Подільський, 2021. –  269 с.

Факультет 
агрономії і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

КРАЧАН Тетяна 
Михайлівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Хімія: Робочий зошит для лабораторних занять Р.С. Ямборак, Т.М. Крачан.- Кам.-Под.,- 56 с.   (2020)
2) Електронний курс "Хімія" для здобувачів освіти спеціальності 208 агроінженерія  інженерно-технічного факультету на освітній платформі Moodle  
(2022)
3) Електронний курс "Хімія" для здобувачів освіти спеціальності 206 садово-паркове господарство  факультету агротехнологій і природокористування на 
освітній платформі Moodle (2022)
3) Електронний курс "Стратегічна екологічна оцінка" для здобувачів освіти спеціальності 101 Екологія  факультету агротехнологій і природокористування 
на освітній платформі Moodle (2022)
4) Електронний курс "Оцінка впливу на довкілля" для здобувачів освіти спеціальності 101 Екологія  факультету агротехнологій і  природокористування на 
освітній платформі Moodle (2022)
 5) Методичні рекомендації для самостійної роботи із дисципліни "Хімія" здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей ІІІ-ІV рівня акредитації / Т.М. 
Крачан. Л.Й. Роговик. 	 Кам'янець-Подільський: Копі-Центр, 2022. 	 61 с. 
6) Завдання для самостійної роботи із дисципліни "Хімія" здобувачів вищої освіти спеціальностей 201 "Агрономія", 202 "Захист і карантин рослин", 203 
"Садівництво та виноградарство", 206 "Садово-паркове господарство", "101 Екологія"/ Т.М. Крачан, Л.Й. Роговик. 	 Кам'янець-Подільський: Копі-Центр, 
2022. 	 85 с.

Факультет 
агрономії і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

КРАЧАН Тетяна 
Михайлівна

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня	 «Фазові рівноваги і кристалічна структура сполук у системах Y–{Cu, Ag}–Al, {Y, La}–Ag–Ga та споріднених» 
( дата захисту 03-07-2018 Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціалізована вчена рада Д 35.051.10).  03.07. 2018 р.

Факультет 
агрономії і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

КРАЧАН Тетяна 
Михайлівна

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 
Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

Участь у журі членів Національного центру “Мала академія наук України” (2019, 2022) - рецензування та оцінювання наукових робіт  за напрямом "Хімія"



факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

ГОРОДИСЬКА 
Олеся Петрівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Vilchinska Lydmila, Horodyska Olesia Buckwheat selection in south western forest steppe conditions of Ukraine / Relevant issues  of development and 
modernization of the modern science: the experience of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. – Riga, Latvia: «Baltija 
Publishing», 2018. – 434 p
2. Vasyl Ovcharuk, Oleg Boyko, Olesya Horodyska, Olena Vasulyeva, Krzysztof Mudryk, Marcin Jewiarz, Marek Wróbel, Jakub Styks Prospects for the Production 
of Biofuels from Crop Residues Bean and Its Environmental and Technological Characteristics. // Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation 
2019. pp 285-292.  DOIhttps://doi.org/10.1007/978-3-030-13888-2_28.
3. Куманська Ю.О., Сабадин В.Я., Городиська О.П. Порівняння ліній мутантного походження ріпаку ярого за основними елементами продуктивності. 
Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН» Випуск 1-2. 2019. С. 185-198.
4. Shkuratov O., Dorosh O., Gorodyska O., Patiyuk O. Assessment of influence of spatial organization of territory on economic efficiency of agricultural enterprises // 
Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2020. Vol. 20. Issue 2. P. 523–530
5. Федорук І.В., Хмелянчишин Ю.В., Городиська О.П. Особливості росту і розвитку рослин сої залежно від сорту та елементів технології вирощування. 
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка / ПДАТУ. Кам’янець-Подільський, 2020. Вип. С. 54 – 62.
6. Вільчинська Л. А., Городиська О. П., Диянчук М. В. Селекція гречки на стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища. / Л. А. 
Вільчинська, О. П. Городиська, М. В. Диянчук // Фактори експериментальної еволюції організмів. ‒ 2020. ‒Том 27. ‒ С. 55‒60. ISSN 2415-3826 (Online), 
ISSN 2219-3782 (Print) https://doi.org/10.7124/FEEO.v27.1302
7. T.O. Padalko, M.I. Bakhmat, O.V. Ovcharuk, O.P. Horodyska Quality of raw material from chamomile inflorescences depending on technological factors 
Ukrainian Journal of Ecology. 2021. 11(1). P. 234–240. DOI: https://doi.org/10.15421/2021_35.
8. Agroecological influence of micronutrient fetilizers and seed inoculation on a soybean crop / Fedoruk Inna, Bakhmat Oleg, Khmelianchyshyn Yuri, Gorodyska 
Olesia. ЕUREKA : Life Sciences : scientific journal.  Tallin, Estonia, 2021. Is. 2. P. 16-24 doi: 10.21303/2504-5695.2021.001747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                          9. Horodyska О. Breeding buckwheat for drought tolerance in the conditions of Podillia. Zeszyty Naukowe. 2021. Nr. 84. P. 7-18.

факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

ГОРОДИСЬКА 
Олеся Петрівна

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір;

1.  Свідоцтво про державну реєстрацію № 190701 від 12.04.2019 р. - свідоцтво про виникнення майнового права інтелектуальної власності на сорт рослин 
гречка їстівна Кам’янчанка Іванишин В.В. Гаврилянчик Р.Ю., Вільчинська Л.А., Городиська О.П., Камінна О.О. дата подання заявки 18.03.2016 р. дата 
публікації відомостей про видачу охоронного документа та номер бюлетеня Бюлетень, випуск 2, 2019 р. С. 205.

факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
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Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

ГОРОДИСЬКА 
Олеся Петрівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Городиська О.П. Комплект тестових завдань для проведення підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів спеціальності 
201 «Агрономія». Методична розробка / О.П. Городиська // Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2019 р. С. 41.
2. Городиська О.П. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Ботаніка» для студентів 1 курсу спеціальності 201 «Агрономія». Методична 
розробка / О.П. Городиська // Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2021 р. С. 51.
3. Городиська О.П. Робочий зошит для лабораторних занять з дисципліни «Ботаніка» для студентів 1 курсу спеціальності 202 «Захист і карантин». 
Методична розробка / О.П. Городиська // Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2021 р. С. 76.
4. Городиська О.П. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Ботаніка» для студентів 1 курсу спеціальності 203 «Садівництво та 
виноградарство». Методична розробка / О.П. Городиська // Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2021 р. С. 32.
5. Городиська О.П. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Ботаніка» для студентів 1 курсу спеціальності 206 «Садово-паркове 
господарство». Методична розробка / О.П. Городиська // Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2021 р. С. 32.
6. Городиська О.П. Комплект тестових завдань для проведення підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів спеціальності 
202 «Захист і карантин». Методична розробка / О.П. Городиська // Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ, 2021 р. С. 40.

факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

ГОРОДИСЬКА 
Олеся Петрівна

12) наявність апробаційних та /або науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних  публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Городиська О.П. Селекція гречки на посухостійкість в умовах південно-західного Лісостепу. Інноваційні технології в рослинництві : матеріали ІІІ 
всеукраїнської наукової інтернет конференції, м. Кам’янець-Подільський 15 липня 2020. Кам’янець-Подільський, 2020. С. 29-30.
2. Gorodyska O., Chubayko O., Fedoruk I. FEATURES OF CULTIVATION ASSESSMENT OF EARLY RIPENING BUCKWHEAT VARIETIES. Modern science 
: problems and innovations‖: аbstracts of I International Scientific and Practical Conference (April 5-7, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. Р. 15-19. 
homepage: http://sci-conf.com.ua.
3. Gorodyska O., Kumanska Y., Fedoruk I., Dubinskyi A. Assessment of selected materials of buckwheat on duty resistance. «Topical issues of the development of 
modern science» : аbstracts of 11 International Scientific and Practical Conference (July 1-3, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. Р. 18-23 
URL: https://sci-conf.com.ua.
4. Городиська О., Вільчинська Л., Федорук І., Куманська Ю. Селекція гречки у післяжнивних та післяукісних посівах. Кліматичні зміни та сільське 
господарство. Виклики для аграрної науки та освіти : квітень 2021 року. Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2021. С. 83-86.
5. Городиська О.П., Сторож О.В., Вивчення основних елементів гібридних номерів селекціх гречки / Потенційні шляхи розвитку науки у галузі 
довготривалого зберігання матеріальних цінностей в системі держрезерву України : збірник тез науково-практичного круглого столу (м. Київ 25–29 
листопада 2020 року). – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 56-61.

факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

Бурдига  Віталій 
Миколайович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

С.П.Полторецький, В.Я.Білоножко, В. М. Бурдига, І. П. Рихлывський, Н.М.Полторецька, А.О.Яценко, А.П. Березовський, М.Ф.Блащук. // Монографія 
Адаптивні технології вирощування круп’яних культур. Ч. 1 Сорго і Сориз. Умань Видавничо-комерційний центр «Візаві», 2018.  156с.



факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

Бурдига  Віталій 
Миколайович

 8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового видання, що індексується в 
бібліографічних базах, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection;

Керівник НДР: Бурдига Віталій Миколайович
Тема НДР: Агроекологічне обгрунтування адаптивної технології вирощування гречки
Номер державної реєстрації НДР: 0116U006278  (01.01.2016р.-01.12.2020р.)

факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

Бурдига  Віталій 
Миколайович

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою);

 1.  ТзОВ «Адванда Сідс Україна» Наукове консультування По договору №TD-3-01-18 від 16 квітня 2018 року.
Дослідження зародкової плазми на предмет урожайності та інші  агрономічні властивості дослідних ділянок соняшнику.
2. ТзОВ «Адванда Сідс Україна» Наукове консультування По договору №TD-2-01-19 від 1 квітня 2019 року.Дослідження зародкової плазми на предмет 
рожайності та інші  агрономічні властивості дослідних ділянок соняшнику.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                            3. ТзОВ «Адванда Сідс Україна» Наукове 
консультування По договору №TD-10-03-20 від 10 березня 2020 року.
Дослідження зародкової плазми на предмет урожайності та інші  агрономічні властивості дослідних ділянок соняшнику та кукурудзи.
4. ТзОВ  «Рівень Агро» договір № НКП 7/2022 від «7» квітня 2022 р.
надання наукових, науково-технічних, науково-освітніх і науково-консультаційних послуг Тема «Дослідження насіннєвої продуктивності гречки в умовах 
сільськогосподарського підприємства»
5. Дочірнє підприємство «Обрій» договір № НКП 11/2022 від «9» травня 2022 р.
надання наукових, науково-технічних, науково-освітніх і науково-консультаційних послуг Тема «Розмноження насіння гречки»

факультет 
агротехнологій і 
природокористуван
ня

Кафедра екології і 
загальнобіологічн
их дисциплін

Бурдига  Віталій 
Миколайович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Бурдига В.М., //Технології та інновації  GrowHow.in.ua 2018. – Гречка на насіння: Як вирощувати  https://growhow.in.ua/grechka-na-nasinny 
2. Бурдига В.М., – Зберігання насіння гречки, // Агробізнес     сьогодні. №18 -  С. 50 – 51.
3. Бурдига В. М  –  Поради  гречкосіям // The Ukrainian Farmer. - 2018. - № 4. - С. 108-110.
4. Бурдига В.М.,– Як сіяти гречку  // The Ukrainian Farmer. - 2019. - № 4. – С. 80-82.
5. Бурдига В.М.,– Гречка після жнив  // The Ukrainian Farmer. - 2019. -      № 6. – С.138-140.
6. Бурдига В.М.,  Рарок  А. В. Вирощування гречки: як досягти високих урожаїв            // Пропозиція. - 2020. -  № 5. – С.40-42.

ветеринарної 
медициини і 
технологій у 
тваринництві

технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва та 
кінології

Євстафієва 
Юлія 
Миколаївна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1)	Цвігун А.Т., Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. До історії кінології. Наукові доповіді НУБіП України, 2020. № 2 (84). С.   ISSN 2223-1609
2)	Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. Вплив щільності поголів’я свиней на дорощуванні на їх продуктивність – науково-дослідний. Науково-технічний 
бюлетень Інституту тваринництва НААН. 2020. №124. С. 56-64. DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2020-124-56-64 
http://animal.kharkov.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/551-stb124-8
3)	Євстафієва Ю.М., Бучковська В.І. Теоретичні аспекти організації годівлі службових собак. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські 
науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 116. Частина 1. С. 148-153. DOI 
https://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.116.1.20 http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/116_2020/part_1/22.pdf
4)	Бучковська В. І., Євстафієва Ю. М. Аналіз ефективності технології заготівлі сінажу в полімерних рукавах. Наукові доповіді НУБіП України, 2020. №6 
(88). С. 56-64. http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2020.06.013 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/14405
5)	Бучковська В. І., Євстафієва Ю. М. До історії формування кормової бази для водоплавної птиці. Водні ресурси та аквакультура, 2021. №1. С. 274-280. 
DOI https://doi.org/10.32851/wba.2021.1.21 http://wra-journal.ksauniv.ks.ua/archives/2021/1_2021/23.pdf 
6)	Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. Українська «Атлантида» – трагедія та відродження. Водні ресурси та аквакультура, 2021. №2. С. 219-226. DOI 
https://doi.org/10.32851/wba.2021.2.21 http://wra-journal.ksauniv.ks.ua/archives/2021/2_2021/21.pdf
7)	Євстафієва Ю. М., Бучковська В. І. Особливості використання службових собак під час оперативно-розшукових та профілактичних заходів. Таврійський 
науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 
2021. Вип. 121. Частина 1. С. 127-132. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.121.18 http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/121_2021/20.pdf
8)	Бучковська В. І., Євстафієва Ю. М. Ефективність використання кормів дійними коровами різних порід. Науково-технічний бюлетень Інституту 
тваринництва НААН, 2021 р., № 126. С. 45-52. DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2021-126-45-
52http://animal.kharkov.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/634-ntb126
9)	Ievstafieva Y.M., Levytska V.A., Terenov D.B. Biogas Production as a Component of Green Energy Generation» / Y.M. Ievstafieva, V.A. Levytska, D.B. Terenov // 
4 Іnternational Conference Renewable Energy Sources «Renewable Energy Sources engineering, technology, innovation». Springer, 2018, Vol. V, No 1, Р. 755-764. 
doi.org/10.1007/978-3-319-72371-6_74
10)	Mysyuk Mykola, Zakhodym Maryna, Ievstafieva Yulia, Susharnyk Yaroslav, Misko Alla and Kafka Sofiia Strategic Plans of Management and Evaluation of the 
Mechanism of Quality of Territorial Management with Comparison of Audit of Efficiency Use of the Budget / M. Mysyuk, M. Zakhodym, Y. Ievstafieva, Y. 
Susharnyk, A. Misko and S. Kafka // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. 
Volume 12/07. Special Issue. Р. 1707-1711. DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP7/20202279
11)	Misiuk M., Kucher O., Zakhodym M., Ievstafieva Y. (2020) Marketing Concepts in the Formation of the Biomass Market in Ukraine. In: Wróbel M., Jewiarz M., 
Szlęk A. (eds) Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer Proceedings in Energy. Springer, Cham. 2020. P. 209-218. 
https://doi org/10 1007/978 3 030 13888 2 20



ветеринарної 
медициини і 
технологій у 
тваринництві

технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва та 
кінології

Євстафієва 
Юлія 
Миколаївна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1) Електронний курс з дисципліни «Біотехнологічні процеси виробництва і використання кормових ресурсів» на освітній платформі Moodle ПДАТУ, 2020
2) Електронний курс з дисципліни «Системи живлення службових собак» на освітній платформі Moodle ПДАТУ, 2020
3) Електронний курс з дисципліни «Системи годівлі моногастричних тварин» на освітній платформі Moodle ПДАТУ, 2022
4) Електронний курс з дисципліни  «Годівля несільськогосподарських тварин» на освітній платформі Moodle ПДАТУ, 2022
5) Електронний курс з дисципліни «Кваліфікаційна робота» на освітній платформі Moodle ПДАТУ, 2022 
6) Електронний курс з дисципліни «Годівля тварин»  на освітній платформі Moodle ПДАТУ, 2022
7) Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «ГОДІВЛЯ ТВАРИН» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 
211 – ветеринарна медицина / Ю.М. Євстафієва. – Кам’янець-Поділ.: Копі-центр, 2020. 44 с.
8) Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК» для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 204  – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОПП «Кінологія» / Ю.М. 
Євстафієва. Кам’янець-Поділ.: Копі-центр, 2020. 60 с.
9) Євстафієва Ю.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «ГОДІВЛЯ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН»  для 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 204  – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Кам’янець-
Поділ.: Копі-центр, 2020. 112 с.
10) Юлія ЄВСТАФІЄВА Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «УТРИМАННЯ ТА ГОДІВЛЯ СОБАК» для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 204  – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОПП «Кінологія». Кам'янець-Поділ.: 
Копі-центр, 2021. 60 с.
11) Юлія ЄВСТАФІЄВА Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «ГОДІВЛЯ ТВАРИН» для здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня освіти спеціальності 211 – ветеринарна медицина. – Кам'янець-Поділ.: Копі-центр, 2021. 48 с.
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Миколаївна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій

1) Євстафієва Ю.М. Інноваційні технології при підготовці фахівців аграрного сектору. Збірник наукових праць IV Міжнародної науково-методичної 
конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» (2 жовтня 2020 р.). Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2020. № 2(32). с. 66-69. http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7726
2) Євстафієва Ю.М., Бучковська В.І. Особливості викладання дисципліни «Годівля тварин» у аграрних закладах вищої освіти. Збірник тез доповідей ІІ 
Міжнародної науково-практичної конференції «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення» (15 жовтня 2020 р.). Київ: Державна 
наукова установа «Інститут освітньої аналітики», 2020. с. 248-252. https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zbirnik-tez-dopovidej-konferentsiyi_Reforma-
osviti-v-Ukrayini-2020.pdf
3) Євстафієва Ю.М., Бучковська В.І. Етологічні особливості сну тварин. Міжнародна науково-практична конференція викладачів, практичних працівників, 
молодих учених та студентів «Сучасна наука: проблеми, перспективи, інновації» (11-12 листопада 2020 р.). м. Вінниця: Вінницький кооперативний 
інститут, 2020. с. 13-15. 
https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/1355/1/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8
_%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_removed.pdf
4) Євстафієва Ю.М., Бучковська В.І. ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ. Збірник тез за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-
конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (12-13 листопада 2020 р.). Тернопіль: 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2020. с. 20-23. http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/media/arhive/1213_2020.pdf
5) Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. До історії використання собак у військовій справі. Матеріали науково-практичної конференції «Філософсько-
соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах» (5 листопада 2020 р.). Київ: 
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 2020. С. 49-50. 
http://ir.nmapo.edu.ua:8080/jspui/bitstream/lib/2410/1/%D0%9F%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D
0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%
D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9D%D0%A3%D0%9E%D0%A3%20.pdf
6) Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. Вміст макроелементів в основних кормах, які використовуються в годівлі великої рогатої худоби. Матеріали XIX 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Молоді учені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та 
ветеринарної медицини» (3-4 грудня 2020 р.). Львів: Інститут біології тварин НААН, 2020. С. 38. 
https://drive.google.com/file/d/1khXrNwIMf5h01QMqpwW3hqe63mzmeWFq/view
7) Євстафієва Ю.М., Бучковська В.І. Стан здоров’я свиней – успіх їх вирощування. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 
присвяченої 100-річчю факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТВАРИННИЦТВА ТА 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ» (17 грудня 2020 р.). Харків: Харківська державна зооветеринарна академія, 2020. с. 186-190. https://hdzva.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/11/tezy na konferentsiyu2 pdfветеринарної 
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15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 
Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня)

участь журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення МАН 
України (2019-2022)
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1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Шуплик В.В, Каспров Р.В. Щербатюк Н.В. Молочна продуктивність і морфофункціональні властивості вимені корів подільського заводського типу 
української чорно – рябої молочної породи Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 104.  Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 
232.                                                                                           
2. Щербатюк Н.В. Прирости живої маси різних ліній ремонтних телиць подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи 
Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ВІТЧИЗНЯНА НАУКА НА ЗЛАМІ ЕПОХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ» 19 квітня 2018 року Зб.наук. праць Переяслав-Хмельницький Вип. 42. С. 160-163.
3.Цвігун А. Т., Шуплик В. В., Каспров Р. В., Щербатюк Н. В.Біологічні особливості росту, розвитку і показників продуктивності тварин одержаних від 
схрещування великої рогатої худоби різного походження Подільський вісник: Сільське господарство, техніка, економіка сільськогосподарські науки, 
технічні науки, економічні науки. Кам’янець-Подільський.  Подільський вісник.  2020. Випуск 32. С. 81-89.
4.  Шуплик В.В.,  Щербатюк Н.В,  Казакова І.В. Комунікативна поведінка собак, особливості та форми. Наука  XXI  ст.:  виклики  та  перспективи :  
колективна  монографія  в  2-х томах /  за  заг.  ред.  :  В.В. Іванишина.  –  Тернопіль :  Осадца  Ю.В.,  2021.  Т.2. Природничі науки.  С. 221-230.  
5. Щербатюк Н.В. Вирощування товарних дволіток коропа у ставах ПрАТ «Хмельницькрибгосп» Водні біоресурси та аквакультура Науковий журнал 
2(10)/2021 Видавничий дім «Гельветика» 2021. С. 187-197 В.

Ветеринарної 
медецини і 
технологій у 
тваринництві

Технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва та 
кінології

Щербатюк 
Натанія 
Володимирівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Комунікативна поведінка собак, особливості та форми. /В. Шуплик, Н. Щерба-тюк, І. Казакова. Наука  XXI  ст.:  виклики  та  перспективи :  колективна  
моног-. рафія  в  2-х томах /  за  заг.  ред.  :  В.В. Іванишина.  –  Тернопіль :  Осадца  Ю.В.,  2021.  Т.2. Природничі науки. – С. 221-230.  
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.Дисципліна «Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин» (метод. рек.) Мооdle (2022)
2. Щербатюк Н.В. «Генетика з біометрією». Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти (першого бакалаврського) на базі повної загальної 
середньої освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю 204 - технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва, 2021. –  113с. 
3. Щербатюк Н.В. «Породи та розведення тварин" Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти (другого магістерського) ОПП «Кінологія» і за 
спеціальністю 204 - 2021. –  123с.
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1.Щербатюк Н.В. Вирощування товарних дволіток коропа у ставах ПрАТ «Хмельницькрибгосп» Водні біоресурси та аквакультура Науковий журнал 
2(10)/2021 Видавничий дім «Гельветика» 2021. С. 187-197 В.
2.Шуплик В.В., Щербатюк Н.В. Оцінка росту бичків різних ліній абердин-ангуської породи до 12 місячного віку. Scientific Collection «interconf», (36): with 
the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (November 26-28, 2020) in Washington, USA: 
endeavours Publisher, 2020. S. 1219-1224
3.Продуктивність корів різних ліній SCIENTIFIC COMMUNITY: INTERDISCIPLINARY RESEARCH №3(30) (September 26-28, 2020) 181-185.
4. Щербатюк Н.В., Взаимосвязь между морфофункциональными свойствами вымени и молочной продуктивностью коров International forum: problems
And scientific solutions Melbourne, australia 6-8.11.2020№ 1 (34) | November, 2020 с.583-593
5. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В., Вплив кнурів на відтворні функції свиноматок.Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові 
диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, міжнародного електронного науковопрактичного журналу «WayScience» 6-7 
лютого 2020 р. – Дніпро – Т.3. С.491-495.
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ПУСТОВА 
Наталія 
Володимирівна 

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) 1. Zoya Pustova, Natalia Pustova, Serhii Komarnitskyi, Oleg Tkach, Stepan Zamoiskyi, Alexander Olenyuk. Influence of biopreparations on biomass yield and 
grain efficiency of energy corn / E3S Web of Conferences 154, 01008 https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/14/e3sconf_icores2020_01008.pdf
2. The straw of millet as a source of energy [Електронний ресурс] / Faten Al Nadzhar, Natalia Pustova, Zoya Pustova, Iryna Horetska, Taras Hutsol, Sergii 
Slobodian. Transition to Knowledge Economy. Challenges, Smart Opportunities and Innovation 8-11 august 2020. 39 c. 
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7722 
3. Prulipko T., Gonchar V., Pustova N.. Problems and prospects of implementation of innovative research results Proceedings of the International Scientific and 
Practical Conference are published in the Collection of scientific papers ΛОΓΟΣ. (December 13, 2019) Malta, Valletta. (ojs.ukrlogos.in.ua/ 
index.php/conferences/issue/archive)
4. Oleg  Kucher,   Zoia  Pustova, Natalia  Pustova, Oleh  Tkach, Veronika  Butorina. THE ROLE OF BIOMASS IN THE BIOECONOMIC POLICY OF UKRAINE 
AND ITS LEGAL REGULATION (2022-04-29) // Proceedings of the 2020 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural 
Economy’ No 4, Warsaw, 21–22 September 2020, pp. 84–91.
ISBN 978-83-8237-063-8 DOI: 10.22630/ESARE.2020.4.11ISSN 2658-1930eISSN 2658-19651 
https://js.wne.sggw.pl/index.php/esare/article/view/5145/4598
5. Виробництво екологічної продукції цесарківництва. / Біологія тварин. Матеріали ХIX Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих 
вчених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвяченої 90-річчю від дня народження 
Яновича Вадима Георгійовича (1930–2011) (3–4 грудня 2020 р.). Том 22, вип. 4, 2020. – Львів, Інститут біології тварин НААНУ. – 125 с. (91 с.). Режим 
доступу:  https://doi.org/10.15407/animbiol22.04 
http://aminbiol.com.ua/images/Journal/2019.4/AB_2020_22_4.pdf 
6. Пустова Наталія Володимирівна. Вирощування екологічної продукції цесарок у приватному господарстві. Науково-технічний бюлетень Державного 
науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. За ред. І. Я. КОЦЮМБАС, д. вет. 
н., проф., академік НААН.  Львів, 2021 р. Випуск 22. №2. с. 290-300.
7. Пустова Наталія Володимирівна, Потапенко Тимофій Євгенович, Селеман Костянтин Васильович. Методики і техніки дресирування службових собак. 
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології 
тварин. За ред. І. Я. КОЦЮМБАС, д. вет. н., проф., академік НААН.  Львів, 2021 р. Випуск 22. №2. с. 300-310.
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Птахівництво. Навчальний посібник (Частина 1) для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання закладів вищої освіти ІІІ–ІV рівнів 
акредитації за спеціальністю «204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» /Наталія ПУСТОВА, Зоя ПУСТОВА . Кам.-Под., ЗВО 
«ПДУ». 2022 р. с. 228.
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Робочий зошит з дисципліни «Технологія виробництва продукції птахівництва» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання закладів 
вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» (Частина 1.) / Пустова Н.В. – 
Кам.-Под., ПДАТУ. 2020 р – с. 80.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівнинцтва» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм 
навчання закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. / Пустова Н.В. 
– Кам.-Под., ПДАТУ. 2021 р – с.  72.
3. Робочий зошит з дисципліни «Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівнинцтва» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм 
навчання закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. / Пустова Н.В. 
– Кам.-Под., ПДАТУ. 2020 р – с. 128.
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Пустова Н.В. Аби у птиці не було теплового стресу / Наталія Володимирівна Пустова // «Продолянин» – Кам’янець-Подільський,  24 серпня 2018 року. 
– № 34 (1462). – с. 3.
2. Пустова Н.В. Практичні поради птахівникам «Особливості вирощування перепелів». – Кам’янець-Подільський, 2018 р. – 4 с.
3. Пустова Н.В. Практичні поради птахівникам «Особливості будови яєць сільськогосподарської птиці різних видів». – Кам’янець-Подільський, 2018 р. – 
4 с.
4. N. Pustova , Z. Pustova, O. Kucher, 2022 Use of millet waste for grain for energy purposes / Матеріали VIІ Міжнародного науково-практичного семінару 
«Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві». НУБІП, Київ. -11-12 лютого 2022 року. https://nubip.edu.ua/node/47399
5. Пустова Наталія, Попов Василь. Виробництва екологічного харчового яйця курей яєчних кросів різної селекції в умовах приватних господарств 
населення. Матеріали ХX Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, 
тваринництва та ветеринарної медицини», присвяченої 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НААН, 
заслуженого діяча науки і техніки України Макара Івана Арсентійовича (19 травня 2022 року). Том 24, вип. 6, 2022. Львів, Інститут біології тварин 
НААНУ. 125 с. (93 с.) Режим доступу:  http://inenbiol.com/images/stories/konfer/2022/2022_16x9_20.pdf
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14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Організація ( 2014 - 22 р.р.) та керівництво  науковим студентським гуртком "Птахівник", наказ ПДАТУ № 184 від 25.10.2021 р.

 2. Призери І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук Міністерства освіти і науки 
України: 
1-Крупко О.М. «Порівняльна оцінка технології утримання перепелів яєчного напрямку продуктивності» секція  «Перепельництво» 2019 р. 
2-Мельник Т.В., Скалій І.В. «Технології виробництва харчового яйця курей яєчних кросів різної селекції» секція «Курівництво» 2020 р.
3-Попов В.В. «Аналіз технології вирощування яєчних кросів курей зарубіжної селекції» секція «Курівництво» 2021 р.
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19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

19) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:
 Хмельницька спілка  генетиків і селекціонерів. (2018-2022)
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Бучковська 
Віта Іванівна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Цвігун А.Т., Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. До історії кінології. Наукові доповіді НУБіП України, 2020. № 2 (84).                     2. Бучковська В.І., 
Євстафієва Ю.М. Вплив щільності поголів’я свиней на дорощуванні на їх продуктивність. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. 
2020. №124. С. 56-64. ;                                                           
3. Євстафієва Ю.М., Бучковська В.І. Теоретичні аспекти організації годівлі службових собак. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські 
науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 116. Частина 1. С. 148-153.;                                                                                      
                                                                      
4. Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. Аналіз ефективності технології заготівлі сінажу в полімерних рукавах. Наукові доповіді НУБіП України, 2020. №6 
(88). С. 56-64.;                                                                                                                          
 5. Бучковська В.І., Євстафієва Ю.М. До історії формування кормової бази для водоплавної птиці. Водні ресурси та аквакультура, 2021. №1. С. 274-280.
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Електронний курс з дисципліни "Наукові основи формування поживності кормів" на освітній платформі Moodle ПДАТУ, 2021 р. 
2. Виробництво та оцінка якості кормів: Робочий зошит для виконання лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти на базі 
ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності  204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / В.І. Бучковська. – Кам’янець-
Подільський.: Копі-центр, 2020. – 40 с.; 
3. Годівля тварин і технологія кормів: методичні рекомендації для виконання курсового проекту (спеціальності  204 –  технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва) / [Бучковська В.І.]. – Кам’янець-Подільський: Копі-центр, 2020. – 34 с.;
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10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”;

Участь  у Міжнародному освітньому проекті MATC-MASHAV International Agricultural Training Center, Certificate, «Technologies and Strategies in Modern 
Milk Production», 10 June 2021, 6 May-10 June, 2021 year
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Бучковська В.І. Особливості поведінки великої рогатої худоби при організації виробництва молока в сучасних господарствах. VII Международная 
научно-практическая конференция Scientific Research in XXI Century (16-18 жовтня 2020 р.). Ottawa, Canada, 2020. – с. 204-209. 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/5092
2. Бучковська  В.І., Євстафієва Ю.М. Становлення кінологічної служби в розрізі аналізу історії використання собак людством. I Международная научно-
практическая конференция Scientific and Practical (6-8 грудня 2020 р.). Oslo, Norway, 2020. №1 (37). – с. 680-683. 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/6913
3. Бучковська В.І. До історії птахівництва / В.І. Бучковська // SCIENCE AND INNOVATION Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference 
Great Britain, Liverpool 9–10, September 2020 https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/scientific-achievements-of-modern-society_11-13.09.19-1.pdf
4. Бучковська В.І. Значення курсового проектування з дисципліни «Годівля тварин та технологія кормів» для успішної підготовки фахівців з спеціальності 
204- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / В.І. Бучковська // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої 
та професійної освіти: збірник наукових праць ІV міжнар. наук.- метод. конф. 02 жовтня. 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець–Подільський). – Тернопіль : ФОП 
Осадца Ю.В., 2020.  – С. 32-35. http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7737
5. Євстафієва Ю.М. Особливості викладання дисципліни «Годівля тварин» у аграрних закладах вищої освіти / Ю.М. Євстфієва, В.І. Бучковська // Реформа 
освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне 
видання), 15 жовтня 2020 р. Київ: ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, 2020. 340 с.  – С. 248-252 https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/Zbirnik-tez-
dopovidej-konferentsiyi_Reforma-osviti-v-Ukrayini-2020.pdf
6. Євстафієва Ю.М. Етологічні особливості сну тварин /Ю.М. Євстафієва, В.І. Бучковська // Сучасна наука: проблеми, перспективи, інновації: Міжнародна 
науково-практична конференція викладачів, практичних працівників, молодих учених та студентів, м. Вінниця, 11-12 листопада 2020р.: тези, статті / ред. 
кол.: Драбовський А.Г. та ін. – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2020. – С. 13-15 
https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/1355/1/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8
_%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_removed.pdf
7. Євстафієва Ю.М. ІТ-технології у тваринництві / Ю.М. Євстафієва, В.І. Бучковська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: 
досвід, тенденції, перспективи. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – С. 20-23 
http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/media/arhive/1213_2020.pdf
8. Бучковська В.І. До історії використання собак у військовій справі / В.І. Бучковська, Ю.М. Євстафієва // Філософсько-соціологічні та психолого-
педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах (5 листопада 2020 р.). Міністерство оборони України, 
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ : НУОУ, 2020. – С. 
49-50 
http://ir nmapo edu ua:8080/jspui/bitstream/lib/2410/1/%D0%9F%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%DФакультет 
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14. керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком "Кінолог" Наказ ПДАТУ від 26.11.2020  №166
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4)наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні рекомендації для лабораторних і практичних занять з дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / А.В. Димчук. Кам’янець-
Подільський: ПДАТУ, 2020 – 81 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / А.В. Димчук. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020 – 120 с.
3. Конспект лекцій з дисципліни «Конярство і кіннозаводство» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 204 Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва / А.В. Димчук. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020 – 156 с.
4. Конспект лекцій з дисципліни «Службове собаківництво» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 204 Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва ОП «Кінологія» / А.В. Димчук. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 – 66 с.
5. Конспект лекцій з дисципліни «Практика дресирування та використання собак» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОП «Кінологія» / А.В. Димчук. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 – 
77 с.
6. Тестові питання з дисципліни «Службове собаківництво» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 204 Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва ОП «Кінологія» / А.В. Димчук. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 – 15 с.
7. Тестові питання з дисципліни «Практика дресирування та використання собак» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОП «Кінологія» / А.В. Димчук. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 – 
15 с.
8. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та філософія викладання профільних дисциплін» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / А.В. Димчук. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2022 – 64 с.
9. Тестові питання з дисципліни «Методологія та філософія викладання профільних дисциплін» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / А.В. Димчук. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2022 – 24 с.
10. Тестові питання з дисципліни «Конярство і кіннозаводство» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 204 Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва / А.В. Димчук. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2022 – 24 с.
11. Тестові питання з дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / А.В. Димчук. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2022 – 38 с.
12. Електронний навчальний курс дисципліни «Службове собаківництво», розміщений на платформі дистанційного навчання Moodle, 2021.
13. Електронний навчальний курс дисципліни «Практика дресирування та використання собак», розміщений на платформі дистанційного навчання 
Moodle, 2021.
14  Електронний навчальний курс дисципліни «Методологія та філософія викладання профільних дисциплін»  розміщений на платформі дистанційного ветеринарної 
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9)робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-
методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 
МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій 
Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю);

1)Член науково-методичної комісії (підкомісії) 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва сектору вищої освіти Науково-
методичної ради Міністерства освіти і науки України.
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14)керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1)Золотарьов Михайло Михайлович – переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва" (2021 р.)   
2)Мазур Денис Анатолійович – переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва" (2021 р.)         
3)Крупко Олена Миколаївна – переможець стипендіальної програми «Нове зернятко» (2019 р.)    
4)Мазур Денис Анатолійович – переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва" (2019 р.)  
5)Власюк Олег Олегович – переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва" (2022 р.) 
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15)керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 
Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

1)Савицька Софія Юріївна – 1 місце у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру “Мала 
академія наук України” (2021 р.)                                                                                                                                                                           2)Голова журі II 
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру “Мала академія наук України” (2018-2022 р.р.)
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19)діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова (2018-2022)

Ветеринарної 
медицини і 
технологій 
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Шуплик Віктор 
Вікторович

1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.    Молочна продуктивність корів різного походження. / Шуплик В.В. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна 
наука та освіта в умовах евроінтеграції» Ч.1 )20-22 березня 2018 р. м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2018. С. 304-307.                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                   2.    Молочна продуктивність і морфо функціональні властивості вимені 
корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи. / Шуплик В.В., Щербатюк Н.В., Каспров Р.В. Таврійський науковий 
вісник: Науковий журнал. Вип. 104. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 175-180 с.                                                                                                                         
                     3.  Хімічний склад м’яса у бугайців української чорно-рябої молочної і абердин-ангуської порід./ Каспров Р., Шуплик В. Збірник наукових 
праць міжнародної науково-практичної конференції. «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» (20-22 березня 2019 р). Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2019. С. 226-227.                                                                                                                     4.  Біологічні особливості росту, розвитку і показників 
продуктивності тварин одержаних від схрещування великої рогатої худоби різного походження. / А.Т. Цвігун, В.В. Шуплик,  Р.В. Каспров,  Н.В. 
Щербатюк. – Кам’янець-Подільський.  Подільський вісник. – 2020. Випуск 32. С. 81-89.                                                                                                                                                                            
                                                           5.    The influence of the denitrifying strain of Staphylococcus carnosus No. 5304 on the content of nitrates in the technology of 
yogurt production. /Kukhtyn, M., Salata, V., Horiuk, Y., Kovalenko, V., Ulko, L., Prosyanуi S., Shuplyk, V., & Kornienko, L. Potravinarstvo Slovak Journal of Food 
Sciences, 15, 66–73. https://doi.org/10.5219/1492 . 
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Шуплик Віктор 
Вікторович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Комунікативна поведінка собак, особливості та форми. /В. Шуплик, Н. Щерба-тюк, І. Казакова. Наука  XXI  ст.:  виклики  та  перспективи :  колективна  
моног-. рафія  в  2-х томах /  за  заг.  ред.  :  В.В. Іванишина.  –  Тернопіль :  Осадца  Ю.В.,  2021.  Т.2. Природничі науки. – С. 221-230.  
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Шуплик Віктор 
Вікторович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

Електронний курс дисципліни  на платформі Moodle. "Розведення та відтворення собак", "Генетика популяцій" (2021 рік). "Розведення тварин", 
"Технологія виробництва продукції свинарства" (2022 рік)

Ветеринарної 
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Технології 
виробництва 
продукції 
тваринництва та 
кінології

Шуплик Віктор 
Вікторович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Оцінка росту бичків різних ліній абердин-ангуської породи до 12 місячного віку.  Scientific Collection «InterConf», (36): with the Proceedings of the 7th 
International Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» (November 26-28, 2020) in Washington, USA: EnDeavours Publisher, 
Шуплик В.В., Щербатюк Н.В 2020. S. 1219-1224.                                                                   2. Морфофункціональні властивості вимені корів української 
чорно – рябої молочної породи. IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» присвячена головній місії Міжнародного 
електронного науково-практичного журналу «WayScience» 2-3 грудня 2019 р. Шуплик В.В., Щербатюк Н.В – Дніпро, 2019. – Т.3. – С. 664-668.                                                     
                                 3.  Вплив кнурів на відтворні функції свиноматок стаття Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути:  I 
Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, міжнародного електронного науковопрактичного журналу «WayScience» Шуплик В.В., Щербатюк 
Н.В. 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро – Т.3.  С.491-495                                                                   4.Шуплик В.В., Щербатюк Н.В. Молочна продуктивність корів 
білоголової української породи великої рогатої худоби XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні 
проблеми науки, освіти та виробництва: Міжгалузеві диспути» м. Київ, 19 листопада 2021 року С. www.openscilab.org                                                                                           
                            5. Щербатюк Н.В. Шуплик В.В. ЗВ’ЯЗОК СЕРВІС, СУХОСТІЙНОГО І МІЖ ОТЕЛЬНОГО ПЕРІОДІВ З МОЛОЧНОЮ 
ПРОДУКТИВНІСТЮ КОРІВ Scientific Collection «InterConf», (96): VI Міжнародна науково-практична конференція "SCIENTIFIC COMMUNITY: 
INTERDISCIPLINARY RESEARCH" (26-28 січня 2022 року в м. Гамбург, Німеччина)  С 739-748. 
 www.interconf.top      info@interconf.top  https://www.interconf.top
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Шуплик Віктор 
Вікторович

14)керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Диплом ІІІ ступеня нагороджується Мурований Андрій Олександрович і Мартинюк Дмитро Олександрович переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з освітньої спеціальності 204 "ТВППТ" секція "Технологія виробництва продукції тваринництва" 2020-2021 навчального 
року.
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Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

КЕРНИЧНИЙ 
Сергій Петрович

1) 	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Modeling the process of microbial biofilm formation on stainless steel with a different surface roughness / .M.Kukhtyn et al. Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies. 2019.  P. 22-31. ISSN 1729-3774 11 (98) 
2.  Modeling the process of microbial biofilm formation on stainless steel with a different surface roughness. Study of the influence of savinase evity 16L enzyme on 
biofilms formation of staphylococcus aureus on stainless steel with different roughness / M.Kukhtyn et al. “EUREKA: Life Sciences” Number 2. 2019. P. 26-32.
3. Сharacterization of lytic activity of Phage SAvB14 on Staphylococcus aureus variant bovis / Y. V.Horiuk et al.  J Adv Vet Anim Res. 2020. Vol. 7, No. 3. P. 
509–513. doi: 10.5455/javar.2020.g447 
4. Characteristics of bacteriophages of the Staphylococcus aureus variant bovis / Y. V.Horiuk et al. Vet Med-Czech. 2020. Vol. 65, 421–426. doi: 10.17221/55/2020-
VETMED
5.The importance of metabolic processes and immune responses in the development of pathology of cows during pregnancy and postpartum periods /  М.М.  
Zhelavskyi et. al. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 2020. Vol. 3(2). P.  36-41. https://doi.org/https://doi.org/10.32718/ujvas3-2.06
6. Sensitivity of Staphylococcus aureus cultures of different biological origin to commercial bacteriophages and phages of Staphylococcus aureus var. bovis / Horiuk 
Y. et al.  Veterinary World. 2021. Vol 14 (6). P. 1588-1593. http://doi.org/10.14202/vetworld.2021.1588-1593
7. Activity of Disinfecting Biocides and Enzymes of Proteases and Amylases on Bacteria in Biofilms/ Kukhtyn M. et al. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi 
Dergisi. 2021. Vol. 27(4), P. 495-502. http://doi.org/10.9775/kvfd.2021.25770
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КЕРНИЧНИЙ 
Сергій Петрович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни  « Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» для 
здобувачів освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю «Ветеринарна медицина». Тема «Патологія молочної 
залози» / Желавський М.М., Горюк В.В., Керничний С.П. , Мізик В.П.  / Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам’янець-Подільський, 
2019. -78 с. 
2) Методичні рекомендації «Курс лекцій з дисципліни акушерство, гінекологія та андрологія у службовому собаківництві» для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві / 
Керничний С.П. ,  Желавський М.М., Боднар О.О., Захарова Т.В., Бетлінська Т.В. / Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам’янець-
Подільський, 2021. - 94 с. 
3) Методи клінічного дослідження та лікування хвороб органів дихання: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти факультету ветеринарної 
медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» / Горюк В.В., Керничний С.П./ Подільський державний аграрно-
технічний університет. Кам’янець-Подільський, 2021. - 118 с.
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КЕРНИЧНИЙ 
Сергій Петрович

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

виконання функцій  наукового керівника аспіранта кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії   «Патогенетичні механізми 
дисфункції репродуктивної системи корів та методи її імунокорекції». ?????
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КЕРНИЧНИЙ 
Сергій Петрович

12) Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та /або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше пяти 
публікацій

1. Желавський М.М. Актуальні питання імунології репродукції тварин Міжнародна науково-практична конференція «Контроль безпечності харчових 
продуктів. Боднар О.О., Керничний С.П., Мізик В.П. Україна-ЄС: невирішені питання» в рамках реалізації проекту за підтримки програми Жана Моне 
«Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС» присвячена 120-річчю Національний університет біоресурсів і природокористування України 19–20 
квітня 2018 року, м. Київ. С. 137-138.
2. Боднар О.О. Стан імунобіологічного гомеостазу корів за функціональних розладів статевої функції / О.О. Боднар, С.П. Керничний, Ю.Р. Захаров // 
Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб тварин: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 15–16 жовтня 2020 р. - 
Полтава: Е-видання ПДАА, 2020. - С. 21 -22. 
3. Керничний С.П. Роль імунних факторів у розвитку фетоплацентарної недостатності у корів / С.П. Керничний // Сучасні аспекти лікування і 
профілактики хвороб тварин : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 15–16 жовтня 2020 р. - Полтава: Е-видання ПДАА, 
2020. - С. 21 -22. 
4. Значение энергетического обмена в организме коров при обеспечении их репродуктивной функции / Актуальные проблемы лечения и профилактики 
болезней молодняка : [Электронный ресурс] / Н.Н. Желавский, С.П.Керничный, А.А. Боднар, В.П. Мизык //  материалы Международной научно-
практической конференции, Витебск, 2–4 ноября 2020 г. / УО ВГАВМ – Витебск : ВГАВМ, 2020. С. 35-40. https://www.vsavm.by/wp-
content/uploads/2019/12/Sbornik-materialov-konferentcii-Voronezhskaia-konferentciia-2020.pdf 
5. Керничний С.П. Стан імунобіологічного гомеостазу корів за функціональних розладів статевої функції / С.П. Керничний // Актуальні проблеми 
незаразної патології тварин : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 22 квітня 2021 р. - Полтава: Е-видання ПДАА, 2021. - С. 
32 -33.

Ветеринарної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

КЕРНИЧНИЙ 
Сергій Петрович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Робота у журі Всеукраїнської студентської олімпіади (2017-2019 рр.)
2. Керівник студентського наукового гуртка «Ветеринарне акушерство» (2018-2022)
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ГОРЮК Віктор 
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1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Characteristics of Enterococci Isolated from Raw Milk and Hand-Made Cottage Cheese in Ukraine / Y. V.Horiuk et al. Research Journal of Pharmaceutical, 
Biological and Chemical Sciences. 2018. Vol. 9, No. 2. P. 1128-1133.
2. Comparison Of The Minimum Bactericidal Concentration Of Antibiotics On Planktonic And Biofilm Forms Of Staphylococcus Aureus: Mastitis Causative Agents 
/ Y. V.Horiuk et al. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. Vol. 9, No. 6. P. 616-622. 
3. Biofilm formation in bovine mastitis pathogens and the effect on them of antimicrobial drugs / Y.Horiuk et al.  INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT 
& PRODUCTION. 2019. Vol. 10, No. 7. P.   897-910. Doi:  10.14807/ijmp.v10i7.1012
4. Influence of staphylococcal Phage SAvB14 on biofilms, formed by Staphylococcus aureus variant bovis / Y. V.Horiuk et al. Regulatory Mechanisms in 
Biosystems. 2019. Vol. 10, No. 3. P. 314–318. doi:10.15421/021948
5. Сharacterization of lytic activity of Phage SAvB14 on Staphylococcus aureus variant bovis / Y. V.Horiuk et al.  J Adv Vet Anim Res. 2020. Vol. 7, No. 3. P. 
509–513. doi: 10.5455/javar.2020.g447 
6. Characteristics of bacteriophages of the Staphylococcus aureus variant bovis / Y. V.Horiuk et al. Vet Med-Czech. 2020/ Vol. 65, 421–426. doi: 10.17221/55/2020-
VETMED
7.  Activity of Disinfecting Biocides and Enzymes of Proteases and Amylases on Bacteria in Biofilms / M. Kukhtyn et al. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi 
Dergisi. 2021. Vol. 27(4). P. 495-502. http://doi.org/10.9775/kvfd.2021.25770 
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ГОРЮК Віктор 
Васильович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1) Горюк В. В., Горюк Ю. В. Методи клінічного дослідження та лікування хвороб серце-судинної системи: навчальний посібник для здобувачів вищої 
освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина»: навчальний посібник. Кам’янець-
Подільський: ПДАТУ, 2021. – 104 с.
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ГОРЮК Віктор 
Васильович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичний посібник для проведення лабораторно-практичних занять для студентів  факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві з 
дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за ОС «Бакалавр»: Методичний посібник для студентів факультету 
ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» / Подільський державний аграрно-технічний 
університет ; В. В. Горюк,   М. М. Желавський,   Ю. В. Горюк. − Кам'янець-Подільський, 2018. − 134 с.
2. Техніка безпеки при обслуговуванні сільськогосподарських та дрібних тварин   Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять для 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»/ В. В. Горюк,   С.П.Керничний,  Т.М. Карчевська,  Ю. 
В. Горюк. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,  2018. − 34 с.
3. Горюк В.В. Методи клінічного дослідження та лікування хвороб органів травлення: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти факультету 
ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина»/ В. В. Горюк. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,  2021. 
− 169 с.
4. Горюк В. В. Методи клінічного дослідження та лікування хвороб серце-судинної системи: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти факультету 
ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» / В. В. Горюк, Ю. В. Горрюк. Кам'янець-
Подільський: ПДАТУ,  2021. − 104 с.
5. Горюк В. В. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики з клінічної діагностики хвороб тварин для здобувачів вищої освіти  
факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина» / В. В. Горюк, А. В. Жавжарова.  
Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,  2021. − 25 с.
6. Електронний навчальний курс з дисципліни «Клінічна діагностика тварин» на освітній платформі  Moodle для здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020.
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8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

1. Виконання функцій наукового керівника наукової теми: «Теоретичне і експериментальне обґрунтування використання ентерококів при оцінці 
безпечності молочних продуктів», номер державної реєстрації 010120U100841.
2. Виконання функцій члена редакційної колегії наукового видання включеного до переліку наукових фахових видань України: «Подільський вісник: 
сільське господарство, техніка, економіка» (2020-2022)
3. Виконання функцій рецензента іноземного рецензованого наукового видання, що індексується в бібліографічних базах, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection: Journal of Advanced Veterinary and Animal Research. (2020-2022)
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво студентами Лихолатом О.О. і Дем’яновим І. В., які отримали  дипломи переможців відповідно ІІ та ІІІ ступеня  ІІ етапу Всеукраїнської  
студентській олімпіаді зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (2018 р.) і керівництво студентами Школьняк О.В. та Мазур А.В., які отримали дипломи 
переможців  відповідно І та ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської  студентській олімпіаді зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (2019 р.)
3. Підготовка переможця І та учасника ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з галузі знань 21 – Ветеринарна медицина у 2018-2019 
навчальному році.
4. Керівник студентського наукового гуртка «Ескулап» (2018-2022 рр.)
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ЗАХАРОВА 
Тетяна 
Володимирівна

4)  наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування; 

 1. Методичні рекомендації «Курс лекцій з дисципліни акушерство, гінекологія та андрологія у службовому собаківництві» для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві / 
Керничний С.П., Желавський М.М., Боднар О.О., Захарова Т.В. - м. Кам'янець-Подільський, Вид-во ПДАТУ, 2020 р. 94с.
2.Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин» для здобувачів другого 
магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» /Керничний С.П., Желавський М.М., Боднар О.О., Захарова Т. В. - м. 
Кам'янець-Подільський, Вид-во ПДАТУ, 2021 р. 32 с.
3. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин» для здобувачів другого 
магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» /Керничний С.П., Желавський М.М.,
Боднар О.О., Захарова Т.В. -м. Кам'янець-Подільський, Вид-во ПДАТУ, 2021 р. 30 с.
4. Захарова Т. В., Керничний С. П. Методичні рекомендації «Організація ветеринарної справи в районі та господарствах» до лабораторних занять з 
дисципліни «Організація і економіка  ветеринарної справи» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна 
медицина» розроблені доцентами кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології і хірургії ПДАТУ. Кам’янець-Подільський, 2019. 45 с. 
5. Захарова Т. В. Методичні рекомендації «Загальна та спеціальна біотехнологія (Розділ І-ІІ)» до лабораторних занять з дисципліни «Біотехнологія у 
ветеринарній медицині» для здобувачів першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».  Кам’янець-
Подільський: ПДАТУ, 2021. 54 с.
6. Методична розробка «Завдання для тестового контролю знань студентів» з навчальної дисципліни «Організація ветеринарної справи» для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» / Захарова Т. В. -
Кам’янець-Подільський.: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», 2022. 40с.
7. Планування ветеринарних заходів: методичні рекомендаціїз навчалної дисципліни «Організація ветеринарної справи» для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»/ Захарова Т.В. -
 Кам’янець-Подільський.: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», 2022. 46с.

Ветеринарної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

ЗАХАРОВА 
Тетяна 
Володимирівна

11)  наукове консультування підприємств, установ, організацій не 
менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом 
вищої освіти (науковою установою);

1. Договір № 22/2018 (термін здачі робіт 30.12.2019р.) на розроблення наукової/науково-технічної продукції (НТП) від 2 квітня 2018 року із «ТОВ 
«Агродім Велес» с. Гаврилівці Камянець-Подільського району Хмельницької області, « Розробка лікувальних заходів при гіпофункції яєчників», науковий 
керівник – канд. вет. наук, доцент Захарова Т. В. (2018-2019 рр.).
2. ДОГОВІР № НКП 11/2021 «Проведення акушерсько-гінекологічної диспансеризації поголів’я великої рогатої худоби в зоні обслуговування Кам’янець-
Подільської районної державної лікарні ветеринарної медицини». Науковий керівник Керничний С.П.. Виконавці: Горюк В.В., Захарова Т. В.. (2021 рік).
3. Розробка заходів профілактики патологій вагітності у дрібних тварин та надання акушерсько-гінекологічної допомоги. Науковий керівник Юлія 
ГОРЮК. Виконавці: Олег ЦВІГУН, Віктор ГОРЮК, Руслан КОЛІНЧУК, Тетяна ЗАХАРОВА, Тамара БЕТЛІНСЬКА (2022-2024 рр.).



Ветеринарної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

ЗАХАРОВА 
Тетяна 
Володимирівна

12) Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та /або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше пяти 
публікацій

1.. Zhelavskyi M., Shunin I., Zacharova T. The use of ALIZIN® in the comlex therapy of cats having open-form pyometra Collection of Scientific papers of 
international and practical conference “Agrarian Science and Education in European Integration Context”. Part 2. State Agrarian and Engineering University in 
Podillya Kamyanets-Podilsky, 2018. P. 46-47.   
2. Рациональная терапия коров с персистентным желтым телом яичника. Актуальные проблемы інтенсивного развития животноводства : материалы ХХІ 
Международной научно-практической конференции: в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А. И. Портной (гл. ред.) [и др.]. / О.О.Боднар та ін. Горки : БГСХА, 2018.  С. 19 
– 23.    
3. Боднар О. О., Керничний С. П., Захарова Т. В. Комплексний метод лікування корів з персистентним жовтим тілом яєчника. Конференція. Сучасні 
методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині (Львів,  29-30 листопада  2018р.) : Тези доповідей / В. В. Стибель (відп. ред.). 
Львів, 2018.  С. 19-20.    
4..  Захарова Т. В. Оптимізація лікування корів з персистентним жовтим тілом яєчника. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 
(21 травня 2021 р., м. Переяслав) «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць.  Переяслав, 2021.  Вип. 70.  С. 166-
169.
5. Українська В. В. Лікування корів, хворих на гнійно-катаральний мастит. Керівник : к.вет. н., доцент Захарова Т. В. VІІІ Міжнародна наукової 
конференція студенської та учнівської  молоді. - м. Кам’янець-Подільський, 23 листопада 2021. С. 192-194.
 

Ветеринарної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

ЗАХАРОВА 
Тетяна 
Володимирівна

14) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Керівник студентського наукового гуртка «Ветеринарне акушерство» (2018-2022)

Факультет 
ветеринаної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

БОДНАР 
Олександр 
Олександрович

4)  наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування; 

1.Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» для студентів за 
спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина», ОС «Магістр»  за темою: «Інтенсивна терапія з основами реанімації тварин» / О. О. Боднар. ПДАТУ. м. 
Кам’янець-Подільський, 2021. 49 с.                                                                                                                       2. Методичний посібник з навчальної 
дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» для студентів за спеціальністю 211– «Ветеринарна медицина», ОС «Магістр»за темою: «Практичні аспекти та 
сучасні методи діагностики, лікування та профілактики хвороб очей у тварин» / О. О. Боднар. ПДАТУ. м. Кам’янець-Подільський, 2021. 93 с.                                                                                                                  
                                                                                            3.Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни 
«Загальна і спеціальна хірургія» для студентів за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина», ОС «Магістр»: «Хвороби очей у собак та котів» / О. О. 
Боднар. - ПДАТУ. м. Кам’янець-Подільський, 2021. 45 с
4. Боднар О.О. Методичний посібник з навчальної дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за темою: «Термінальний стан та реанімація тварин». ЗВО «Подільський державний університет». - Кам’янець-
Подільський, 2022. - 75 с.
5. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної  дисципліни «Загальна і спеціальна хірургія» для здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за темою: «Травматичні ушкодження дрібних домашніх тварин» / БОДНАР О.О., БЕТЛІНСЬКА 
Т.В. - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. - 51 с.
6. Конспект лекцій з дисципліни «Акушерство, гінекологія та андрологія у службовому собаківництві» для здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві / КЕРНИЧНИЙ С.П., БОДНАР 
О.О., ГОРЮК В.В. - Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. - 183 с.



Факультет 
ветеринаної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

БОДНАР 
Олександр 
Олександрович

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

1. Виконання функцій наукового керівника наукової теми: «Оптимізація методів комплексної терапії корів з післяотельними ускладненнями», номер 
державної реєстрації 01214107859  (2019-2024)

Факультет 
ветеринаної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

БОДНАР 
Олександр 
Олександрович

12) Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та /або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше пяти 
публікацій

1. Боднар. О. О. Клінічна ефективність та імунотропічна ефективність та імунотропічна дія окситетрацлін  на організм корів при різних методах його 
введення С. П. Керничний, О. О. Боднар Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: зб. наук. праць міжн. наук. - практ. конф. - Ч.2. - Кам'янець-
Подільський, 2018. – С. 24-25. 
2. Боднар О. О., Желавський М.М., Керничний С. П.Розробка комплексних схем терапії корів за ускладненого післяотельного періоду (Аграрна наука та 
освіта в умовах Євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. Камянець-Подільський, 2019.- С. 291. 
3. Боднар О. Валентину Андрійовичу Яблонському – 90! Край Каменецький .м. Кам’янець-Подільський, 2020. № 49 (14194). С. 5.  5). Боднар О. Великий 
Українець, вчений, патріот. Подолянин. Кам’янець-Подільський, 2020, № 49 (1581). С. 6. 
4. Боднар О.О., Желавський М.М. Яблонський Валентин Андрійович. Історія Подільського державного аграрно-технічного університету в персоналіях:  
збірник наукових праць Всеукр. наук.-теоретич. конф. (25-26 червня 2020 р., м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2020. С. 45-49. 
5. Желавський М.М. Актуальні питання імунології репродукції тварин Міжнародна науково-практична конференція «Контроль безпечності харчових 
продуктів. Боднар О.О., Керничний С.П., Мізик В.П. Україна-ЄС: невирішені питання» в рамках реалізації проекту за підтримки програми Жана Моне 
«Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС» присвячена 120-річчю Національний університет біоресурсів і природокористування України 19–20 
квітня 2018 року, м. Київ. С. 137-138. 
6. Керничний С.П., Боднар О.О., Мізик В.П. Патогенетичні механізми  розвитку гестозу корів: Міжнародна науково-практична конференція  
«Репродуктологія тварин – виклики сьогодення, присвячена 70-річчю з дня народження д.в.н., професора Любецького В.Й . (Київ, 19-20 вересня 2019 р.) : 
Збірник матеріалів конференції. НУБіП, Київ, 2019. С. 37-38.

Факультет 
ветеринаної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

БОДНАР 
Олександр 
Олександрович

14) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво постійно діючим студентським гуртком "Ветеринарна хірургія". (2018-2022)

Факультет 
ветеринарної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

СТЕПАНОВ 
Олександр 
Дмитрович

4)  наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування; 

1. Степанов О. Д. Методичні рекомендації з проведення лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни „Оперативна хірургія, топографічна 
анатомія з основами анестезіології” для здобувачів вищої освіти ІІІ курсу спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина”. Кам’янець-Подільський.: ПДАТУ, 
2018. 104. 
2. Степанов О. Д. Внутрішній остеосинтез: методичні рекомендації з навчальної дисципліни „Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та 
анестезіології” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина”. Кам’янець-Подільський.: 
ПДАТУ, 2020.  152 с.     
 3. Степанов О. Д. Регіонарна анестезія у домашніх тварин: методичні рекомендації з навчальної дисципліни „Оперативна хірургія, топографічна анатомія 
з основами анестезіології” для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 211 – „Ветеринарна медицина”. Кам’янець-Подільський.: ПДАТУ, 
2019. 136 с. 
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14) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

 1. Романюк Вікторія Олексіївна – переможець І-го етапу і фіналістка ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 
211 – Ветеринарна медицина (2020). Тема роботи: «Порівняння місцевоанестезуючої дії розчинів лідокаїну та ропівакаїну» 
 2. Керівництво постійно діючим студентським гуртком «Оперативна хірургія».  
3. Студенти:  Небосклонова М.П. (2018), Мазур А.В. (2019) перше місце з хірургії у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з ветеринарної 
медицини.
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11) )  наукове консультування підприємств, установ, організацій не 
менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом 
вмщої освіти (науковою установою);

1. Договірна тематика 5/2019 про проведення ортопедичної обробки ратиць у дійних корів СВК "Летава" сільськогосподарський виробничий кооператив 
Летава с.Летава Чемеровецький район Хмельницька область. 
2. НКП 2/2021 "Про проведення хірургічної кастрації свинок" ТОВ "Хмельницька Перша міська ветеринарна лікарня". місто Хмельницький 
вул.Грушевського 82/34.
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12) Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та /або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше пяти 
публікацій

1. Stepanov A. D. Determination of the surgical access by the cat’s castration through the left flank cut // Аграрна наука та освіта Поділля^  збірник наукових 
праць Міжнародної науково-практичної конференції  (20 – 22 березня м. Кам’янець-Подільський). Ч. 1.. Тернопіль: Крок, 2018.  С. 363 – 365. 
2. Степанов О. Д. Соціальні мережі, як засіб комунікації та вивчення ветеринарної хірургії  // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних 
закладах вищої та професійної освіти: збірн. наук. праць ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (4 жовтня 2019 року м. Камянець-Подільський) 
Ч. 2.. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В.. С. 156-158. 
3. Степанов О. Д. Характеристика ропівакаїну // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: збірник наук. праць міжнародної 
наук.-практич. інтернет конф. (31 березня 2021 р. Перяслав) Вип. 69. Переяслав: Університет Григорія Сковороди. С. 417-420.
4. Stepanov O. Usage of the educational video by students-veterinarians who are studying operative surgery [Electronic resource] / Oleksandr Stepanov // 
Педагогічний дискурс. – 2021. – No. 30. – P. 24–31. Doi: http//10.31475/ped.dys.2021.30.03
 5. Степанов O. Лікування папіломатозу великої рогатої худоби. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та 
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 76. С. 355-358. 
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4)  наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування; 

1).  Просяний С.Б., Бетлінсмькап Т.В. Діагностика, профілактика та заходи боротьби за сибірки: методичні рекомендації до лабораторних занять (для 
здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр») спеціальності 211 Ветеринарна медицина». м. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2018 – 38 С.; 
2) Керничний С.П., Желавський М.М., Горюк В.В., Боднар О.О., ЗахароваТ. В., Мізик В.П., Колінчук Р.В., Бетлінська Т.В.Методи регуляції статевої 
функції у тварин: методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство,гінекологія і біотехнологія 
відтворення тварин» для здобувачів вищої освіти за ОС «Магістр» на основі ПЗСО спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»м. Кам’янець-Подільський, 
ПДАТУ, 2020  – 31 С.  
3) Методичні рекомендації «Курс лекцій з дисципліни акушерство, гінекологія та андрологія у службовому собаківництві» для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві / ПДАТУ: 
Керничний С.П., Желавський М.М., Боднар О.О., Горюк В.В., Захарова Т.В., Бетлінська Т.В. – Кам’янець-Подільський, 2021. – 94с.
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12) Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та /або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше пяти 
публікацій

1.      Карчевська Т. М., Бетлінська Т. В. Епізоотологічний моніторинг парвовірусної інфекції собак в Подільському регіоні. 
Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. «Аграрна наука та освіта Поділля»   Камянець-Подільський, ПДАТУ, 2018р. С.51 
-52;                                                                                                                                                                      
 2. Боднар О. О., Керничний С.П., Бетлінська Т. В. Застосування біостимуляторів при акушерській патології у корів. Аграрна наука та освіта в умовах 
Євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1 . 20-21 березня 2019 р. Тернопіль: Крок, 2019. С. 295-296.;                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                   
3). Ляска О. П., Бетлінська Т. В. E – LEARNING як метод корпоративного навчання. Проблеми підготовки фахівців – аграріїв у навчальних закладах 
вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІІІ міжнар. наук.-метод. конф . 04.жовтн. 2019 р. Ч.1.ПДАТУ, м. Камянець-Поділь-ський. 
Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2019.  С. 233-236.;                                                                                   4) Боднар О. О., Керничний С. П., Бетлінська Т. В. 
Оптимізація комплексного лікування корів з патологією статевих органів. Міжнародна науково-практична конференція «Репродуктологія тварин – 
виклик сьогодення» присвячена 70-річчю від дня народження доктора ветеринарних наук, професора Віталія Йосиповича Любецького(1949-2017): 
збірник матеріалів конференції 19 – 20 вересня 2019 р. НУБІП, Київ, 2019.  С.7-9.;                                                                                                                                                                                 
                                                        
5) Zhelavskyi, M., Kernychnyi, S., Mizyk, V., Dmytriv, O., & Betlinska, T. (2020). The importance of metabolic processes and immune responses in the development 
of pathology of cows during pregnancy and postpartum periods. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 3(2), 36-41. 
https://doi.org/https://doi.org/10.32718/ujvas3-2.06;                                                                                   
6) Ляска О. П.,  Бетлінська Т. В. Медіаосвітній компонент  в роботі педагога професійної та вищої школи  Проблеми підготовки фахівців аграріїв в 
навчальних закладах вищої та професійної освіти : Збірник наукових праць ІV міжнародної науково-практичної конференції 2 жовтня 2020. ПДАТУ, 
Кам’янець-Подільський.   Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2020р.;                                                         
7) Zhelavskyi M. М., Betlinska T. V.The curent treatmets for inflammatory diseases in veterinary medicine. Сучасні аспекти лікування і профілактики хвороб 
тварин: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. 15-16 жовтня 2020р. Полтава: Е-видання ПДАА, 2020. С. 48-50.;                                                                                                                                        
                                                                                                                          
8) Боднар О.О.,  Керничний С.П., Бетлінська Т.В, Флорескул С. Стан факторів неспецифічного захисту організму корів при фізіологічному та 
ускладненому післяотельному періоді. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» : матеріали Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції: Зб. наук. праць.  30 жовтня Переяслав, 2020. С. 439-443.;                   
 9) Zhelavskyi Mykola, Betlinska Tamara  NEW APPROACHES TO THE DIAGNOSIC OF PYOMETRA IN CATS AND DOGS  Організація діяльності в 
агропромисловому комплексі та актуальні питання ветеринарії: матеріали міжнародної наукової конференції 5 березня 2021,  м. Хмельницький, 
Україна.;                                                                                                                                            
10) Боднар О  О  Півторан Т  О  Бетлінська Т  В  Комплексне застосування енрофлоксацину та метронідазолу в схемах лікування корів за ендометриту  Ветеринарної 
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Керівник студентського наукового гуртка «Ескулап»

Ветеринарної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

БЕТЛІНСЬКА 
Тамара Василівна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член ГО «Міжнародної організації науковців та освітян» (2022-2023)



Факультет 
ветеринаної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

КОЛІНЧУК 
Руслан 
Васильович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності 211  «Ветеринарна медицина» / Руслан КОЛІНЧУК. Кам’янець – Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022 - 55 с. 
2. Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності 211  «Ветеринарна медицина» / Руслан КОЛІНЧУК. Кам’янець – Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022 - 72 с.
3. Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності 211  «Ветеринарна медицина» / Руслан КОЛІНЧУК. Кам’янець – Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022 - 105 с. 

Факультет 
ветеринаної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

КОЛІНЧУК 
Руслан 
Васильович

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня «Поліморфізм гена BOLA – DRB3 у зв’язку зі схильністю і стійкістю до некробактеріозу в популяціях корів української чорнорябою молочної породи».;  
ДК № 049916 виданий рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 18 грудня 2018 року

Факультет 
ветеринаної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

КОЛІНЧУК 
Руслан 
Васильович

14) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1.Робота в складі організаційного комітету /журі Всеукраїнської студентської олімпіади;2019.                                                                                                                    
            2. Керівництво постійно діючим студентським гуртком "Внутрішні незаразні хвороби". (2021-2022)

Факультет 
ветеринаної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

КОЛІНЧУК 
Руслан 
Васильович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член ГО «Міжнародної організації науковців та освітян» (2022-2023)

Факультет 
ветеринаної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

МІЗИК 
Володимир 
Павлович

4)  наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування; 

1.Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Акушерство гінекологія та біотехнологія відтворення тварин» за 
розділом «Ветеринарна андрологія» для здобувачіввищої освіти за ОС «Магістр»спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» факультету ВМТТ. 
Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019. С -54.  
2.Методичні вказівки для проведення лаборатор-них занять з навчальної дисципліни «Акушерство гінекологіята біотехнологія відтвореннятварин» для 
здобувачів освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю 211«Ветеринарна медицина». Тема «Патологія 
молочної залози». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019. С-78. 
3.Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технологія відтворення тварин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» заочної форми навчання. Кам’янець-
Подільський, ПДАТУ, 2021. С-146. 
4.Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технологія відтворення тварин» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 
2021. С-108.  
5.Тестові питання з навчальної дисципліни «Технологія відтворення тварин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 204 – 
технологія виробництва і переробки продукції твариництва. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021. С-42.

Факультет 
ветеринаної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

МІЗИК 
Володимир 
Павлович

11)  наукове консультування підприємств, установ, організацій не 
менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом 
вмщої освіти (науковою установою);

1.Договірна тематика 8/2018 "Лікування гінекологічних захворювань корів", ТОВ "Оболонь - Агро" смт Чемирівці Чемеровецького району Хмельницької 
області, (2018 - 2019 рр.).
2.Договірна тематика 4/2021 "Діагностика, лікування та профілактика післяродових ускладнень у корів", ТОВ  "Лани Віньковеччини" смт. Віньківці 
Віньковецького району Хмельницької області (2021-2022 рр.).



Факультет 
ветеринаної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

МІЗИК 
Володимир 
Павлович

14) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1.Керівництво студентами Лихолатом О.О. і Дем’яновим І. В., які отримали  дипломи переможців відповідно ІІ та ІІІ ступеня  ІІ етапу Всеукраїнської  
студентській олімпіаді зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (2018 р.) і керівництво студентами Школьняк О.В. та Мазур А.В., які отримали дипломи 
переможців  відповідно І та ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської  студентській олімпіаді зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (2019 р.)
2. Керівництво постійно діючим студентським гуртком "Ветеринарне акушерство". (2018-2022 рр.)

Факультет 
ветеринаної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

МІЗИК 
Володимир 
Павлович

12) Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та /або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше пяти 
публікацій

 1.Ефективність деяких методів лікування анафродизії у корів. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наук. Праць міжнародної науково 
практ. конф. Ч.2. (20-22 березня 2018р., м. Кам.-Подільський).- Тернопіль: Крок, 2018. С. 63-65.  
2.Патогенез, клінічна симптоматика і метаболічні зміни в організмі корів за гестозу. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної 
конференції: «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» (20-21 березня 2019 р). Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. С. 316-318.      
 3. Застосування гоналіну для стимуляції багато-плідності свиноматок. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: «Аграрна 
наука та освіта в умовах Євроінтеграції» (20-21 березня 2019 р). Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. С. 335-338.
 4.Патогенетичні механізми розвитку гестозу корів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Репродуктологія тварин – виклики 
сьогодення» присвяченої 70-річчю від дня народження доктора ветеринарних наук, професора В.Й. Любецького. Київ, 2019. С.37-38.
5. Чепурна В., Супрович Т., Мізик В. Вплив ліпосомального препарату на гематологічні показники крові при маститах корів. II Конференція «Сучасні 
методи діагностики, лікування та профілактики у ветеринарній медицині» присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу «Цісарсько-королівська 
ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові» : тези доп., м. Львів, 18 листоп. 2021 р. Львів: 
СПОЛОМ, 2021. - С.165-167.

Ветеринарної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

ГОРЮК Юлія 
Вікторівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) Horiuk, Y., Kukhtyn, M., Kovalenko, V., Kornienko, L., Horiuk, V., & Liniichuk, N. (2019). Biofilm formation in bovine mastitis pathogens and the effect on 
them of antimicrobial drugs. Independent Journal of Management & Production, 10(7), 897-910. https://doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.1012
2) Horiuk, Y. V., Kukhtyn, M. D., Stravskyy, Y. S., Klymnyuk, S. I., Vergeles, K. M., & Horiuk, V. V. (2019). Influence of staphylococcal Phage SAvB14 on 
biofilms, formed by Staphylococcus aureus variant bovis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(3), 314-318. http://doi.org/10.15421/021948 
3) Horiuk, Y., Kukhtyn, M., Horiuk, V., Kernychnyi, S., & Tarasenko, L. (2020). Characteristics of bacteriophages of the Staphylococcus aureus variant bovis. 
Veterinární medicína, 65(10), 421-426. https://doi.org/10.17221/55/2020-VETMED   
4) Horiuk, Y., Horiuk, V., Kukhtyn, M., Tsvihun, A., & Kernychnyi, S. (2020). Characterization of lytic activity of Phage SAvB14 on Staphylococcus aureus variant 
bovis. Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, 7(3), 509–513. http://doi.org/10.5455/javar.2020.g447
5) Horiuk, Y., Kukhtyn, M., Kernychnyi, S., Laiter-Moskaliuk, S., Prosyanyi, S., & Boltyk, N. (2021). Sensitivity of Staphylococcus aureus cultures of different 
biological origin to commercial bacteriophages and phages of Staphylococcus aureus var. bovis, Veterinary World, 14 (6), 1588-1593. 
http://doi.org/10.14202/vetworld.2021.1588-1593 
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тваринництві

Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

ГОРЮК Юлія 
Вікторівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Горюк В. В.,   Керничний С.П.,  Карчевська Т.М.,  Горюк Ю. В. Техніка безпеки при обслуговуванні сільськогосподарських та дрібних тварин: 
методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,  2018. − 48 с.
2) Горюк В. В.,   Керничний С.П.,  Карчевська Т.М.,  Горюк Ю. В. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,  2018. − 34 с.
3) Горюк В. В., Горюк Ю. В., Жавжарова А.В.  Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» 
розділ «Гіповітамінози» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-
Подільський: ПДАТУ,  2020. − 44 с.
4) Електронний навчальний курс з дисципліни «Ветеринарно-санітарна експертиза» на освітній платформі  Moodle для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020.
5) Електронний навчальний курс з дисципліни «Якість і безпека продукції агропромислового комплексу» на освітній платформі  Moodle для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020.
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тваринництві

Ветеринарного 
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внутрішньої 
патології та 
хірургії

ГОРЮК Юлія 
Вікторівна

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

1) Виконання функцій наукового керівника теми: Теоретичне та експериментальне обґрунтування впливу бактеріофагів на планктонні та біоплівкові 
форми бактерій в системі одержання екологічно безпечного молока, номер державної реєстрації 0119u001356, (2019-2023).
2) Виконання функцій рецензента іноземного рецензованого наукового видання, що індексується в бібліографічних базах, зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection: Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, Independent Journal of Management 
& Production, (з 2020 року).
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Ветеринарного 
акушерства, 
внутрішньої 
патології та 
хірургії

ГОРЮК Юлія 
Вікторівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1) Горюк В. В., Горюк Ю. В. Методи клінічного дослідження та лікування хвороб серце-судинної системи: навчальний посібник для здобувачів вищої 
освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина»: навчальний посібник. Кам’янець-
Подільський: ПДАТУ, 2021. – 104 с.
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ГОРЮК Юлія 
Вікторівна

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-
методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 
МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій 
Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю);

1) Робота у складі Ради молодих учених  при МОН (асоційований член). (з 2020 р.)
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Ветеринарного 
акушерства, 
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хірургії

ГОРЮК Юлія 
Вікторівна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Горюк Ю.В., Горюк В.В., Кухтин М.Д. Використання Phage SAvB14 для руйнування біоплівки Staphylococcus aureus variant bovis, як альтернатива 
хіміотерапевтичним засобам. Наукові дослідження для органічного бізнесу. Тваринництво заради ґрунту» в рамках IV Міжнародного Конгресу Органічна 
Україна: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2020. С. 62-64.
2. Horiuk Yulia,  Kukhtyn Mykola. Main features of phage SAVB14 specific for S. aureus var. bovis. Organization of scientific research in modern conditions ‘2020: 
conference proceedings. Seattle: KindleDP.   Washington, 2020. P. 244-247.
3. Horiuk Y. Influence of pH on lytic activity of Phage SAvB14. About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them: abstracts of VI 
International Scientific and Practical Conference, october 26-30, 2020. Milan, 2020. P. 592-594. DOI: 10.46299/ISG.2020.II.VI
4. Горюк Ю., Кухтин М. Д. Біоконтроль золотистого стафілокока у стічних водах молокопереробних підприємств. Якість води: біомедичні, технологічні, 
агропромислові і екологічні аспекти: тези доповідей Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції, 20– 21 травня 2021 р. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 
2021. С.  81–82.
5. Горюк Ю. В. Взаємодія бактеріофагу Phage SAvB14 та чутливої до нього культури S. aureus var. bovis. Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології 
та інфекційної патології тварин : матеріали щоріч. наук.- практ. конф. молодих вчених, 30 червня 2021р. Київ: Компринт, 2021. С. 6–7.
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ГОРЮК Юлія 
Вікторівна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

1. Керівництво студентами Лихолатом О.О. і Дем’яновим І. В., які отримали  дипломи переможців відповідно ІІ та ІІІ ступеня  ІІ етапу Всеукраїнської  
студентській олімпіаді зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (2018 р.) і керівництво студентами Школьняк О.В. та Мазур А.В., які отримали дипломи 
переможців  відповідно І та ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської  студентській олімпіаді зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (2019 р.)
2. Робота в складі  журі у ІІ етапі  Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина»  (2018-2019 р.р.).
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кінологічної 
служби НПУ

Трач Вячеслав 
Володимирович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1). Danchuk, V., Trach, V., Midyk, S., Danchuk, О., Ushkalov, V.,  Kepple, O. The fatty acids content in the liver of japanese quails after the chemical treatment of 
hatching eggs. Food science and technology. 2019. Vol. 13, Issue 2. P. 58-64. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fst.v13i2.1406.                                                                                              
                               
2).Трач В. В., Данчук В. В. Вміст вітамінів А і Е у печінці перепела за впливу хімічної обробки інкубаційних яєць. Науково-технічний бюлетень 
Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин. 2018. №1. Вип.19, С. 
29-35.
3).Трач В. В., Данчук В. В., Мідик С. В., Ушкалов В. О. Уміст жирних кислот у жовтках яєць та печінці ембріонів перепелів за різного рівня токоферолу в 
кормах. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного Університету. 2018. №1-2. Вип.47, С.143-148.
4).Трач В.В. Шляхи підвищення виводимості перепелів за хімічної обробки яєчної шкарлупи та різного рівня токоферолу в раціоні. Аграрний вісник 
Причорномор'я. 2019. Вип. 93. С. 131-136.
5).Trach, V. V., Danchuk V. V. Активність супероксиддисмутази у тканинах печінки перепелів при хімічній обробці інкубаційних яєць та різному рівні 
вітаміну е в раціоні. Медична та клінічна хімія, (3), 58-63. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2019.v.i3.10560                                                        
6). Кременчук І. Р. Морфологічні та біохімічні показники крові корів за кетозу / І. Р. Кременчук, В. В. Трач. // Аграрний вісник Причорномор'я. – 2021. – 
№99. – С. 48–52.                                                                                                                                                                             7). Трач В. В. Ефективність 
удосконалення технології інкубації яєць перепелів / Вячеслав Володимирович Трач. // Аграрний вісник Причорномор'я. – 2021. – №99. – С. 61–67.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                        8).    Suprovych T. Features of specific prevention of infectious 
diseases in Service dogs. /  T. Suprovych, T. Karchevska, V. Trach  // Аgrarian Bulletin of the Black Sea Littoral. – 2021. –  Issue 101. – Р. 11-15. DOI: 
10.37000/abbsl.2021.101.02                                                                                                                                                     
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

     1). Чумаков К.А., Супрович Т.М., Трач В.В., Лайтер-Москалюк С.В., Чорний І.О., Токарчук Т.С. Методичні рекомендації «Медика-ментозне 
забезпечення аптечки кіно-лога та надання першої невідкладної допомоги службовим собакам» для кінологів, лікарів ветеринарної ме-дицини 
(фельдшерів) кінологічних центрів структурних підрозділів НП України. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019 р.  24 с.  (1,0др. арк.).                                       
   2). Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Ветеринарна клінічна біохімія», для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня, із спеціальності 211 - «Ветеринарна медицина» / В.В. Трач, Т.С. Токарчук - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 40 с.                                                                                         
                                                                         3). ТРАЧ В.В. Методичні рекомендації до  лабораторно-практичних занять з дисципліни «Фітотерапія тварин» 
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  із спеціальності 211 - «Ветеринарна медицина». Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 30 с.                                                                                                                                       
                                                                                                                                      4).      Електронний навчальний курс з дисципліни  на освітній платформі  
Moodle- «Ветеринарна фітотерапія» для здобувачів  ОС «Магістр» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» (асистент, к.вет.н. ТРАЧ В.В. та 
асистентом, к. с.-г. наук ТОКАРЧУК Т.С.). Кам’янець-Подільський, ЗВО "ПДУ", 2021.                                                                 5).  Електронний навчальний 
курс з дисципліни «Польова хірургія та хвороби службових собак» на освітній платформі  Moodle для здобувачів другого рівня вищої освіти на базі 
освітнього ступеня Бакалавра за  спеціальністю  204  – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (асистент к. вет. наук Трач В.В., 
Чумаков К.А.);  2021 р.                                                                                                                                                                        6).  Електронний навчальний 
курс з дисципліни  «Ветеринарна клінічна біохімія» на освітній платформі  Moodle для здобувачів  ОС «Магістр» зі спеціальності 211 «Ветеринарна 
медицина» (асистент, к.вет.н. Трач В.В.); 2021 р.
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Трач Вячеслав 
Володимирович

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Кандидат ветеринарних наук. 03.00.04 – біохімія. «Обмін ліпідів у перепелів за хімічної обробки інкубаційних яєць та різного рівня вітаміну Е у раціоні» 
(ДК № 052652 від 20 червня 2019 р., виданий Міністерством освіти і науки України)
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1). Трач В.В. Обмін ліпідів та їх пероксидне окиснення у печінці перепела за додаткового згодовування вітаміну Е. V Міжнародна науково-технічна 
конференція «Стан і перспективи харчової науки та промисловості» (м. Тернопіль, 10 – 11 жовтня 2019 р.). Тернопіль 2019, С. 129-130.
2). Laiter-Moskaliuk S.V., Trach V.V., Kremenchuk I.R. Influence of different lighting sources on quarry blood indicators. SworldJournal. Bulgaria, issue №6-124, 
2020. – С.56-60. DOI: 10.30888/2663-5712.2020-06-07-124 5).                             3). Зеленько В. Р. Морфологічні показники крові собак за демодекозу та 
отодектозу. / В. Р. Зеленько, В. В. Трач. // Молоді учені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини: матеріали 
ХIX всеукр.. наук.-практ. інт. конф. – 2020. – С. 33–34.                                                                                                                              4). Трач В.В. Загальна 
резистентність та продуктивність японських перепелів під впливом вітаміну Е та трутневого гомогенату // The 2nd International scientific and practical 
conference “Science and education: problems, prospects and innovations”(November 4-6, 2020) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2020. – С. 615-618 р.                                        
                          5). Трач В. В. Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у тканинах печінки перепелів у пренатальному і ранньому постнатальному 
періоді онтогенезу / Вячеслав Володимирович Трач. // Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. London, Great Britain. – 2020. – С. 
778–781.                                                                        6). Данчук В. В. Антибіотикорезистентні властивості мікроорганізмів молока / В. В. Данчук, В. В. 
Трач. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції НПП та молодих науковців "Актуальні аспекти розвитку науки і освіти", Одеса, 
13-14 квітня.– 2021. – С. 8–10.                                                                                                                                                                  
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Кременчук Іван Русланович – диплом ІІ ступеня Всеукраїнський конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина». 21-23 
квітня 2021 р., м. Одеса. 
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1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1). Suprovych T.M., Suprovych M.P., Koval T.V., Karchevska T.M., Chepurna V.A., Chornyi I.O., Berezhanskyi A.P. (2018). BoLA-DRB3 gene as a marker of 
susceptibility Ukrainian black-pied and red-pied dairy breeds to mastitis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(3), 75-79. doi: 10.15421/021810 WoS 
2). Suprovych T.M., Suprovych M.P., Dyman T.M., Karchevska T.M., Koval T., Kolodiy V.A. (2018). Population genetic structure of the Ukrainian black-pied dairy 
breed with the genome BoLA-DRB3. Regulatory Mechanisms in Biosystems, №9(4), 568-577. doi:10.15421/021885 WoS
3). Suprovych T.M., Karchevska T.M., Kolinchuk R.V., Chorny, Ι.Ο., Kolodiy, V.A. (2020). Association of BoLA-DRB3.2 alleles with cow’s fusobacteriosis. 
Regulatory Mechanisms in Biosystems, №11(2).  249-254. doi: doi.org/10.15421/022037 WoS
4). Suprovych, T. M., Suprovych, M. P., Mokhnachova, N. B., Biriukova, O. D., Strojanovska, L. V., & Chepurna, V. A.  (2021) Genetic variability and biodiversity 
of Gray Ukraian cattle by BoLA-DRB3 gene. Genetic variability and biodiversity of Gray Ukrainian cattle by BoLA-DRB3 gene. Regulatory Mechanisms in 
Biosystems, 2021. 12(1), Р. 33-41. DOI:10.15421/022106 WoS                                                                                                                                                      
5) Suprovych T. Genetic specificity of the white-headed Ukrainian breed according to the BоLA-DRB3 gene / T. Suprovych, O. Biriukova,  M. Suprovych [et al.]  // 
Proceedings of the national academy of sciences of Belarus. Agrarian series. – 2022. – Т.60. – No1. – Р.69–78. https://doi.org/10.29235/1817-7204-2022-60-2-69-78 
WOS                                 
6). Супрович Т.М. Молекулярно-генетичні маркери захворюваності великої рогатої худоби на фузобактеріоз / Т.М. Супрович, Т.М. Карчевська, М.П. 
Супрович, Р.В. Колінчук // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Ветеринарні науки.  № 1-2 (47).– 2018. – С. 69-74
7). Чепурна В.А, Супрович Т.М., Віщур О.І, Мудрак Д.І. Стан неспецифічної резистентності у хворих на мастит корів за дії ліпосомального препарату.  / 
В.А. Чепурна, Т.М. Супрович, О.І. Віщур, Д.І.  Мудрак // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології 
тварин. Львів. Випуск 19.  № 2. 2018. С.42-48.
8). Супрович Т.М. Лейкоцитарний та біохімічний профіль крові корів, хворих на клінічний мастит, за дії ліпосомального препарату на основі 
етилтіосульфанілату.  / В.А. Чепурна, Т.М. Супрович, О.І. Віщур // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. Вип. 32 (1). Київ 2018. С. 307 – 311.
9). Suprovych T.M., Suprovych M.Р., Vishchur O. І., Chepurna1 V. A. Relationship between alleles of gene BoLA-DRB3 and somatic cells amount in milk of 
Ukrainian black-and-white dairy breed. The Animal Biology, 2019, V.21 (4). doi:10. 15407/ animbio l21.04. 075 P.75-83.
10). Супрович Т.М. Молекулярно-генетичні аспекти захворюваності великої рогатої худоби на некробактеріоз. /Супрович, М.П. Супрович, Т.М. 
Карчевська, Р.В. Колінчук // Зб. наук. пр. «Аграрний вісник Причорномор’я». Вете-ринарні науки. Одеса, 2019. Вип. 93. С.97-102.
11). Супрович Т.М. Система антиоксидантного захисту у корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії ліпосомального препа / Т.М. Супрович, В. А. 
Чепурна, О. І. Віщур, В. П. Мізик // Науково-технічний бюлетень (ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок) і Інститут біології тварин – Львів, 2019. 
Вип.20, № 1. С. 117-122.
12). Biriukova O.D., Suprovych T.M., Suprovych Μ.P., Laiter-Moskaliuk S.V., Chornyi I.O. Features of diagnosis of necrobacteriosis of cows by PCR-RFLP. 
Кам’янець Подільський  2020  Вип 32  P 26 37  https://doi org/ 10 37406/2706 9052 2019 2Факультет 
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1). Супрович Т.М., Супрович М.П. Поліморфізм гена BoLA-DRB3 як маркер чутливості до захворювань великої рогатої худоби: монографія. 2020. 
Кам’янець-Подільський, ПДАТУ. 185 с. http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7983
2). Т. Супрович, М.Супрович, Л. Строяновська, І. Чорний Поліморфізм гена BOLA-DRB3 при маститах у корів. Наука XXI ст.: виклики та перспективи : 
колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.2. Колективна монографія
3) Навчальний посібник «Ветеринарна мікробіологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна 
медицина» / Тетяна СУПРОВИЧ. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 313 с. (13,1 др. арк.)
4). Супрович Т. Роль вивчення мікробіології здобувачами вищої освіти для підвищення конкуренто-спроможності їх працевлаштування / Т. Супрович, В. 
Колодій // Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції 
: монографія / за заг. ред.: В.В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». Херсон: Олді+, 2022. – С. 
380 – 386. https://doi.org/10.32782/978-966-289-635-0-43
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4) 	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1). Електронний навчальний курс з дисципліни «Ветеринарна вірусологія» на освітній платформі  Moodle для здобувачів    другого (магістерського) рівня 
вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019.
2). Електронний навчальний курс з дисципліни «Мікробіологія» на освітній платформі  Moodle для здобувачів    першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  спеціальності 204 «Технологія переробки продукції тваринництва». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019.
3). Електронний навчальний курс з дисципліни «Ветеринарна мікробіологія» на освітній платформі  Moodle для здобувачів    другого (магістерського) 
рівня вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020.
4). Електронний навчальний курс з дисципліни «Молекулярно-генетичні методи досліджень у ветеринарній медицині» на освітній платформі  Moodle для   
для здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» на базі другого магістерського рівня освіти (ОКР "Спеціаліст") за спеціальністю 211 
«Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021.
5). Електронний навчальний курс з дисципліни «Сучасні імунологічні методи досліджень у ветеринарній медицині» на освітній платформі  Moodle для   
для здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» на базі другого магістерського рівня освіти (ОКР "Спеціаліст") за спеціальністю 211 
«Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021.                                         
6)  Електронний навчальний курс з дисципліни «Польова хірургія та хвороби службових собак» на освітній платформі  Moodle для здобувачів другого 
рівня вищої освіти на базі освітнього ступеня Бакалавра за  спеціальністю  204  – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (д.с.г.н., 
професор Супрович Т.М., асистент к. вет. наук Трач В.В., Чумаков К.А.);                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                            7). Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Епізоотологія та 
інфекційні хвороби» Розділ: «Загальна епізоотологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна 
медицина» / Т.М. Карчевська, Т.М. Супрович. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,  2020. − 52 с.
8). Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни  «Ветеринарна мікробіологія і імунологія» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня освіти з спеціальності 211 - «Ветеринарна медицина». / Т.М. Супрович, І.О. Чорний Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020 – 60 с. 
9). Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Молекулярні методи біології в діагностиці хвороб тварин» для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти на базі освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина». / Т.М. Супрович. 
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,  2019. − 39 с.
10). Чумаков К.А., Супрович Т.М., Трач В.В., Лайтер-Москалюк С.В., Чорний І.О., Токарчук Т.С. Методичні рекомендації «Медика-ментозне 
забезпечення аптечки кіно-лога та надання першої невідкладної допомоги службовим собакам» для кінологів, лікарів ветеринарної ме-дицини 
(фельдшерів) кінологічних центрів структурних підрозділів НП України. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019 р.  24 с.
11). Тестові завдання для проведення самоконтролю з дисципліни «Ветеринарна мікробіологія та імунологія» для здобувачів вищої освіти 
першого(бакалаврського) рівня освіти, спеціальність 211 «Ветеринарна медицина». / Т.М. Супрович., І.О. Чорний  Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,  
2019   42 сФакультет 
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6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня;

1). Колінчук Руслан Васильович «Поліморфізм гена BOLA-DRB3 у зв'язку зі схильністю і стійкістю  до некробактеріозу в популяціях корів української 
чорно-рябої молочної породи», кандидат сільськогосподарських наук, 03.00.15 – генетика. 2018.
2). Мохначова Наталія Борисівна «Генетична структура сірої української породи за QTL-локусами і за геном BоLА-DRB3.2», кандидат 
сільськогосподарських наук, 03.00.15 – генетика, 2019. ДК № 052636.20.06.2019. Інститут розведення і генетики тварин НААН України.
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Тетяна 
Михайлівна

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Офіційний опонент:

1). Балацький Віктор Миколайович «Методологічне обґрунтування маркер-асоційованої селекції в свинарстві України», доктор сільськогосподарських 
наук, 03.00.15 – генетика. 2018.
2). Облап Руслан Васильович "Методологія молекулярно-генетичного оцінювання сільськогосподарської продукції"», доктор сільськогосподарських наук, 
03.00.15 – генетика, 2021.
3). Шельов Андрій Володимирович «Поліморфізм генетичних ресурсів тварин за мікросателітними локусами ДНК», доктор сільськогосподарських наук, 
03.00.15 – генетика, 2021.
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8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Керівник наукової тематики:
1).  «Вивчення  зв’язку між   BoLA-системою і захворюваннями у вітчизняних порід ВРХ»,  № держреєстрації 01115u005805 (2015-2020р.) 
2). «Фактори впливу на розвиток хронічної ниркової недостатності у кішок»,  № ДР 0119u003131  від 26.09.2019 р.
3). Вивчення і розробка методів оцінки  впливу комплексу генетичних та антропогенно змінених чинників середовища на функціональний стан організму 
тварин і птиці, № державної реєстрації  0121u110773 від  23.04.2021 р.
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1).Супрович Т.М. Продуктивність та обмін речовин у ярок при згодовуванні протеїново -мінеральної добавки з аквакультури.  / Т.М. Прилипко, Т.М. 
Супрович, О.В. Шутяк // Тваринництво України.  2019. № 3-4. С.40-44/
2). Супрович Т., Метлицька О., Корінний С.,Строяновський С. Розробка інформативних STR-маркерів для вирішення проблем відновлення генофонду 
бджіл українського степового підвиду. Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в Україні.  Збірник наукових праць «Бджільництво 
України – як основа продово-льчої безпеки і збереження довкілля» Міжнародного науково-практичного форуму 2-3 листопада 2018. С. 64-71
3) Suprovych Т.М.,  Suprovych M.Р., Vischur O.I., Prylipko T.M. BoLA-DRB3 gene as a marker of cows mammary gland status . XIX Middle – European Buiatrics 
Congress, 22-25 May 2019. Lviv. Ukraine. – Львів, 2019. Т.21. – № 2.  С. 139
4). Suprovych T.M., Berezhanskyi A. Molecular genetic markers in cows with mastitis. X Международная научно-практическая конференция «Рerspectives of 
world science and ducation» 17-19 июня 2020 года Осака, Япония.
5). Чепурна В. А., Супрович Т.М. Вплив нового комплекс-ного ліпосомального препарату на функціональні властивості крові корів хворих на субклінічну 
форму маститу. Perspectives of world science and education. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, 
Japan. 2020. P. 705-710. URL: http://sci-conf.com.ua
6). Suprovych T.M.,  Lysa I.М. Sensitivity of BoLA-DRB3 gene alleles to cows endometritis. The 3rd International scientific and practical conference “European 
scientific discu-?sions” (February 1-3, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021. Р. 37 - 40
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1). Робота в складі  журі у ІІ етапі  Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина»  (дисципліна «Епізоотологія та 
інфекційні хвороби») 2017 - 2019 рр.
2). Член галузевої комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі знань 21 «Ветеринарна медицина», Одеса, 21-22 квітня 
2021 р.
3). Керівництво постійно діючим студентським науковим мікробіологічним гуртком. (2018-2022)
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19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім.. М.І.Вавилова», членський квиток № 1679 (2020-2022)
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1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1)Токарчук Т.С., Данчук В.В. Показники антиоксидантного статусу в сироватці крові поросят за використання вітаміну Е і цитратів Zn, Fe ТА Ge. Збірник 
наукових праць: Тваринництво України. Серія: Племробота. – 2018 р. № 7-8. С. 21-26.
2) Prylipko Т., Koval Т., Kostash V., Tocarchuk Т., Tsvihun А. Optimization of Recipe Composition and Determination of Operating Parameters of Sterilization of 
Turkey Meat Pate Carpathian Journal of Food Science and Technology. – Vol.12, № (4). – 2020. P.98-112. doi: https://doi.org/10.34302/crpjfst/2020.12.4.11     
3) S.I. Tsekhmistrenko1, V.S. Bityutskyy1, O.S. Tsekhmistrenko1, V.M. Kharchishin1, N.O. Tymoshok2, A.A. Demchenko2, M.Ya. Spivak2, I.M. Kushnir3, O.I. 
Rozputnyy1, V.M. Polishchuk1, N.V. Ponomarenko1, N.V. Rol1, N.M. Prysiazhniuk1, I.V. Pertsovyi Ecological and toxicological characteristics of selenium 
nanocompounds Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(3), 199-204, doi: 10.15421/2021_163 https://www.ujecology.com/abstract/ecological-and-toxicological-
characteristics-of-selenium-   
4). Токарчук Т.С., Антонецька Л.В., Колащук Л.Г. Протеїновий обмін у організмі поросят за використання вітаміну Е та цитратів мікроелементів. 
Подільський вісник: техніка, економіка. Подільський державний аграрно-технічний університет. Секція: ветеринарні науки 2020 р. Випуск 33 с.188-192  
5).Marian Simonov, Ivan Stronskyi, Volodymyr Salata, Yuriy Stronskyi, Mykola Kukhtyn, Larysa Kladnytska, Viktor Tomchuk, Tetiana Kozytska, Tetiana 
Tokarchuk. The effect of transportation and pre-slaughter detention on quality of pig meat. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences vol. 16, 2022, p. 80-91. 
https://doi.org/10.5219/1699   (Scopus)
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4) 	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1).Електронний навчальний курс з дисципліни "Ветеринарна фармакологія"на освітній платформі  Moodle для здобувачів   другого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти  , спеціальності 211 - Ветеринарна медицина. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                      2). Електронний 
навчальний курс з дисципліни "Добробут тварин" на освітній платформі  Moodle для здобувачів   першого (магістерського) рівня вищої освіти  , 
спеціальності 211 - Ветеринарна медицина. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020.                                                                     
  3).Електронний навчальний курс з дисципліни "Добробут тварин" на освітній платформі  Moodle для здобувачів   другого  (магістерського)  рівня вищої 
освіти спеціальності 211 - Ветеринарна медицина.   (2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                  
4.) «Фізико-хімічні чинники проникнення ліків крізь мембрани» Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Ветеринарна 
фармакологія для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 211 - «Ветеринарна 
медицина» / Трач В. В., Токарчук Т. С. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 22 с. ( 1 ум. др.ар.)
5.) «Лікарські засоби різних груп призначення»  Методичні рекомендації для лабораторно-практичних робіт студентів з дисципліни «Ветеринарна 
фармакологія для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 211 - «Ветеринарна 
медицина» / Трач В. В., Токарчук Т. С. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – 27 ст. (1,2 др. ар)
6.)«Сульфаніламідні препарати. Нітрофурани »Методичні рекомендації для лабораторно-практичних робіт студентів з дисципліни «Ветеринарна 
фармакологія для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 211 - «Ветеринарна 
медицина» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 24 ст. ( 1 ум. др.ар.)    
7). Добробут у свинарстві. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів із дисципліни «Добробут тварин» для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня освіти на базі ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 211 - «Ветеринарна медицина»   Кам’янець-Подільський: 
ЗВО"ПДУ",2021. – 28 ст. ( 1,16 ум. др.ар.) 8). Етологія  та  благополуччя собак у термінологічних визначеннях. Методичні рекомендації для самостійної 
роботи  здобувачів вищої освіти  другого (магістерського)  рівня освіти (3 курс) на базі ПЗСО та ОКР «Молодший спеціаліст»  
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5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; 06.10.2020р. Тема: "БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ ПОРОСЯТ У ПЕРІОД ВІДЛУЧЕННЯ ТА ЗА ДІЇ ВІТАМІНУ Е  І ЦИТРАТІВ Zn, Fe та Ge"  
спеціальність 03.00.04 – біохімія Інститут біології тварин, м. Львів
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11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою);

1.  Договір НКП № 7 від 2020р. від 1.05.2020р. про надання наукових, науково-технічних, науково-освітніх і науково- консультаційних послуг, а саме: 
««Ветеринарно-санітарні та гігієнічні вимоги до м'ясопереробних підприємств» із ФОП Горна А.М. с. Оринин, Кам'янець-Подільського району, 
Хмельницької області. Період надання послуг – з 01.05.2020 р. до 31.12.2020 р. Виконавці: Токарчук Т.С. та Чорний І.О.. Сума договору становить 6000 
грн. 00 коп;
 2). Договір № НКП 8/2021 від 16.03.2021р. про надання наукових, науково-технічних, науково-освітніх і науково-консультаційних послуг  «Ветеринарно-
санітарні та гігієнічні вимоги на м'ясопереробному підприємстві ФОП Бернашевський М.А» , Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. 
Кам’янка, вул. Хуторянська 1 А.. Сума договору 7500 грн. Виконавці: к.с.-г.н., асистент Тетяна ТОКАРЧУК, асистент Ігор ЧОРНИЙ. Період надання 
послуг – з 16.03.2021р. до 31.12.2021 р. ; 
3). Договір НКП №15/2022 від 11.05.2022р. про надання наукових, науково-технічних, науково-освітніх, науково-консультаційних послуг за тематикою: 
«Ветеринарно-санітарні та гігієнічні вимоги» із ФОП Горна А.М., Хмельницька обл. Кам'янець - Подільський . р - н, с. Оринин.Сума договору 10000 грн. 
Виконавці: к.с.-г.н., асистент Тетяна ТОКАРЧУК, асистент Ігор ЧОРНИЙ. Період надання послуг: з 11.05. 2022 по 31.12.2022 року. 
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ТОКАРЧУК 
Тетяна Сергіївна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій

1.) Токарчук Т.С., Антонецька Л.В., Бабка Л.В. «Рухова активність поросят» Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
[«Вітчизняна наука на зламі епох проблеми та перспективи розвитку»] м. Переяслав-Хмельницький, 22 січня 2020 року С. 191-193                                                                
                      2.)  Tokarchuk Tatyana «Content of lipid peroxidation products in piglets' serum»  XXI International Scientific and Practical Conference Haifa, Israel 
15-16 June, 2020 Р.72-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                  3.) Tokarchuk T., Mineral components content in piglets blood serum under influence of vitamin E and 
metal citrates Abstracts of XXІI International Scientific and Practical Conference “Theoretical foundations for the implementation and adaptation of scientific 
achievements in practice”. 22–23 June, 2020. Helsinki, Finland. – 2020. – P. 96-99
4.) Tokarchuk T., L. Antonetska, L. Kolaschuk Антиоксидантний статус сироватки крові поросят за дії вітаміну Е і цитратів мікроелементів ХХІІІ International 
Scientific and Practical Conference About the problems of practice, science and ways to solve them Milan, Italy, 2021. – Р. 372-379                                                                       
                 5.)  Tokarchuk T., L. Antonetska, L. Kolaschuk  Вплив вітаміну Е та цитратів мікроелементів на пероксидне окиснення ліпідів у крові поросят 
International Scientific and Practical Conference Theory, practice and science ХХІІІ Tokyo, Iapan, 2021. – Р. 486-491  5). Шептицький  О.О., Токарчук Т.С. 
Застосування антианемічних препаратів для поросят. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція
«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук.
праць. Переяслав, 2022. Вип.77. С.148-151
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ТОКАРЧУК 
Тетяна Сергіївна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

керівництво студенським науковим гуртком з навчальної дисципліни "Ветеринарна фармакологія" під назвою - «Ветеринарна фармакологія – 
фундаментальна наука» (2018-2022)
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Чорний Ігор 
Олександрович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1). Suprovych T.M., Suprovych M.P., Koval T.V., Karchevska T.M., Chepurna V.A., Chornyi I.O., Berezhanskyi A.P. (2018). BoLA-DRB3 gene as a marker of 
susceptibility Ukrainian black-pied and red-pied dairy breeds to mastitis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(3), 75-79. doi: 10.15421/021810 WoS 
2). Suprovych T.M., Karchevska T.M., Kolinchuk R.V., Chorny, Ι.Ο., Kolodiy, V.A. (2020). Association of BoLA-DRB3.2 alleles with cow’s fusobacteriosis. 
Regulatory Mechanisms in Biosystems, №11(2).  249-254. doi: doi.org/10.15421/022037 WoS
3). Biriukova O.D., Suprovych T.M., Suprovych Μ.P., Laiter-Moskaliuk S.V., Chornyi I.O. Features of diagnosis of necrobacteriosis of cows by PCR-RFLP. 
Кам’янець -Подільський. 2020. Вип.32. P.26-37. https://doi.org/ 10.37406/2706-9052-2019-2. 
4).Suprovych Т.M., Biriukova O.D., Suprovych M.Р., Laiter-Moskaliuk S.V., Chornyi I.O.Features of diagnosis of necrobacteriosis of cows by PCR-RFLP. 
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, сільсько-господарські науки, технічні науки, економічні науки. Кам’янець-Подільський. 
2020. Вип.32. С. 26-37   https://doi.org/ 10.37406/2706-9052-2019-2 P.26-37
5). Suprovych T. Model of sensitivity cattle to mastitis on the basis of lymphocytic and molecular genetic markers / T. Suprovych, M. Suprovych, L. Strojanovska, I. 
Chornyi // Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics. 2022. – Kamianets-Podilskyi. –No.36. //doi.org/10.37406/2706-9052-2019-2    
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Чорний Ігор 
Олександрович

4) 	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1). Електронний навчальний курс з дисципліни «Ветеринарна вірусологія» на освітній платформі  Moodle для здобувачів    другого (магістерського) рівня 
вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019.
2). Електронний навчальний курс з дисципліни «Мікробіологія» на освітній платформі  Moodle для здобувачів    першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  спеціальності 204 «Технологія переробки продукції тваринництва». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019.
3). Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни  «Ветеринарна мікробіологія і імунологія» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня освіти з спеціальності 211 - «Ветеринарна медицина». / Т.М. Супрович, І.О. Чорний Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020 – 60 с. 
4). Тестові завдання для проведення самоконтролю з дисципліни «Ветеринарна мікробіологія та імунологія» для здобувачів вищої освіти 
першого(бакалаврського) рівня освіти, спеціальність 211 «Ветеринарна медицина». / Т.М. Супрович., І.О. Чорний  Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,  
2019. − 42 с.
5). Методичні рекомендації до лабораторно - практичних занять з дисципліни «Ветеринарна мікробіологія». Розділ «Патогенні спорогенні 
мікроорганізми: біологічні властивості  та лабораторна діагностика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з спеціальності 211 - 
«Ветеринарна медицина» / Т.М. Супрович., І.О. Чорний // Кам’янець- Подільський, ПДАТУ, 2021р. 35 с.
6). Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Мікробіологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з 
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», / Т.М. Супрович., І.О. Чорний // Кам’янець - Подільський, ПДАТУ, 
2021 р., 39 с.
 7). Тестові завдання для проведення самоконтролю з дисципліни «Ветеринарна вірусологія», для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з 
спеціальності 211 - «Ветеринарна медицина» / Тетяна СУПРОВИЧ, Ігор ЧОРНИЙ - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 47 с. (2,0 др. арк.)
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Чорний Ігор 
Олександрович

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом 
вищоїосвіти (науковою установою);

1.  Договір НКП № 7 від 2020р. від 1.05.2020р. про надання наукових, науково-технічних, науково-освітніх і науково- консультаційних послуг, а саме: 
««Ветеринарно-санітарні та гігієнічні вимоги до м'ясопереробних підприємств» із ФОП Горна А.М. с. Оринин, Кам'янець-Подільського району, 
Хмельницької області. Період надання послуг – з 01.05.2020 р. до 31.12.2020 р. Виконавці: Токарчук Т.С. та Чорний І.О.. Сума договору становить 6000 
грн. 00 коп;
 2). Договір № НКП 8/2021 від 16.03.2021р. про надання наукових, науково-технічних, науково-освітніх і науково-консультаційних послуг  «Ветеринарно-
санітарні та гігієнічні вимоги на м'ясопереробному підприємстві ФОП Бернашевський М.А» , Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. 
Кам’янка, вул. Хуторянська 1 А.. Сума договору 7500 грн. Виконавці: к.с.-г.н., асистент Тетяна ТОКАРЧУК, асистент Ігор ЧОРНИЙ. Період надання 
послуг – з 16.03.2021р. до 31.12.2021 р. ; 
3). Договір НКП №15/2022 від 11.05.2022р. про надання наукових, науково-технічних, науково-освітніх, науково-консультаційних послуг за тематикою: 
«Ветеринарно-санітарні та гігієнічні вимоги» із ФОП Горна А.М., Хмельницька обл. Кам'янець - Подільський . р - н, с. Оринин.Сума договору 10000 грн. 
Виконавці: к.с.-г.н., асистент Тетяна ТОКАРЧУК, асистент Ігор ЧОРНИЙ. Період надання послуг: з 11.05. 2022 по 31.12.2022 року. 
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1).Супрович Т.М., Супрович М.П., Чорний І.О., Чумаков К.А..«Поліморфізм гена BOLA – DRB3 як маркер оцінки біорізноманіття та стійкості до 
інфекційних захворювань ВРХ».Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції, 
20-22 березня 2018р., частина 2, м. Камянець-Подільський, с.96-98.; 
2).Супрович Т.М., Чорний І.О., Чумаков К.А. «Частота прояву маститів і характер патологічних змін при різних типах вивідної системи молочної залози у 
корів». Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 березня 2019р., 
частина 2, м. Камянець-Подільський, с.96-98.;                                                    
 3).Токарчук Т.С., Чорний І.О.«Метаболічні процеси крові поросят при відлученні за дії цитратів мікроелементів».Міжнародна науково-практична 
конференція «Фізіологічні та технологічні аспекти тваринництва присвячена 100-річчю створення кафедри хімії та 90-річчю від дня народження доктора 
біологічних наук, професора, академіка Української Академії Наук, Нью-Йоркської Академії Наук, Російської Академії Ветеринарних Наук Кононського 
Олексія Івановича, 14–15 травня 2020 року», БНАУ, Біла Церква – 2020 р.;                                                                                                                                                    
             4).Biriukova O.D., Suprovych T.M., Suprovych Μ.P., Laiter-Moskaliuk S.V.Features of diagnosis of necrobacteriosis of cows by PCR-RFLP.Подільський 
вісник: сільське господарство, техніка, економіка, сільськогосподарські науки, технічні науки, економічні науки. – 2020. – №32.;                                                                    
                       5).Токарчук Т.С.,  Чорний І.О., Антонецька Л.В. «Антиоксидатний захист поросят у важкий період онтогенезу за дії міцелярної форми 
вітаміну Е  та цитратів мікроелементів цинку, феруму та германію».Матеріали Всеукраїнської науково - практичної інтернет - конференції «Вітчизняна 
наука на зламі епох: Проблеми та перспективи розвитку» 23 березня 2021 року, Вип. 68, Переяслав, 2021 р., с. 223-225.;
6). Т.М. Супрович, М.П. Супрович, І.О. Чорний "Ген BoLA-DRB3 як маркер чутливості до маститів українських порід ВРХ ", / ІІ конференція «Сучасні 
методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині» присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу «Цісарсько-королівська 
ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові», Львів, 18-19 листопада 2021 року. С. 146 – 147;
7).Токарчук Т.С., Черный И.А. Изменения некоторых показателей липидного обмена в сыворотке крови поросят, при введении мицелярной формы 
витамина Е, и цитратов железа, цинка, германия.  Interbational Scientific Conference The globalization of scientific knowledge: theoretical and practical research, 
2021. Riga, Latvia.
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Чорний Ігор 
Олександрович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1).Керівництво студентським  науковим гуртком з ветеринарної мікробіології та вірусології «Цей незвичайний світ мікроорганізмів». (2018-2022)
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Чорний Ігор 
Олександрович

20). досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 
(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності) 20). ФОП Горна А.М. Посада: Відомчий ветеринарний лікар (з 2008 р. по теперішній час)
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Чумаков Кирило 
Анатолійович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);найменування;

1).  Патологічна анатомія тварин. Частина 1: Підручник / Б.В. Борисевич,  В.В. Лісова, К.А. Чумаков. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2020 – 416 с.
2). Патологічна анатомія тварин. Частина 2: Підручник / Б.В. Борисевич,  В.В. Лісова, К.А. Чумаков. – Київ: Аграр Медіа Груп, 2020 – 452 с.

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
технологій у 
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Чумаков Кирило 
Анатолійович

4)  наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1). Cупрович Т.М., Чумаков К.А., Трач В.В., Лайтер-Москалюк С.В., Чорний І.О. Методичні рекомендації «Медикаментозне забезпечення аптечки 
кінолога та надання першої невід-кладної допомоги службовим собакам» для кінологів, лікарів ветеринарної медицини (фельдшерів) кінологічних центрів 
структурних підрозділів НП України. Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2019. Рекомендовано до друку  методичною радою ПДАТУ (протокол  №  9  від  
24.12.2019 р.). 24 с.                                                                                                                                             2)  «Методичні вказівки для виконання 
лабораторних робіт з дисципліни «Ветеринарна вірусологія» для студентів  факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві за ОС 
«бакалавр» / Т.М. Супрович, К.А. Чумаков. Камянець - Подільський : ПДПТУ, 2018.- 40 с.   
3) Електронний навчальний курс з дисципліни «Польова хірургія та хвороби службових собак» на освітній платформі  Moodle для здобувачів другого 
рівня вищої освіти на базі освітнього ступеня Бакалавра за  спеціальністю  204  – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 
(асистент к. вет. наук Трач В.В., Чумаков К.А.);   2021 р. 
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20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років
(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

2008 рік – 2022 рік  - начальник Хмельницької РДЛВМ.
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Анатолійович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Співпраця на договірних засадах (надання навчальних матеріалів для проведення підвищення кваліфікації щодо використання СДН "MOODLE") з 
громадською організацією «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF (код ЄДРПОУ 43254640), 2021 р.
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Василівна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Kukhtyn M., Horiuk Y., Yaroshenko T., Laiter-Moskaliuk S., Levytska V., Reshetnyk A.   Effect of lactis acid microorganisms on the content of nitrates in tomato 
in the process of pickling. Eastern-European journal of Enterprise Technologies. 2018.  Vol 1, No 11 (91)  P. 69−75  (Scopus).         
2. Yulia Horiuk, Mykola Kukhtyn, Serhiy Kernychnyi, Svitlana Laiter-Moskaliuk, Sergiy Prosyanyi, Nataliia Boltyk Sensitivity of Staphylococcus aureus cultures of 
different biological origin to commercial bacteriophages and phages of Staphylococcus aureus var. bovis Veterinary World 2021 Jun14(6).  doi: 
10.14202/vetworld.2021.1588-1593. Epub 2021 Jun 19  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34316207/ (Scopus).    
3.  Кухтин М.Д., Лайтер-Москалюк С.В., Решетник А.О.,Тютюн А. І. та ін.. Якість та безпечність молока коров’ячого сирого в особистих селянських 
господарствах. Ветеринарна біотехнологія : бюлетень / Нац. акад. агр. наук, Ін-т вет. медицини.К.:ТОВ «Інтертехнодрук», 2018. – №32 (2). − С. 313 − 321.
4. Кухтин М.Д., Лайтер-Москалюк С.В., Решетник А.О., Тютюн А. І., Н.І. Кос’янчук Якість молока коров’ячого сирого що надходить на переробні 
підприємства західного регіону України. Наук.практ.журнал №, ХДЗВА, Харків 2018, С.41-45.
5. Кухтин М.Д. Безпечність та якість молока сирого виробленого в колективних господарствах/ М.Д. Кухтин,  С.В Лайтер-Москалюк, А. І. Тютюн, Н.І. 
Косянчук // Науковий журнал  «Ukrainian journal of veterinary sciences». Збірник наукових праць НУБіПУ. Серія «Ветеринрана медицина».Vol. 10, №3, 
Київ., 2019 р.
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Василівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання,
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм,
інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю 
три
найменування;

1. Чумаков К.А.,  Супрович Т.М., Лайтер-Москалюк С.В., Трач В.В. Чорний І.О., Токарчук Т.С.
Методичні рекомендації «Медикаментозне забезпечення аптечки кінолога та надання першої невідкладної допомоги службовим собакам» для кінологів, 
лікарів ветеринарної медицини (фельдшерів) кінологічних центрів структурних підрозділів НП України методична розробка м. Кам’янець – Подільський: 
ПДАТУ, 2019 р.  с.24 
2. Лайтер-Москалюк С.В. Навчальний посібник «Ветеринарна медицина» «Сучасні превентивні технології забезпечення здоров’я тварин у промислових 
умовах» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211- «Ветеринарна медицина» методична розробка м. Кам’янець – 
Подільський: ПДАТУ, 2020 р. с.100     
3.  Методичні рекомендації для виконання індивідуального завдання здобувачами вищої освіти з навчальної дисципліни «Ветеринарна санітарія і гігієна 
тварин» спеціальності   211 «Ветеринарна медицина»  дисципліни «Гігієна тварин»  для спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва м. Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2020 р. с.32.
4.Тестові завдання для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Ветеринарна санітарія і гігієна тварин» здобувачами вищої освіти  
другого магістерського рівня спеціальності   211 "Ветеринарна медицина" м. Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021 р. с.114.
5. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ветеринарна токсикологія»  розділ: 
«Мікотоксикози тварин» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». м. Кам’янець – 
Подільський: ЗВо "ПДУ", 2022 р. с.48.  
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8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного
наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Керівник проекту «Розробка кислотного мийно-дезінфікуючого засобу «ТДС» для доїльного устаткування та молочного інвентаря» - ІІІ премія у в 
обласному конкурсі науково-дослідних робіт, 2018 рік
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти
публікацій;

1. Лайтер-Москалюк С.В. Решетник А.О., Деякі особливості організму та м’ясні якості свиней відгодівельних груп з різним коефіцієнтом емоційності за 
промислової технології. ISSN 2308-5258 ISSN 2308-1996 Natural and Technical Sciences VII (23) Issue 193), 2019 р.р. 93 – 95   
2. Laiter-Moskaliuk S.V., Tyutyun A.I., Kosyanchuk N.I., Veterinary and sanitary assessment of pig. International periodis scintifis journal. Modern engineering and 
innovative technologies Issue №9. Part 1. October 2019.  Karlsruhe, Germany., s.14-16                                 
 3. Лайтер-Москалюк С.В. Методологія викладання розділу «Санітарно-гігієнічні  вимоги до повітряного середовища і тваринницьких приміщень» з 
дисципліни  «Гігієна тварин та ве-теринарна санітарія». Збірник наукових праць  ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми  підготовки 
фахівців – аграріїв у навчальних закладах  вищої та професійної освіти» Ч.1. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. С. 216-218
4.  Лайтер-Москалюк С.В., Кухтин М. Д, Перкій Ю.Б. Санітарна обробка доїльного устатку-вання кислотним мийно-дезінфікуючим засобом «ТДС» - 
запорука безпечності і якості молока. Збірник тез доповідей V Між-народної науково-технічної конференції «Стан і перспективи харчової науки та 
промисловості», Тернопіль, 2019. – С.57-58.
5. Laiter-Moskaliuk S.V., Trach V.V., Kremenchuk I.R. Influence of different lighting sources on quarry blood indicators. SworldJournal. Bulgaria, issue №6-124, 
2020. – С.56-60. DOI: 10.30888/2663-5712.2020-06-07 https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj06-07-12456 
6. Лайтер-Москалюк С. Безпечність та якість молока-сировини в господарствах Хмельницької області С. Лайтер-Москалюк, Р. Атаманчук  Scientific 
Collection «InterConf», (95):with the Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» 
(January 19-20, 2022). Seattle, USA: ProQuest LLC, 2022. 915 p. ISBN 978-1-0848-4533-6 p. 618-623. DOI 10.51582/interconf.19-20.01.2022.068
https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj06-07-12456 
7. Лайтер-Москалюк С. Роль навчальної дисципліни «Ветеринарна токсикологія» у формуванні професійних компетентностей  майбутнього фахівця 
аграрної сфери С. Лайтер-Москалюк  Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та 
євроекономічної інтеграції : монографія / за заг. ред.: В.В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». 
Херсон: Олді+, 2022. – С. 386 – 393. https://doi.org/10.32782/978-966-289-635-0-43

Факультет 
ветеринарної 
медицини та 
технологій у 
тваринництві

Кафедра гігієни 
тварин та 
ветеринарного 
забезпечення 
кінологічної 
служби 
Національної 
поліції України

ЛАЙТЕР-
МОСКАЛЮК 
Світлана 
Василівна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина». ІІ премія Іван Кременчук. 21-23 квітня 2021 р.,   м. 
Одеса.                                                                                                                                                                                                       
2. Керівництво студентським науковим гуртком «Гігієна тварин – основа ветеринарної профілактики» (2018-2022)
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Інфекційних та 
інвазійних хвороб

МУШИНСЬКИЙ 
 Андрій 
Броніславович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.	Levytska V. A., Mushinsky A. B., Zubrikova D., Blanarova L., Długosz E., Vichova B., Slivinska K. A., Gajewski Z., Gizinski S., Liu S., Zhou L., & Rogovskyy A. 
S. (2021). Detection of pathogens in ixodid ticks collected from animals and vegetation in five regions of Ukraine. Ticks and tick-borne diseases, 12(1), 101586. 
https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101586 (Q1) 
2.	Левицкая В. А., Мушинский А. Б. Влияние сельскохозяйственной деятельности человека на плотность иксодовых клещей. Ştiinţa agricolă, Chişinău, 
Молдова. 2020. № 2. С. 132–138.
3.	Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б., Тимошенко Н. В. Розробка комплексної схеми боротьби з іксодовими кліщами. Наукові доповіді 
НУБіП України. Київ, 2020. № 3 (85). 
4.	Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б. Діагностика та лікування анаплазмозу собак. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 
2020. № 2. С. 252–258. 
5.	Левицька В. А., Мушинський А. Б. Діагностика та лікування деяких трансмісивних хвороб домашніх тварин. Подільський вісник: сільське господарство, 
техніка, економіка. Кам’янець-Подільський, 2020. № 32. С. 175–183. 
6.	Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б. Мишовидні гризуни, як персистентне джерело трансмісивних хвороб. Наукові горизонти. 
Житомир, 2020. 7 (92). С. 59–64. 
7.	Левицька В. А., Мушинський А.Б., Двужник Д., Міжеєвська Е. Ю., Байєр А. Порівняння трьох методів ізоляції ДНК із іксодових кліщів. Вісник СНАУ. 
Суми, 2020. Вип. 1 (48). С. 9–15. 
8.	Левицька В. А., Мушинський А. Б., Березовський А. В. Поширеність і моніторинг іксодових кліщів у західних областях України. Наукові горизонти. 
Житомир, 2020. Т. 23 (9). С. 38–45. 
9.	Левицька В. А., Мушинський А. Б., Березовський А. В. Визначення параметрів залишків дипропінату у молоці корів, після застосуванням їм 
терапевничних доз препарату Імкар-120. Вісник Полтавської державної аграрної академії.  Полтава, 2020. № 4. С. 170–175. 
10.	Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б. Діагностика і лікування бабезіозу собак, особливості використання українських терапевтичних 
засобів. Аграрний вісник Причорномор’я. Ветеринарні науки. 2020. № 97. С. 24–32. 
11.	Левицька В. А., Мушинський А. Б., Березовський А. В. Особливості застосування специфічних хіміопрепаратів собакам, хворим на піроплазмозні 
інвазії, що переносять іксодові кліщі. Науково-технічний вісник Державного науково-експериментального контролю Інституту ветеринарних препаратів 
та кормових добавок та Інституту біології тварин. Львів, 2020. Вип. 22, №2. С. 26–32. 
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 Андрій 
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» для 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. - 32 с.
2. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 1 
(загальна паразитологія) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2021. - 35 с.
3. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 2 
(Вступ в гельмінтологію. Трематодози тварин. Цестодози тварин) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - 
«Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. - 51 с.
4. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 3 
(Нематодози тварин) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2021. - 40 с.
5.	Мушинський А.Б., Левицька В.А. Ситуаційні завдання до лабораторних занять з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівнів освіти за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина». «Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський, 
Подільський ДАТУ,  2020.  43 с.
6.	Мушинський А.Б., Левицька В.А. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 2 (Арахноентомози, 
Протозоози) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський, 
Подільський ДАТУ,  2020.  35 с. 
7.	Мушинський А.Б., Левицька В.А. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 1 (Гельмінтологія) для 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ,  2020.  
51 с.
8.	Мушинський А.Б., Левицька В.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 1 (Трематодози, Цестодози) 
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ,  
2019.  36 с.
9.	Методичні вказівки для лабораторних занять  з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 6 (Протозоози) для студентів факультету 
ветеринарної медицини та біотехнологій у тваринництві. Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» за ОС «Бакалавр». Кам’янець-Подільський, 
Подільський ДАТУ,  2018.  39 с.
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10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”;

1. Спільний дослідницький проект з Інститутом біології розвитку та біомедичних наук Варшавського університету – Поширеність Dirofilaria repens у 
країнах Балтії (Литва, Латвія, Естонія), Польщі та Україні. Грант Національного наукового центру (NCN) OPUS. 2017/27 / B / NZ6 / 01691 (AB). (2017-
2022)
2. Грант Агентста зменшення загрози Міністерства оборони США відповідно до умов Угоди про виконання «Програми зменшення біологічної загрози в 
Україні» (2019 р.), а також у співпраці з Техаським університетом, Варшавським університетом природничих наук та Аграрним університетом у Кракові 
(2016-2019 рр.). 
3. Міжанародний дослідницький проєкт спільно з Інститутом паразитології Словацької академії наук (м. Кошице, Словаччина), а також Інститутом 
паразитології імені Вітольда Стефанського Польської академії наук (2018-2019 рр.). 
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Броніславович

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою);

1. Надання консультаційних послуг ветеринарному центру VetHouse (м. Вінниця). Тема: Діагностика трансмісивних хвороб тварин молекулярно-
генетичними методами (виконавець), 30000 грн. (2018-2023).
2. Наукове консультування лікарів клініки ветеринарної медицини «Фауна-Сервіс» м. Кам’янець-Подільський, з 1997 року по теперішній час, договір про 
спільну діяльність від 01.09.2017 р.
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

1. Керівництво студентами Лихолатом О.О. і Дем’яновим І. В. ( дипломи переможців відповідно ІІ та ІІІ ступеня  ІІ етапу Всеукраїнської  студентській 
олімпіаді зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (керівник команди) (2018 р.)
2. Керівництво студентами Школьняк О.В. та Мазур А.В. (дипломи переможців  відповідно І та ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської  студентській олімпіаді 
зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (керівник команди) (2019 р.)
3. Робота в складі  журі у ІІ етапі  Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина»  (дисципліна «Паразитологія та 
інвазійні хвороби») (2017-2019 р.р.).
4. Керівництво постійно діючим студентським науковим епізоотологічним гуртком.
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19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

1. Член асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України (1997-2022)
2. Член Всеукраїнської Гільдії Ветеринарів (1997-2022)
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20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 
(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

1997  рік – до тепер - лікар ветеринарної медицини клініки ветеринарної медицини ПФ  "Фауна-Сервіс" м. Кам’янець-Подільський (сумісництво).                                                                                                  
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ЛЕВИЦЬКА 
Вікторія 
Андріївна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.	Bajer, A.; Kowalec, M.; Levytska, V.A.; Mierzejewska, E.J.; Alsarraf, M.; Poliukhovych, V.; Rodo, A.; We ̨z ̇yk, D.; Dwuz ̇nik-Szarek, D. Tick-Borne Pathogens, 
Babesia spp. and Borrelia burgdorferi s.l., in Sled and Companion Dogs from Central and North-Eastern Europe. Pathogens 2022,11,499. https://doi.org/ 
10.3390/pathogens11050499 (Q1)
2.	Levytska V. A., Mushinsky A. B., Zubrikova D., Blanarova L., Długosz E., Vichova B., Slivinska K. A., Gajewski Z., Gizinski S., Liu S., Zhou L., & Rogovskyy A. 
S. (2021). Detection of pathogens in ixodid ticks collected from animals and vegetation in five regions of Ukraine. Ticks and tick-borne diseases, 12(1), 101586. 
https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101586 (Q1) 
3.	Alsarraf M., Levytska V., Mierzejewska E. J., Poliukhovych V., Rodo A., Alsarraf M., Kavalevich D., Dwużnik-Szarek D., Behnke, J. M., & Bajer A. (2021). 
Emerging risk of Dirofilaria spp. infection in Northeastern Europe: high prevalence of Dirofilaria repens in sled dog kennels from the Baltic countries. Scientific 
reports, 11(1), 1068. https://doi.org/10.1038/s41598-020-80208-1 (Q1)
4.	Basiaga M., Levytska V., Kowal J., Nosal P., Wyrobisz-Papiewska A. Coccidiosis – a problem in backyard rabbitries. Ann Parasitol. 2020. 66(1):97–99. doi: 
10.17420/ap6601.242 (Q2).
5.	Kukhtyn M., Horiuk Y., Yaroshenko T., Laiter - Moskaliuk S .,  Levytska V., Reshetnyk A. Effect of lactic acid microorganisms on the content of nitrates in 
tomato in the process of pickling. Eastern-European journal of Enterprise Technologies.  2018. №1/11, V.91. P. 69−75. DOI: 10.10.15587/1729-4061.2018.120548. 
6.	Левицкая В. А., Мушинский А. Б. Влияние сельскохозяйственной деятельности человека на плотность иксодовых клещей. Ştiinţa agricolă, Chişinău, 
Молдова. 2020. № 2. С. 132–138.
7.	Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б., Тимошенко Н. В. Розробка комплексної схеми боротьби з іксодовими кліщами. Наукові доповіді 
НУБіП України. Київ, 2020. № 3 (85). 
8.	Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б. Діагностика та лікування анаплазмозу собак. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 
2020. № 2. С. 252–258. 
9.	Левицька В. А. Порівняльна ефективність окремих акарицидів. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. Львів, 2020. Т. 22, № 99. С. 3–7. 
10.	Левицька В. А., Мушинський А. Б. Діагностика та лікування деяких трансмісивних хвороб домашніх тварин. Подільський вісник: сільське 
господарство, техніка, економіка. Кам’янець-Подільський, 2020. № 32. С. 175–183. 
11.	Левицька В. А., Березовський А. В., Мушинський А. Б. Мишовидні гризуни, як персистентне джерело трансмісивних хвороб. Наукові горизонти. 
Житомир, 2020. 7 (92). С. 59–64. 
12.	Левицька В. А. Біологічні та морфологічні особливості іксодових кліщів західного регіону України. Наукові доповіді НУБіПУ. Київ, 2020. № 5 (87). 
13.	Левицька В. А., Мушинський А.Б., Двужник Д., Міжеєвська Е. Ю., Байєр А. Порівняння трьох методів ізоляції ДНК із іксодових кліщів. Вісник СНАУ. 
Суми, 2020. Вип. 1 (48). С. 9–15. 
14.	Левицька В. А. Комплексна система заходів боротьби з іксодовими кліщами в західному регіоні України. Ветеринарія, технології тваринництва та 
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ЛЕВИЦЬКА 
Вікторія 
Андріївна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» для 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. - 32 с.
2. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 1 
(загальна паразитологія) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2021. - 35 с.
3. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 2 
(Вступ в гельмінтологію. Трематодози тварин. Цестодози тварин) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - 
«Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. - 51 с.
4. Левицька В.А., Мушинський А.Б. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 3 
(Нематодози тварин) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2021. - 40 с.
5.	Мушинський А.Б., Левицька В.А. Ситуаційні завдання до лабораторних занять з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівнів освіти за спеціальністю 211 – «Ветеринарна медицина». «Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський, 
Подільський ДАТУ,  2020.  43 с.
6.	Мушинський А.Б., Левицька В.А. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 2 (Арахноентомози, 
Протозоози) для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина» Кам’янець-Подільський, 
Подільський ДАТУ,  2020.  35 с. 
7.	Мушинський А.Б., Левицька В.А. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 1 (Гельмінтологія) для 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 - «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ,  2020.  
51 с.
8.	Мушинський А.Б., Левицька В.А. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Глобальна паразитологія» частина 1 (Трематодози, Цестодози) 
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністі 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ,  
2019.  36 с.
9.	Методичні вказівки для лабораторних занять  з курсу «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин» частина 6 (Протозоози) для студентів факультету 
ветеринарної медицини та біотехнологій у тваринництві. Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» за ОС «Бакалавр». Кам’янець-Подільський, 
Подільський ДАТУ,  2018.  39 с.
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ЛЕВИЦЬКА 
Вікторія 
Андріївна

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук: «Зональні особливості іксодових кліщів Dermacentor reticulatus і Ixodes ricinus та 
вдосконалення системи захисту тварин за трансмісивних хвороб» (16.00.11 – паразитологія). Захист дисертації відбувся «5» травня 2021 року о «10.00» 
годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.03 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. 
Ґжицького
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Інфекційних та 
інвазійних хвороб

ЛЕВИЦЬКА 
Вікторія 
Андріївна

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Член редакційної колегії наукового видання Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка (включеного до переліку наукових фахових 
видань України категорії Б) (2019-2022)
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Інфекційних та 
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ЛЕВИЦЬКА 
Вікторія 
Андріївна

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”;

1. Спільний дослідницький проект з Інститутом біології розвитку та біомедичних наук Варшавського університету – Поширеність Dirofilaria repens у 
країнах Балтії (Литва, Латвія, Естонія), Польщі та Україні. Грант Національного наукового центру (NCN) OPUS. 2017/27 / B / NZ6 / 01691 (AB).  (2017-
2022)
2. Грант Агентста зменшення загрози Міністерства оборони США відповідно до умов Угоди про виконання «Програми зменшення біологічної загрози в 
Україні» (2019 р.), а також у співпраці з Техаським університетом, Варшавським університетом природничих наук та Аграрним університетом у Кракові 
(2016-2019 рр.). 
3. Міжанародний дослідницький проєкт спільно з Інститутом паразитології Словацької академії наук (м. Кошице, Словаччина), а також Інститутом 
паразитології імені Вітольда Стефанського Польської академії наук (2018-2019 рр.). 
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Інфекційних та 
інвазійних хвороб

ЛЕВИЦЬКА 
Вікторія 
Андріївна

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою);

1. Надання консультаційних послуг ветеринарному центру VetHouse (м. Вінниця). Тема: Діагностика трансмісивних хвороб тварин молекулярно-
генетичними методами (керівник), 30000 грн. (2018-2023).
2. Наукове консультування лікарів клініки ветеринарної медицини «Фауна-Сервіс» м. Кам’янець-Подільський, з 1997 року по теперішній час, договір про 
спільну діяльність від 01.09.2017 р.
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ЛЕВИЦЬКА 
Вікторія 
Андріївна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

1. Керівництво студентами Лихолатом О.О. і Дем’яновим І. В. ( дипломи переможців відповідно ІІ та ІІІ ступеня  ІІ етапу Всеукраїнської  студентській 
олімпіаді зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (керівник команди) (2018 р.)
2. Керівництво студентами Школьняк О.В. та Мазур А.В. (дипломи переможців  відповідно І та ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської  студентській олімпіаді 
зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (керівник команди) (2019 р.)
3. Робота в складі  журі у ІІ етапі  Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина»  (дисципліна «Паразитологія та 
інвазійні хвороби») (2017-2019 р.р.).
4. Керівництво постійно діючим студентським науковим епізоотологічним гуртком.(2018-2022)
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ЛЕВИЦЬКА 
Вікторія 
Андріївна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

1. Член Європейської наукової ради з паразитозів тварин-компаньйонів (ESCCAP).       (2008-2022)                                                                                                                             
                              2. Член Всеукраїнської Гільдії Ветеринарів. (2008-2022)
3. Член українського наукового товариства паразитологів. (2018-2022)
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ЛЕВИЦЬКА 
Вікторія 
Андріївна

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 
(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

  з 2015 року - до тепер - лікар ветеринарної медицини клініки ветеринарної медицини ПФ  "Фауна-Сервіс" м. Кам’янець-Подільський (сумісництво).
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Кафедра 
інфекційних та 
інвазійних хвороб

Карчевська 
Тетяна 
Миколаївна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.Супрович Т.М., Карчевська Т.М., Супрович М.П., Колінчук Р.В. Молекулярно-генетичні маркери захворюваності великої рогатої худоби на 
фузобактеріоз. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Ветеринарні науки.  № 1-2 (47). 2018.  С.69-74.
2. Супрович Т.М., Супрович М.П., Карчевська Т.М., Колінчук Р.В. Молекулярно-генетичні аспекти захворюваності великої рогатої худоби на 
некробактеріоз. Зб. наук. пр. «Аграрний вісник Причорномор’я». Ветеринарні науки. Одеса. 2019. Вип.93. С.97-102. 
3.Suprovych T.M., Suprovych M., Dyman T.M., Karchevska T.M., Koval T.V.,  Kolodiy V.A. Population genetic structure of the Ukrainian black-pied dairy breed 
with the genome BoLA-DRB3. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2018. №9(4). Р.568-577. doi:10.15421/021885
4.Suprovych Т.M. Suprovych M.Р., Koval T.V., Karchevska T.M., Chepurna V.A., Chornyi I. O., Berezhanskyi A. P.BoLA-DRB3 gene as a marker of susceptibility 
and resistance of the Ukrainian black-pied and red-pied dairy breeds to mastitis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2018.  № 9 (3).  Р. 363–368. 
doi:10.15421/021853.
5.T. Suprovych, M. Suprovych , T. Karchevska, R. Kolinchuk, Ι. Chornyi, V. Kolodiy// Regulatory Mechanisms in Biosystems. - №11(2).  2020.  P.249-254. 
doi:10.15421/022037
6.T.Suprovych,  Т. Karchevska, V. Trach.   Features of specific prevention of infectious diseases in  service dogs//  Аграрний вісник Причорномор’я.-(101).-2021.-
C.11-15.https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.101.02 
7.Т. Карчевська «Епізоотична ситуація та етіологічна структура лептоспірозу тварин в Хмельницькій області»// Аграрний вісник Причорномор’я.-(101).-
2021.- C.23-29.https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.101.04
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Кафедра 
інфекційних та 
інвазійних хвороб

Карчевська 
Тетяна 
Миколаївна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. Карчевська Т.М.Електронний навчальний курс з дисципліни «Інфекційні хвороби непродуктивних тварин» на освітній платформі  Moodle для 
здобувачів    другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020.
2. Карчевська Т.М.Конспект лекцій до розділу: «Інфекційні хвороби котів» з дисципліни «Інфекційні хвороби непродуктивних тварин»  для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,  2019.  55 с.
3. Карчевська Т.М. Конспект лекцій з дисципліни «Спеціальна епізоотологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 
211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,  2019.  161 с.
4.  Карчевська Т.М.Електронний навчальний курс з дисципліни «Спеціальна епізоотологія» на освітній платформі  Moodle для здобувачів    другого 
(магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ЗВО»ПДУ», 2022.
5. Карчевська Т.М.Електронний навчальний курс з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» на освітній платформі  Moodle для здобувачів   4 
курсу  другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ЗВО»ПДУ», 2022.
6. Карчевська Т.М.Конспект лекцій до розділу: «Інфекційні хвороби жуйних» з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби»  для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ЗВО»ПДУ», 2022. 47с.
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Карчевська 
Тетяна 
Миколаївна

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою)

      1. Договір № 6/2018 між Подільським державним аграрно-технічним університетом і  ТзВО «Прут Генетик» Коломийського району Івано-
Франківської області ("Епізоотологічний моніторинг, організація і планування протиепізоотичних заходів із застосуванням сучасних засобів профілактики 
інфекційних хвороб тварин"). (2018-2021).
2. Договір № 11/2020 між Подільським державним аграрно-технічним університетом і і  ФГ «Прометей» Коломийського району Івано-Франківської 
області ) і  ФГ «Прометей»  ("Епізоотологічний моніторинг, організація і планування протиепізоотичних заходів із застосуванням сучасних засобів 
профілактики інфекційних хвороб тварин"). (2020-2022).
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

1. Керівництво студентами Лихолатом О.О. і Дем’яновим І. В. ( дипломи переможців відповідно ІІ та ІІІ ступеня  ІІ етапу Всеукраїнської  студентській 
олімпіаді зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (керівник команди) (2018 р.)
2. Керівництво студентами Школьняк О.В. та Мазур А.В. (дипломи переможців  відповідно І та ІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської  студентській олімпіаді 
зі спеціальності «Ветеринарна медицина» (керівник команди) (2019 р.)
3. Робота в складі  журі у ІІ етапі  Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина»  (дисципліна «Епізоотологія та 
інфекційні хвороби») (2017-2019 р.р.).
4. Керівництво постійно діючим студентським науковим епізоотологічним гуртком.(2018-2022)
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ПРОСЯНИЙ 
Сергій 
Борисович

1) 	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

Наукові публікації:                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                     1. Yakubchak, O.M., Zabarna, I.V., Taran, T.V., Prosaniy, S.B., Holovko N.P. (2018). Indicators of broiler chickens’ slaughter after 
Pharmazin® and Tilotsiklinvet®. Ukrainian Journal of Ecology, 8(1), 649–653. doi: 10.15421/2018_262 Web of Science.
2. Tkachuk, S.A., Dukhnitsky, V.B., Yazenko, I.V., Lyasota, V.P., Zabarna, I.V., Savchuk, L.B., Holovko, N.P., Prosianyi, S.B., Mushynskyi, A.B., Usachenko, N.V. 
(2018). The evaluation of safety of broiler chickens’ meat with organoliptic indicators and it’s toxity after the use of fluoroquinolone antibiotics. Ukrainian Journal of 
Ecology, 8(3), 211-213. Web of Science.
3. Просяний С. Б., Горюк В. В. Вплив низькочастотного електромагнітного випромінювання на рівень гормонів щитовидної залози курей. Ветеринарія, 
технології тваринництва та природокористування. Науково-практичний журнал. Харків, 2020. № 5. С. 132-138.                                                                                       
             
4. Просяний С. Б., Горюк В. В.  Епізоотологічні особливості прояву інфекційних ентеритів собак в умовах Кам’янець-Подільського району // Подільський 
вісник. 2020. Випуск 33. С. 179-187.                                                                                                                                                                                                                                                     
                                            
 5. Mykola Kukhtyn, Volodymyr Salata, Yulia Horiuk, Vyacheslav Kovalenko, Larisa Ulko, Sergiy Prosyanуi, Viktor Shuplyk, Leonid Kornienko. The influence of 
the denitrifying strain of Staphylococcus carnosus No. 5304 on the content of nitrates in the technology of yogurt production. Potravinarstvo Slovak Journal of Food 
Sciencesvol. 15, 2021, p. 66-73. https://doi.org/10.5219/1492.                                                                                                                                                                                                
                            
 6. Horiuk Y, Kukhtyn M, Kernychnyi S, Laiter-Moskaliuk S, Prosyanyi S, Boltyk N (2021) Sensitivity of Staphylococcus aureus cultures of different biological 
origin to commercial bacteriophages and phages of Staphylococcus aureus var. bovis, Veterinary World, 14(6): 1588-1593.  
doi:www.doi.org/10.14202/vetworld.2021.1588-1593.             
7. Prosyanyi  S.,  Borshuliak  A., Horiuk Y. Therapeutic efficacy of the drug Simparica® for demodicosis in dogs in the Kamianets-Podilskyi, Ukraine // World 
Journal of Advanced Research and Reviews, 2022, 13(01), 012–018. DOI: https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.13.1.0756                                                                                              
                        
8. Просяний С. Б., Горюк В. В. Особливості прояву та видовий спектр збудників інфекційних ентеритів собак в умовах Кам’янець-Подільського району // 
Подільський вісник.  2022. Випуск 35. С. 63-73 .https://doi.org/10.37406/2706-9052-2021-2-8
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ПРОСЯНИЙ 
Сергій 
Борисович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Поосяний С.Б., Горюк Ю.В.  Конспект лекцій з дисципліни «Ветеринарна імунологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський: ЗВО ПДУ,  2021. 154 с.                                                                                                                               
                      
2. Просяний  С.Б.,. ГорюкЮ.В. Хвороби спільні для кількох видів тварин: лабораторний практикум (для здобувачів освітнього ступеню «магістр» 
спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина» . Кам’янець-Подільський , ПДАТУ, 2021. 219 с. 

Ветеринарної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Інфекційних та 
інвазійних хвороб

ПРОСЯНИЙ 
Сергій 
Борисович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Просяний С. Б. Діагностика, профілактика та заходи боротьби за віспи тварин : методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни 
«Епізоотологія та інфекційні хвороби» (для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина». Кам’янець-
Подільський : ПДАТУ, 2019.  44 с.
2) Просяний С. Б., Забарна І. В.  Діагностика, профілактика та заходи боротьби за бруцельозу тварин : методичні рекомендації до лабораторних занять з 
дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 211 – «Ветеринарна 
медицина». Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2019.  34 с.
3 ) Просяний С. Б.  Діагностика, профілактика та заходи боротьби за африканської чуми свиней та хвороби Тешена: методичні рекомендації до 
лабораторних занять з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби». Розділ : Інфекційні хвороби свиней. Ч. 2  (для здобувачів освітнього ступеня 
«бакалавр» спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2020. 57 с.
4) Просяний С. Б.  Електронний навчальний курс з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» на освітній платформі  Moodle для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020.                                                                                          
                                                5)  Просяний С. Б. Діагностика, профілактика та заходи боротьби за інфекційного атрофічного риніту та репродуктивно-
респіраторного синдрому свиней : методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби». Розділ : 
Інфекційні хвороби свиней. Ч. 3 (для здобувачів  спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2020.  42 с.  
 6) Просяний С. Б.  Діагностика, профілактика та заходи боротьби за бешихи та класичної чуми свиней : методичні рекомендації до лабораторних занять з 
дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби». Розділ : Інфекційні хвороби свиней. Ч. 1 (для здобувачів  спеціальності 211 – «Ветеринарна 
медицина». Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2020.  46 с.                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                            7) Просяний С. Б. Діагностика, профілактика та заходи боротьби за гемофільозної та 
актпнобацилярної інфекцій свиней : методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби». Розділ : 
Інфекційні хвороби свиней. Ч. 5 (для здобувачів  спеціальності 211 – «Ветеринарна медицина». Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. 46 с.
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ПРОСЯНИЙ 
Сергій 
Борисович

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою)

1. Договір № НКП 5/2018 між Подільським державним аграрно-технічним університетом і СГК «Воля» с. Цимбалівка Старосинявськогой району 
Хмельницької області. Тема:   "Проведення епізоотологічного моніторингу молочно-товарної ферми  господарства". (2018-2022).
2.Договір № НКП 9/2019 між Подільським державним аграрно-технічним університетом  і ФОП Мельник А.М. Тема:  "Проведення моніторингових 
досліджень щодо циркуляції збудників особливо небезпечних інфекцій собак та впровадження оптимальних схем їх специфічної профілактики в умовах 
Городенківського району Івано-Франківської області". (2019-2022).
3. Договір № НКП 10/2020 між Подільським державним аграрно-технічним університетом  і ФОП Мельник А.М. Тема: "Проведення моніторингових 
досліджень щодо циркуляції збудників особливо небезпечних заразних патологій собак та розробка оптимальних схем лікувально-профілактичних заходів 
в умовах Городенківського району Івано-Франківської області". (2020-2022).
4. Договір № НКП 1/2022 між Подільським державним аграрно-технічним університетом  і ФОП Мельник А.М. Тема: "Моніторингові дослідження щодо 
заразних патологій непродуктивних тварин в межах Прикарпатського регіонуті". (2020-2022).
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво студентами Лихолатом О.О. і Дем’яновим І. В., дипломи переможців ІІ та ІІІ ступеня ІІ етапу Всеукраїнської  студентській олімпіаді зі 
спеціальності «Ветеринарна медицина» (2017-2019 рр.).
2. Робота в складі  журі у ІІ етапі  Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина»  (дисципліна «Ветеринарно-санітарна 
експертиза») (2017-2019).
3. Керівництво постійно діючим студентським науковим епізоотологічним гуртком. (2018-2022)
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САВЧУК Любов 
Броніславівна

1) 	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Hachak Y.,  Slyvka N., Gutyj B., Vavrysevych J., Sobolеv A., Bushueva I., Samura T., Pal adiychuk O., Savchuk L., Pikhtirova A. Effect of the cryopowder Beet 
on quality indicators of new curd desserts Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  VOL 1, NO 11 (97) (2019) Р.52-59
2. Gutyj B.V., Ostapyuk A.Y., Sobolev O.I., Vishchur V.Ja., Gubash O.P., Kurtyak B.M., Kovalskyi Y.V., Darmohray L.M., Hunchak A.V., Tsisaryk O.Y., 
Shcherbatyy A.R., Farionik T.V., Savchuk L.B., Palyadichuk O.R., Hrymak K. Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of 
poultry / Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9 (1) р.р. 235-239.
3. Nadia M. Bogatko, Natalia V. Bukalova, Vasil P. Lyasota, Lyudmyla P. Artemenko, Leonid M. Bogatko, Tetiana I. Bakhur, Tetiana M. Prilipko, Inna V. Zabarna, 
Lubov B. Savchuk, Svetlana А. Tkachuk Some indices' determination of rew and pasteurized cow milk by Ukrainian manufacturers using unique express methods / 
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences August – September, 2019, vol. 9, no. 1 p. 9-14. 
doi: 10.15414/jmbfs.2019.9.1.9-14
4. O.O. Borshch, B. V. Gutyj, O.V. Borshch1, O.I. Sobolev, S.V. Chernyuk, O.P. Rudenko, B.M. Kalyn, N.A. Lytvyn, L.B. Savchuk, L.P. Kit, T.B. Nahirniak, S.I. 
Kropyvka, T.O. Pundyak Environmental pollution caused by the manure storage / Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(3), 110-114, doi:10.15421/2020_142
5. O.A. Bigdan, V.V. Parchenko, B.P. Kyrychko, T.V. Zvenigorodska, B.V. Gutyj, A.V. Gunchak, L.G. Slivinska, L.B. Savchuk, N.V. Nazaruk, L.P. Kit, O.O. 
Dashkovskyy, Z.A. Guta Test of antimicrobial activity of morpholine 2-(5-(3-flyorophenyi) -4-amino-1,2,4-triazol-3-ilthio) acetate (BKP-115) by experimental model 
of pancreatitis in rats / Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(3),201-207. doi:10.15421/2020_155
6. S.A. Tkachuk, V.B. Dukhnitsky, V.P. Lyasota, I.V. Yazenko , I.V. Zabarna , L.B. Savchuс , N.P. Holovko, S.B. Prosianyi, A.B. Mushynskyi, N.V. Usachenko The 
evaluation of safety of broiler chickens’ meat with organoliptic indicators and it’s toxity after the use of fluoroquinolone antibiotics / Ukrainian Journal of Ecology, 
2018. 8(3), р.202-204.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                7. Tkachev A.V., Tkacheva O.L., Gutyj B.V., Zhurenko O.V., Savchuk L.B., Yevtukh L.H., Shnaider V.L., Farionik T.V., Boyko A.O., 
Dutka V.R. Specific and nonspecific resistance of the organism and sperm indicators of breeding stallions in Ukraine to the influence of feed mycotoxins [Текст] / 
A.V. Tkachev, O.L. Tkacheva1, B.V. Gutyj, O.V. Zhurenko, L.B. Savchuk // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. - №11(4). – Р.64-69.                                                                                             
                                                8. Tkachuk S.A., Yatsenko I.V., Tkachyk L.V., Savchuk L.B. Meat quality under use of natural feed additives in young pig feeding 
[Текст] / S.A. Tkachuk, I.V. Yatsenko, L.V. Tkachyk, L.B. Savchuk // Ukrainian Journal of Veterinary Sciences. - 2021. - Vol. 12, № 2. - Р. 15-25.
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1.    Навчальний посібник: Видова топографічна анатомія і спланхнологія сільськогосподарських тварин для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 211 
Ветеринарна медицина, 2019. 125 с.
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні вказівки для  самостійної роботи з дисципліни «Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина» для 
здобувачів вищої освіти  (другого (магістерського) рівнів освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» м.  Кам’янець – Подільський, 2019 р. 58 с. 
2. Методичні рекомендації з тестових завдань, теоретичних та практичних питання  з дисципліни: «Анатомія свійських тварин»  для оцінювання знань 
здобувачів вищої освіти за розділом «Міологія та дерматологія»  для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  спеціальності 211 
«Ветеринарна медицина» / Л.Б. Савчук,  Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,  2019. 68 с.
3. Методичні рекомендації для лабораторно-практичних занять з дисципліни «Анатомія та фізіологія службових собак» для здобувачів першого 
бакалаврського рівня вищої освіти на базі ОКР молодший спеціаліст за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 
спеціалізація Кінологія м. Кам'янець-Подільський, 2020. 54 с.
4. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з дисципліни «Анатомія свійських тварин» 
спеціальності 211 Ветеринарна медицина м.  Кам’янець – Подільський, 2020 р. 84 с.
5. Робочий зошит до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Морфологія сільськогосподарських тварин» для здобувачів вищої освіти 1 
курсу навчання за ОС «Бакалавр» спеціальності  204  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної та заочної форми навчання. м.  
 Кам’янець – Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022 р. 60 с.
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10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”;

 Дослідження проведене ГО «Інститут громадянської освіти та праці» (ГО «ІГОП – ICEL) на замовлення Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта 
(Німеччина) в Україні «Всеукраїнське опитування працюючих студентів щодо деяких аспектів трудових відносин» (2021)
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Лясота В.П., Богатко Н.М., Букалов Н.В., Богатко Л.М., Ткачук С. А., Прилипко Т.М., Савчук Л.Б. Порівняльна оцінка оптимальних показників якості 
яловичини NOR, PSE И DFD Наукові доповіді НУБіП України. 2020. № 6 (88).                                                                                                                                            
           2.  Ткачук С.А., Мягка К.С., Лясота В.П, Савчук Л.Б. Якість меду натурального після обробки бджолиних сімей неоміцином (AOZ). Наукові 
доповіді НУБіП України. 2020. № 6 (88).                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                      3. В. Данчук, В. Трач, Т. Приступа, М. Клюцук, В. Добровольський, Л. Савчук, А. Левченко, О. Данчук АНТИБІОТИКИ 
ТА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ МОЛОКА Аграрний вісник Причорномор’я 2021 Аgrarian Bulletin of the Black 
Sea Littoral. 2021, Issue 99 С. 32-47. DOI: 10.37000/abbsl.2021.99.07 https://abbsl.osau.edu.ua/index.php/visnuk/article/view/212/175                                                                                                                        
                                                                        4. K.S. Myagka, S.A. Tkachuk, I.V. Yatsenko, K.O. Rodionova, M.V. Kostiuk, N.V. Liniychuk, V.P. Lyasota, V.M. 
Zhylina, I.L. Tsivirko, L.B. Savchuk Validation of the quantitative determination method of spectinomycin in muscle samples by the immunoenzyme analysis method. 
Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(7), 33-38, doi: 10.15421/2021_239.                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                             5. S.A. TKACHUK, O.S. PASNICHENKO, L.B. SAVCHUK APPROXIMATION OF GROWTH 
INDICATORS AND ANALYSIS OF INDIVIDUAL GROWTH CURVES BY LINEAR DIMENSIONS OF TUBULAR BONES IN CHICKENS OF MEAT 
PRODUCTION DIRECTION DURING POSTNATAL PERIOD OF ONTOGENESIS UDC: 636.09.5:519.245:611.718:591.3  "Українському часописі 
ветеринарних наук" 12(4)2021.
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14) 	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівництво студентським науковим гуртком «Атлант» (2018-2022)
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19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях; Громадська організація «Інститут громадянської освіти та праці»  https://www.facebook.com/ngoicel (2021-2022)
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ЧЕПУРНА 
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Анатоліївна

1) 	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Suprovych, T. M., Suprovych, M. P., Mokhnachova, N. B., Biriukova, O. D., Strojanovska, L. V., Chepurna, V. A. (2021). Genetic variability and biodiversity of 
Gray Ukrainian cattle by BoLA-DRB3 gene. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 12(1), p. 33-41. doi:10.15421/022106 
2. Suprovych, T. M., Suprovych, M. P., Koval, T. V., Karchevska, T. M., Chepurna, V. A., Chornyi, I. O. (2018). BoLA-DRB3 gene as a marker of susceptibility and 
resistance of the Ukrainian black-pied and red-pied dairy breeds to mastitis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(3), 363–368. doi:10.15421/021853 
3. Chepurna V.A, Suprovych T.M, Vishchur O.I, Mizik V.P. Influence of liposomal drug on the intensity of proteins oxide modification processes in subclinical 
mastitis of cows. Bìol. Tvarin. 2021; 23 (2): 10–14. DOI: 10.15407/animbiol23.02.010.	
4. V. Chepurna FACTORS OF NATURAL RESISTENCE AT SUBCLINICAL MASTITIS AT THE ACTION OF LIPOSOMAL DRUG. Аgrarian Bulletin of the 
Black Sea Littoral. 2021, Issue 99. P. 18-21. DOI: 10.37000/abbsl.2021.99.04 
5.Чепурна В.А. СТАН Т- і В КЛІТИННОЇ ЛАНОК ІМУНІТЕТУ КОРІВ,  ХВОРИХ НА СУБКЛІНІЧНУ ФОРМУ МАСТИТУ, ЗА ВИКОРИСТАННЯ 
ЛІПОСОМАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ // В. А. Чепурна, Т.М. Супрович, О.І. Віщур, В.П. Мізик / Аgrarian Bulletin of tte Black Sea Littoral. 2020, Issue 96. С. 
44-51. DOI: 10.37000/abbsl.2020.96.05
6.  Biriukova O., Suprovych T., Suprovych M., Chepurna V., Karchevska T., Kolodii V.  GENETIC SPECIFICITY OF THE WHITE-HEADED UKRAINIAN 
BREED ACCORDING TO THE BоLA-DRB3 GENE Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, agrarian Series, 2022, vol. 60, no. 1, рр. 69-78. 
https://doi.org/10.29235/1817-7204-2021-59-3-263-276                                                                                                  
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ЧЕПУРНА 
Валентина 
Анатоліївна

4) 	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Номенклатура і класифікація запалення. Методичні рекомендації до лабораторно - практичних занять з навчальної дисципліни «Патологічна анатомія та 
розтин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»// Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021 
р. 32 с. 
2. Методичні рекомендації для лабораторно-практичних занять з дисципліни «Патологічна морфологія» Розділ: «Загальна патологічна морфологія»  для 
здобувачів другого  (магістерського) рівня вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за спеціальностю 211 «Ветеринарна медицина». 
Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2022р. 68 с.
3. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Патологічна морфологія» Розділ: «Загальна патологічна морфологія»  для здобувачів 
другого  (магістерського) рівня вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти за спеціальностю 211 «Ветеринарна медицина». Кам’янець-
Подільський, ПДАТУ, 2022р. с. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                   

4. Електроний навчальний курс в системі дистанційного навчання Moodle з дисципліни «Патологічна морфологія» для здобувачів 4 курсу ОС Магістр 
ФВМТТ зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» 2022р.
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ЧЕПУРНА 
Валентина 
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1.Чепурна В.А., Супрович Т.М. Гуморальні фактори захисту організму корів, хворих на субклінічний мастит, за дії ліпосомального препарату «Ліманін». 
Key issues of education and sciences: development prospects for ukraine and poland. Stalowa wola, republic of Poland, 20–21 july 2018. Volume 3. Р. 75-78
2. Чепурна В.А., Мізик В.П. Вплив ліпосомального препарату «Ліманін» на клітинну та гуморальну ланки імунітету корів хворих на субклінічний мастит. 
Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. Ч.1. (20-21 березня 2019 р.) 
ПДАТУ м. Кам’янець – Подільський, 2019.С.360-362
 3. Чепурна В.А., Супрович Т. М. Вплив ліпосомального препарату на пероксидне окиснення ліпідів крові корів, хворих на субклінічний мастит. Актуальні 
аспекти розвитку науки і освіти: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції НПП та молодих науковців. Одеса, 13-14 квітня 2021. 
С.114–116. 
4. Чепурна В.А., Бербеничук Г.П. Патоморфологічні зміни печінки за гепатиту у собак і котів. Перші наукові кроки-2021: збірник наукових праць ІІ 
Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (15 квітн. 2021 р., м. Кам’янець-Подільський).  2021. С. 177.
5. Чепурна В.А., Супрович Т.М., Мізик В.П. Вплив ліпосомального препарату на гематологічні показники крові при маститах корів. ІІ  Конференція 
сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині  (Львів, 18–19 листопада 2021 року): тези доп.- Львів: СПОЛЛОМ, 2021. 
С.167-168.
6. Чепурна В.А., Супрович Т.М. Вплив препарату «Ліманін» на соматичні клітини у хворих на мастит корів. ІІ  Конференція сучасні методи діагностики, 
лікування та профілактика у ветеринарній медицині  (Львів, 18–19 листопада 2021 року): тези доп.- Львів: СПОЛЛОМ, 2021. С.165-166.
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14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Боршуляк Андрій -  переможець І туру  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 21  «Ветеринарна медицина» (грудень 
2020 р.)                                                                                                                                                                                                                                                                             
                     2. Керівництво постійнодіючим науковим гуртком «Патологоанатом» (2018-2022)
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19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях; Громадська організація «Інститут громадянської освіти та праці»  https://www.facebook.com/ngoicel (2021-2022)
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ДОБРОВОЛЬСЬ
КИЙ  
Володимир 
Антонович

1) 	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Elchyn Aliiev, Anatoliy Paliy, Volodymyr Dobrovolsky. Revealing changes in the technical parameters of the teat cup liners of milking machines during testing and 
production conditions eureka. «Physics and Engineering» 2021. Number 6. Р. 102-111.
2. Dobrovolskyi V., Mykhailova L., Pantsyt Y. Research on program and methodology for laboratory and field studies of pest insects gathering machine Traicon 
Publishing House, 2018 р. 54-77.
3. Dobrovolskyi V., Kukhtyn M., Salata V., Pelenyo R., Selskyi V., Horiuk Y., Boltyk N. Investigation of zeranol in beef of Ukrainian production and its reduction 
with various technological processing. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 14, 2020. р. 95-100. https://doi.org/10.5219/1224
4. В.А. Добровольський, С.Г.Ліщук Вплив антибіотиків широкого спектру дії на вміст ліпідів в печінці курей.  Наука XXI ст.: виклики та перспективи: 
колективна монографія в 2-х томах/ за заг. ред.: В.В. Іванишина. Тернопіль : Крок, 2021. Т. 2. Природничі науки.  С. 231-242. 
5. Добровольський В., Данчук В., Трач Т., Приступа Т., Савчук Л., Левченко А., Данчук О.
Антибіотики та антибіотикорезистентні властивості мікроорганізмів молока. Agrarian bulletin of the black sea littoral scientific journal:  issue 99 2021. 
Ветеринарні науки. 2021 р. С. 32-47.
6. С. Ліщук, В. Добровольський, Р. Каспров, Є. Пливанюк. Патогістологічні зміни у нирках птиці за антибіотикотерапії. «Аграрний вісник 
Причорномор’я». 2021. Вип. 101. С. 55-63.
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Добровольський В.А. Клюцюк М.Р. Методичні  рекомендації для  лабораторно–практичних занять з дисципліни: «Цитологія,гістологія, ембріологія» 
для студентів факультету ветеринарної медицини і технологй у тваринницві. Спеціальність211- «Ветеринарна медицина» за ОС « Магістр», Кам’янець-
Подільський, 2018.  48 с.
2. Добровольський В.А. Методичні рекомендації для лабораторно-практичних занять
з дисципліни: «Цитологія, гістологія, ембріологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти на базі ПЗО спеціальність 211- 
«Ветеринарна медицина», Кам’янець-Подільський, 2019.  47 с.
3. Добровольський В.А. Каспров Р.В Методичні рекомендації по самостійній роботі
з дисципліни: «Цитологія, гістологія, ембріологія»
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальність 211 «Ветеринарна медицина», Кам’янець-Подільський, 2020.  56 с.
4. Добровольський В.А. Каспров Р.В  Тестові завдання для проведення поточного та підсумкового контролю з дисципліни: «Цитологія, гістологія, 
ембріологія»
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальність 211- «Ветеринарна медицина» - Кам’янець-Подільський, 2020. 22 с.
5. Розробка і впровадження елементів дистанційного навчання на базі платформи Moodle з «Цитології, гістології,ембріології» Платформа Moodle ПДАТУ.
6. Добровольський В.А. Методичні  вказівки для лабораторно-практичних занять
з дисципліни: «Цитологія, гістологія, ембріологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти на базі ОКР молодший спеціаліст 
спеціальність 211 «Ветеринарна медицина», Кам’янець-Подільський, 2020.  46 с.
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ДОБРОВОЛЬСЬ
КИЙ  
Володимир 
Антонович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Прокопова О.П. Добровольський В.А. Особливості  духовно-морального виховання сучасних студентів-аграріїв Професійно-прикладні дидактики. 
Міжнародний науковий журнал. Кам’янець–Подільський, 2018 р. Випуск 5. С. 87-92.
2. Савчук Л.Б. Дячук Н.Б. Добровольський В.А. Будова  ока у бджіл Збірник наукових праць «Бджільництво України- як основа продовольчої безпеки і 
збереження довкілля» Кам’янець – Подільський, 2018 р.
3. Савчук Л.Б. Кузняк Г.М. Добровольський В.А. Методи викладання морфологічних дисциплін для першого рівня вищої освіти за спеціальністю 211 
«Ветеринарна медицина». Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції» (20-
22 березня 2018 р). Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018 р. С.240-242
4. Савчук Л.Б. Добровольський В.А. Методичне забезпечення самостійної підготовки здобувачів вищої освіти з дисципліни «Анатомія свійських тварин» 
ІІІ міжнародна науково-методична конференція "Проблеми підготовки фахівців – аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти 
Кам’янець–Подільський, 2019 р. С.56-57
5. Савчук Л.Б. Добровольський В.А. Інноваційна методика викладання дисципліни «Цитологія, гістологія, ембріологія» для здобувачів вищої освіти 
факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві ІІІ міжнародна науково- методична конференція "Проблеми підготовки фахівців – аграріїв 
у навчальних закладів вищої та професійної освіти Кам’янець–Подільський, 2019 р. С.66-68
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком " Цитолог" та "Ембріолог" (218-2022)



Ветеринарної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Нормальної та 
патологічної 
морфології і 
фізіології

ДОБРОВОЛЬСЬ
КИЙ  
Володимир 
Антонович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях

	Громадська організація «Інститут громадянської освіти та праці»  https://www.facebook.com/ngoicel (2021-2022)

Ветеринарної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Нормальної та 
патологічної 
морфології і 
фізіології

ПЛИВАНЮК 
Євген 
Вячеславович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.      Термінологічний словник з дисципліни: «Фізіологія тварин» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти на базі повної загальної середньої 
освіти зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» / Р.В. Каспров, Є.В. Пливанюк. Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021.-82 с.                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                   2. Атлас патологічної гістології (додаток до методичних 
розробок) для лабораторно практичних занять з навчальної дисципліни «Патологічна анатомія та розтин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» / В.А. Чепурна, Є.В. Пливанюк. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 37с. 
3. Методичні рекомендації для лабораторно-практичних занять з дисципліни «Патологічна анатомія та розтин» до розділу «Патоморфологія вірусних 
хвороб тварин» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» / В.А. Чепурна, Є.В. Пливанюк. 
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – 40с. 

Ветеринарної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Нормальної та 
патологічної 
морфології і 
фізіології

ПЛИВАНЮК 
Євген 
Вячеславович

14) 	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Школьняк Оксана Вікторівна – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із загально-професійної дисципліни «Ветеринарна медицинаі» 
(2019 р.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                           Керівництво постійно діючими студентськими науковими  гуртками  «Паталогоанатом» з навчальної дисципліни «Патологічна анатомія та 
розтин тварин» та "Фізіолог" з дисципліни "Фізіологія тварин" (2018-2022)

Ветеринарної 
медицини і 
технологій у 
тваринництві

Нормальної та 
патологічної 
морфології і 
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ПЛИВАНЮК 
Євген 
Вячеславович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях Громадська організація «Інститут громадянської освіти та праці»  https://www.facebook.com/ngoicel

Ветеринарної 
медицини та 
технологій у 
тваринництві

Нормальної та 
патологічної 
морфології і 
фізіології

ЛІЩУК 
Світлана 
Георгіївна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Tеtiana M. Prylipko, Volodymyr B. B. Kostash, Volodymyr B. B. Kostash, Victor M. M. Fedoriv, Victor M. M. Fedoriv, Svitlana H. H. Lishchuk, Svitlana H. H. 
Lishchuk, Volodymyr P. P. Tkachuk, Volodymyr P. P. Tkachuk. Control and Identification of Food Products Under EC Regulations and Standards. Іnternational 
Journal of Agricultural Extension, 2021.Тom-2. p.83-91 (DOI: 10.33687/ijae.009.00.3964)
2. Вплив антибіотиків широкого спектру дії на вміст ліпідів в печінці та крові курей / Світлана Ліщук, Володимир Добровольський//Наука XXI ст.: 
виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.2. Природничі науки. – 
С.241-249
3. С. Ліщук, В. Добровольський, Р. Каспров, Є.Пливанюк. Патогістологічні зміни у нирках птиці за антибіотикотерапії. «Аграрний вісник 
Причорномор’я». 2021. Вип. 101. С. 55-63
4. Є. Пливанюк, Р. Каспров, С. Ліщук, В. Добровольський. Показники крові, хворих на бронхопневмонію телят, за умов інтенсифікації 
вільнорадикального окиснення. «Аграрний вісник Причорномор’я». 2021. Вип. 101. С. 70-80
5. Lishchuk S.H. Сomparative evaluations of body structure and exterior index of bulls different dairy breeds. Подільський вісник : Сільське господарство, 
техніка, економіка. 2021. Вип. 34. С. 33-38 (DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2021-1-4)



Ветеринарної 
медицини та 
технологій у 
тваринництві

Нормальної та 
патологічної 
морфології і 
фізіології

ЛІЩУК 
Світлана 
Георгіївна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні рекомендації до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Ветеринарна радіобіологія» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальність 211- «Ветеринарна медицина»/ Ліщук С.Г. м.Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021р. 40 с.
2. Методичні рекомендації  до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Сільськогосподарська радіобіологія» для здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальність 204 “ Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” /Ліщук С.Г. м.Кам’янець-
Подільський, ПДАТУ, 2021р. 36 с. 
3. Методичні рекомендації до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни: з дисципліни: «Клінічна патофізіологія» для здобувачів вищої 
освіти другого (магістерського) рівня спеціальність 211- «Ветеринарна медицина»/ О.А.Цвігун, С.Г.Ліщук, Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021.- 60 с.
4. Методичні рекомендації до проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни: «Біологія собак» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (ОПП «Кінологія»)» / С.Г.Ліщук, Р.В.Каспров, 
Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021.- 69 с.
5. Робочий зошит до лабораторно-практичних занять з дисципліни: «Зоологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти спеціальність 211  
«Ветеринарна медицина»/ Р. Каспров, С. Ліщук Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021.-70 с.
6. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни: «Цитологія, гістологія, ембріологія» для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня освіти спеціальністі  211- «Ветеринарна медицина» / В.А. Добровольський, С.Г.Ліщук, Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021.- 58 
с.
7. Методичні рекомендацій до самостійної роботи з дисципліни: «Ветеринарна радіобіологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
освіти спеціальності  211- «Ветеринарна медицина»/ Світлана ЛІЩУК, Володимир Добровольський м. Кам’янець-Подільськи: ЗВО «ПДУ», 2022р. 46 с.
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технологій у 
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Нормальної та 
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ЛІЩУК 
Світлана 
Георгіївна

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”;

 Дослідження проведене ГО «Інститут громадянської освіти та праці» (ГО «ІГОП – ICEL) на замовлення Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта 
(Німеччина) в Україні «Всеукраїнське опитування працюючих студентів щодо деяких аспектів трудових відносин» (2021-2022)

Ветеринарної 
медицини та 
технологій у 
тваринництві

Нормальної та 
патологічної 
морфології і 
фізіології

ЛІЩУК 
Світлана 
Георгіївна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Світлана Ліщук, Тетяна Приліпко, Ольга Шулько. Стандарти та нормативи в галузі харчових продуктів. Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції». Збірник праць секції  «Актуальні питання ветеринарної медицини»,  м.  Кам’янець-
Подільський, 2018 р.  С.73-75.
2. Ліщук С.Г. Порівняльна динаміка живої маси та промірів тіла телиць молочних порід. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 
«Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції». Збірник праць секції  «Зоотехнія та технології виробництва продукції тваринництва», – м.  Кам’янець-
Подільський, 2018 р.  С.245-247.
3.  Ліщук С.Г. Природна резистентність тварин за різних рівнів забруднення Цезієм 137 в умовах Подільського регіону. Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції».  Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції, секція 
«Актуальні питання ветеринарної медицини», Частина 1, – м.  Кам’янець-Подільський, 2019 р.– С.331-333.
4. Каспров Р.В., Пливанюк Є.В. Ліщук С.Г., Добровольський В.А. Лікування телят хворих на бронхопневмонію. ІІ Конференція «Сучасні методи 
діагностики, лікування та профілактики у ветеринарній медицині».18-19 листопада 2021 року. С.66-67
5. Ліщук С.Г., Добровольський В.А., Каспров Р.В., Пливанюк Є.В. Патогістологічні зміни в органах сечовиділення курей при тривалій антибіотикотерапії. 
ІІ Конференція «Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики у ветеринарній медицині».18-19 листопада 2021 року. С.100
6. Ліщук С.Г., Добровольський В.А. Вплив антибіотиків на розвиток жирової дистрофії печінки у курей. ІІ Конференція «Сучасні методи діагностики, 
лікування та профілактики у ветеринарній медицині».18-19 листопада 2021 року. С.100
7. Ліщук Світлана. Особливості інтеграції природничо-наукової й професійно-практичної підготовки  магістрів ветеринарної медицини, як передумова 
професійно-креативного середовища ЗВО. Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика професійного розвитку педагогічних 
працівників як складова безперервного навчання впродовж життя» (Wyższa Skoła Agrobiznesu w Łomzy, Polska).
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ЛІЩУК 
Світлана 
Георгіївна

14) 	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком "Радіобіолог" (2020-2022)

Ветеринарної 
медицини та 
технологій у 
тваринництві

Нормальної та 
патологічної 
морфології і 
фізіології

ЛІЩУК 
Світлана 
Георгіївна

19)  діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях; 1. Заступник директора ГО «Інститут громадянської освіти». https://www.facebook.com/ngoicel (2021-2022)

2. Членкиня Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова (УТГіС) (2022)

Ветеринарної 
медицини та 
технологій у 
тваринництві

Нормальної та 
патологічної 
морфології і 
фізіології

ЦВІГУН Олег 
Анатолійович

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-
методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 
МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій 
Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю);

Член  науково-методичної комісії з аграрних наук та ветеринарії (підкомісії 211 «Ветеринарна медицина»)  сектору вищої освіти науково-методичної ради 
МОН України. (2019-2022 рр.)

Ветеринарної 
медицини та 
технологій у 
тваринництві

Нормальної та 
патологічної 
морфології і 
фізіології

ЦВІГУН Олег 
Анатолійович

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”;

«Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні» 
(EU4SaferFood)  за фінансування Європейського союзу. Розробка рекомендацій для покращення ветеринарної освіти на національному рівні в рамках 
Проєкту. Київ 2021 р.

Ветеринарної 
медицини та 
технологій у 
тваринництві

Нормальної та 
патологічної 
морфології і 
фізіології

ЦВІГУН Олег 
Анатолійович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт),

Робота в оргкомітеті ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина». Робота в складі журі ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина» 2018, 2019 



Ветеринарної 
медицини та 
технологій у 
тваринництві

Нормальної та 
патологічної 
морфології і 
фізіології

ЦВІГУН Олег 
Анатолійович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член ГО «Міжнародної організації науковців та освітян» (2022-2023)

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Менеджменту, 
публічного 
управління та 
адміністрування

ЧИКУРКОВА 
Алла Дмитрівна

1) 	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Markina, I., Chykurkova, A., Dudziak, O., Opaliuk, T. and Dobrenko, I. Globalization-induced changes in higher education management in Ukraine. International 
Journal of Educational Management.2019. Vol. 33. No. 6. pp. 1291-1302. 
2. Iryna Markina, Olga Pokataieva, Andriy Semenov, Yurii Hreі. Innovative methods of enterprise personnel motivation International Journal of Management and 
Business Research. 2019. Vol. 9. No. 4. pp. 215-226. 
3. Logosha R., Moroz I., Semenyshena N., Chykurkova A. Market institute: research methodology in context of basic cognitive approaches. Intellectual Economics. 
2019. -vol.13, No. 2. -  pp. 172-194.
4. Chykurkova A., Fen, K., Skljar, Ye., Sokrovolska, N. Nakonechna, K. Priority areas of strengthening the economic security of the food industry. Independent 
Journal of Management & Production. 2020. 11(9), р. 2435-2469.
5. Чикуркова А.Д. Методологічні засади формування трудової мотивації в системі управління розвитком підприємством [Текст] / А.Д. Чикуркова, Ю.М. 
Грей // Електронний журнал «Ефективна економіка». – 2020. – №7. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8077 (фахове видання 
України категорії Б )
6. Yuliia Karpenko, Alla Chykurkova, Maryana Matveyeva, Oleksandr Hridin, Kateryna Nakonechna. Formation of the enterprise strategy based on the industry life 
cycle. Independent Journal of Management & Production. v. 12, n. 3, Special Edition ISE, S&P -May 2021. р. 262-280.
7. Simanavicius A., Kisielius E, Kharchevnikova L, Svorobovych L, Chykurkova A. Peculiarities of social business concept [Text] / Arturas Simanavicius, Eimantas 
Kisielius, Liliia Kharchevnikova, Liliya Svorobovych, Alla Chykurkova // Independent Journal of Management & Production. – 2021. – N. 12(6). – P. S660-S676 
(WoS). 9. Чикуркова А.Д. Грей Ю.М. Удосконалення формування мотиваційної політики на сільськогосподарських підприємствах. Подільський Вісник. 
2020. Вип. 32. С. 155-165.
10. Чикуркова А.Д., Юр’єв В.В. Теоретичні аспекти розвитку диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств Агросвіт. 2021. №21. С. 80-86

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Менеджменту, 
публічного 
управління та 
адміністрування

ЧИКУРКОВА 
Алла Дмитрівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);                    

1. Чикуркова А.Д. Формування і розвиток системи управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств: монографія [Текст] / Чикуркова 
А.Д., Ясінецька І.А, Хоменко О.А. Чернівці: Технодрук,  – 2021. – 334 с.   
2. Чикуркова А.Д., Фень К.С., Скляр Є.В. Механізм формування і зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Кам’янць-
Подільський. ПДАТУ. 2019. 250с. 
3. Чикуркова А.Д. Управління персоналом в публічних установах. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський. 281 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                         4. 
Чикуркова А.Д. Аграрний менеджмент: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти ОПП «Менеджмент» другого (магістерського) рівня освіти 
спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної (дистанційної) форми навчання. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 203 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Менеджменту, 
публічного 
управління та 
адміністрування

ЧИКУРКОВА 
Алла Дмитрівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Чикуркова А.Д. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного менеджменту) для 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент 
(денної і заочної (дистанційної) форми навчання) за ОС «Магістр». Кам’янець-Подільський. 55 с. 
2. Чикуркова А.Д. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Менеджмент і маркетинг» для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня на 
базі ОКР «Молодший спеціаліст» денної і заочної (дистанційної) форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 
«Фінанси, банківська справа і страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Кам’янець-Подільський. 130 с. 
3. Чикуркова А.Д. Методичні рекомендації для виконання семінарських і практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої 
освіти  першого (бакалаврського) рівня денної і заочної (дистанційної) форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 
072 «Фінанси, банківська справа і страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Кам’янець-Подільський. 76 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                   4. Чикуркова А.Д. Ділове адміністрування (розділ «Управління змінами»): Конспект лекцій для 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти ОПП «Менедж-мент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної (дистанційної) 
форми навчання. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 130с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                         5. Чикуркова А.Д. Ділове адміністрування (розділ «Управління змінами»): Методичний посібник для практичних і семінарських занять для 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти ОПП «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної (дистанційної) 
форми навчання. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 40с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                      6. Чикуркова А.Д. Ділове 
адміністрування (розділ «Управління змінами»): Тестові завдання для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти ОПП «Менеджмент» 
спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної (дистанційної) форми навчання. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 54с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                               7. Чикуркова А.Д. Ділове адміністрування (розділ «Управління змінами»): 
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти ОПП «Менеджмент» 
спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної (дистанційної) форми навчання. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022 35с.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Менеджменту, 
публічного 
управління та 
адміністрування

ЧИКУРКОВА 
Алла Дмитрівна

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня;

1)    Горіховський Максим Володимирович. Стратегічне управління конкурентоспроможністю фермерських господарств. Кандидат економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спеціалізована вчена рада Д 71.831.02 ПДАТУ 
(05.10.2018 р.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                     2)    Фень Катерина Сергіївна. Формування і 
зміцнення економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності). Спеціалізована вчена рада Д 71.831.02 ПДАТУ (05.10.2018 р.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                       3)    Бєлко Ігор Антонович. Стратегічне управління розвитком сільськогосподарських підприємств. 
Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спеціалізована вчена 
рада Д 71.831.02 ПДАТУ (11.12.2018 р.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
           4)    Хоменко Олександр Анатолійович. Тема дисертації: «Управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств». Кандидат 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спеціалізована вчена рада Д 
71.831.02 ПДАТУ (27.09.2019 р.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Менеджменту, 
публічного 
управління та 
адміністрування

ЧИКУРКОВА 
Алла Дмитрівна

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

1)  Личук Людмили Іванівни на тему:«Формування і використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у 
Спеціалізованій вченій раді Д 71.831.02 у ПДАТУ  (10.05.2018).
2)  Жигуліна Олександра Андрійовича на тему: «Напрями удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємницьких структур агробізнесу 
України», подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 
видами економічної діяльності) у Спеціалізованій вченій раді Д 26.004.01 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
(28.11.2019).
3)  Літвінова Віталія Івановича на тему: «Формування системи трудової мотивації в сільськогосподарських підприємствах», поданої на здобуття ступеня 
доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та спеціальності 051 «Економіка» у Разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 
26.004.024 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (4.06.2021).
Член Спеціалізованої вченої ради Д 71.831.02 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)» у ПДАТУ, член Разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.004.024 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України. 
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8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

У 2016-2021 рр. здійснювала керівництво двома госпдоговірними науковими темами:
1. «Удосконалення системи менеджменту ТОВ "Альтернатива ТЕР"(3000 грн).
2. «Мотиваційний механізм управління розвитком підприємства» (Чикуркова А.Д., Грей Ю.М.) (5000 грн, Договір на надання науково-технічних послуг).
Член редакційної колегії фахового наукового видання "Подільський вісник".
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9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-
методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 
МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій 
Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю);

1)  У період з 20.05.2019 р. по 22.05.2019 р. приймала участь у  проведенні первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Публічне 
управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за 
першим (бакалаврським) рівнем у Комунальному вищому навчальному закладі «Вінницька академія неперервної освіти» (член комісії); 
 2)  У період з 21 січня по 23 січня 2019 рокуприймала учас ть у  акредитації освітньо-професійної програми Публічне управління та адміністрування 
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти у Запорізькому національному університеті (Голова комісії). 
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1)  Диплом ІІІ ступеня - Заболотна А.В. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства 
та АПК» у 2017-2018 н.р. (05-06 квітня 2018 р.);
2)  Диплом ІІІ ступеня – Трач М. Міжнародний конкурс студентських робіт з економіки (Комратський державний університет). 2019 р.
3)  Диплом І ступеня - Боднар У. ІІ Міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт з економіки. Науково-дослідний центр «Прогрес» 
Комратського державного університету (м. Комрат, Республіка Молдова). (25.05.2020).
4)  Диплом І ступеня - Куртик А. ІІ Міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт з економіки. Науково-дослідний центр «Прогрес» 
Комратського державного університету (м. Комрат, Республіка Молдова). (25.05.2020).
5)  Диплом І ступеня - Мединський О. ІІ Міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт з економіки. Науково-дослідний центр «Прогрес» 
Комратського державного університету (м. Комрат, Республіка Молдова). (25.05.2020).
6)  Диплом ІІІ ступеня  - Боднар У. ІІ тур Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Спеціальність «Управління в сфері економічної 
конкуренції». (ПДАА.. 15.04.2020 р. ).
7)  Диплом ІІ ступеня - Чикурков О. Студентський професійний творчий конкурс проектів "Територіальний розвиток громад в Україні". Миколаївський 
національний аграрний університет. 1.07. 2020 р.                                                                                                                                                                                        
     
8) Диплом ІІ ступеня  - Буркацький А. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління спортивно-оздоровчою 
діяльністю». Тема роботи: «Управління розвитком курортної діяльності в Україні». Миколаївський національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                  Здійснюю наукове керівництво студентського 
наукового формування Дискусійний клуб «Актуальні проблеми управління та адміністрування».                                                                                                                                                                                                                                              
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1) 	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.Markina, I., Chykurkova, A., Dudziak, O., Opaliuk, T. and Dobrenko, I. Globalization-induced changes in higher education management in Ukraine. International 
Journal of Educational Management.2019. Vol. 33. No. 6. pp. 1291-1302. Scopus
2. Inna Kuznetsova Olha Balabash Nataliia Semenyshena Oksans Dudziak Yuliya KarpenkoManagement of the Biofuel Production Development on the Basis of 
Scenario Основні положення менеджменту розвитку виробництва біопалива. Environmental Research, Engineering and ManagementVol. 76 No. 3 (2020) 
Published: 2020-09-25https://erem.ktu.lt/index.php/erem/article/view/25681 Scopus
3. Olena Knysh Oksans Dudziak Overcoming the Challenges – the Impact of COVID-19 on Agricultural Higher Education in Ukraine
Подолання викликів - вплив COVID-19 на сільськогосподарську вищу освіту в Україні. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala Vol. 12 No. 3 
(2020) August, 2020Educaţie Multidimensională          Volume 12, Issue 2, Supplementary 1 https://doi.org/10.18662/rrem/12.2Sup1/302
Index Copernicus Web of Science (WOS) 
4. Andrii Sava, Oksana Dudziak, Oleksiy Krasnorutskyy, Olena Moskvichova, Liliia Rarok. Sustainable development of rural areas: strategy and conceptual 
framework (Ukrainian case). Сталий розвиток сільських територій: стратегія та концептуальна база (український випадок). Independent Journal of 
Management & Production 11, No 9 (2020) Index Copernicus Web of Science (WOS)
5.Gorzelany J., Gorzelany–Dziadkowiec M., Luty L., Firlej K., Gaisch M., Dudziak O., Scott C. Finding links between organisation’s culture and innovation. The 
impact of organisational culture on university innovativeness / Julia Gorzelany, Magdalena Gorzelany–Dziadkowiec, Lidia Luty, Krzysztof Firlej, Martina Gaisch, 
Oksana Dudziak, Cornelia Scott. PLoS One. – 2021. - 16(10): e0257962. Published online 2021 Oct 8. doi: 10.1371/journal.pone.0257962
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257962
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);                    

1.     Дудзяк О.А. Відновлення і розвиток сільських територій України в умовах євроінтеграції Кам’янець-Подільський 2019. Видавець: П.П.  ЗволейкоД.Г. 
360 с.
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Чикуркова А.Д., Бялковська О.А., Кучер О.В., Покотильська Н.В., Чорнобай Л.М., Добровольська Е.В., Гоголь І.А..Методичні рекомендації до 
виконання кваліфікаційних робіт за освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент». Кам’янець-Подільський: Подільський державний 
аграрно-технічний університет, 2021, 46 с.
2.Чикуркова А.Д., Бялковська О.А., Кучер О.В., Покотильська Н.В., Чорнобай Л.М., Добровольська Е.В., Гоголь І.А.Методичні вказівки і рекомендації до 
виконання кваліфікаційних робіт за освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Кам’янець-Подільський: 
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021, 47 с.
3. Чикуркова А.Д.,.Бялковська О.А., Кучер О.В., Покотильська Н.В., Чорнобай Л.М., Добровольська Е.В., Гоголь І.А. Виробнича практика: програма і 
методичні рекомендації для проходження та оформлення звіту здобувачами вищої освіти ОПП «Публічне управління та адміністрування» другого 
(магістерського) рівня освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної (дистанційної) форми навчання. Кам’янець-
Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2022, 29 с.
4.Чикуркова А.Д., Бялковська О.А., Кучер О.В., Покотильська Н.В., Чорнобай Л.М., Добровольська Е.В., Гоголь І.А. Кваліфікаційна робота: Методичні 
рекомендації для виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної (дистанційної) форми 
навчання ОПП «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Кам’янець-Подільський: 
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2022, 45 с.
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7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Опонування дисертацій
1. Коробська Альона Олександрівна Тема дисертації «Державне регулювання використання земель сільськогосподарського призначення в Україні», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством 
(27.03.2020р.)
Член постійної Спеціалізованої вченої ради Д 71.831.02 Подільського державного аграрно-технічного університету.
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1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1)  Покотильська Н.В., Дудзяк О.А.  Загальна методологія дослідження розвитку сільських територій. Інноваційна економіка. 2018. № 3-4 (74). С. 75-79.
2) Покотильська Н.В., Лаврук В.В. Економічне обґрунтування і ефективність організації території сільськогосподарських підприємств. Економіка та 
держава. 2018. № 11. С. 4-7.
3) Покотильська Н.В., Лаврук В.В. Стратегія державної фінансової підтримки тваринництва. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і 
управління", Том 30 (69). N 5, 2019. С. 114-121.
4) Покотильська Н.В., Лаврук В.В., Лаврук О.С. Завдання сучасного землеустрою в системі управління земельними ресурсами та землекористуванням. 
Агросвіт. 2019. № 3. С. 3-10.     
5) Radchenko O., Semenyshena N., Sadovska I., Nahirska K., Pokotylska N. Foresight Development Strategy of the Financial Capacity: Comparative Study of the 
Ukrainian Agricultural Sector. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2020, 31(2), 178–187. https://doi.org/10.5755/j01.ee.31.2.24340.
6) Sava A., Biskup V., Petruk I., Pokotylska N., Fuhelo P. Substantiation of models for forecasting the regional social and economic rural development. Independent 
Journal of Management & Production, v. 11, n. 8, Special Edition ISE, S&P, May 2020, 626-639. ISSN: 2236-269X DOI: 10.14807/ijmp.v11i8.1223.
7) Kondarevych V., Andriushchenko K., Pokotylska N., Ortina G., Zborovska O., Budnyak L. Digital Transformation of Business Processes of an Enterprise. TEM 
Journal. 2020. Volume 9. Issue 4. P. 1800‐1808.  ISSN 2217‐8309, DOI: 10.18421/TEM94‐63.
8) Onyshchenko O., Yudenko Y., Levytska I., Rarok O., Pokotylska N., Korbutiak A. Logistical component of sustainable development of regions in the context of 
decentralization processes: Ukranian case. Independent Journal of Management & Production. 2020. 11(9). P. 2250-2274. DOI: 
http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1423.
9) Tryhuba A., Hutsol T., Tryhuba I., Pokotylska N., Kovalenko N., Tabor S., Kwasniewski D. Risk Assessment of Investments in Projects of Production of Raw 
Materials for Bioethanol. Processes. 2021. 9(12). Р. 1-12. doi.org/10.3390/PR9010012.
10) Покотильська Н., Самойлик Ю. та ін. Розвиток кооперативних та інтеграційних зв’язків за виробництва продукції свинарства. Економіка та управління 
АПК. 2021. №1. С. 95-110. DOI: https://doi.org/10.33245/2310-9262-2021-162-1-95-110.
11) Покотильська Н.В., Добровольська Е.В. Стан та тенденції розвитку лісокористування. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2021. 
Випуск 63. С. 79-83. https://doi.org/10.32843/bses.63-12.
12) Покотильська Н.В., Добровольська Е.В. Особливості системи управління ризиками / Н.В. Покотильська, Е.В. Добровольська // Економічний простір. – 
2022.–Вип. 179,  С. 31-36
http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/issue/view/76 DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/179-5
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4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Покотильська Н. В. Менеджмент і адміністрування. Розділ 2. Менеджмент»: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019 р. 123 с.
2) Покотильська Н. В. Адміністративний менеджмент. Збірник тестових завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 р. 304 с.
3) Покотильська Н. В. Організація діяльності сільськогосподарського підприємства, агробізнесу і підприємництва. Конспект лекцій для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 р. 337 с.
4) Покотильська Н.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління інноваціями» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної (дистанційної) форми навчання. Кам’янець-Подільський: ЗВО 
«Подільський державний університет», 2022. 179 с.
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8)	виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Керівник госпдоговірної наукової теми: Удосконалення системи бізнес-планування підприємства ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат», 2018 р.
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14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Підготовка студента-переможця II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. Диплом ІІІ ступеня – Трач М., здобувачка вищої освіти спеціальності  073 
«Менеджмент», 2018 р.

Керівництво переможцями  Міжнародного конкурсу студентських робіт з економіки (Науково-дослідний центр «Прогрес» Комратського державного 
університету (м. Комрат, Республіка Молдова):
Диплом ІІ ступеня - Якубовский Д., 2020 р. 
Диплом ІІ ступеня - Бабчинский Ю., 2020 р.

Васильєв Д.В. переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Тема: «Управління інвестиційною діяльністю», здобувач вищої 
освіти спеціальності  073 «Менеджмент», 2021 р.  

Розпутняк М. В., Молдован В. В. переможці І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Тема: «Управління збутовою діяльністю 
аграрних підприємств», здобувачі вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», 2022 р.  
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1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Oleg Kucher, Liliia Prokopchuk. The development of the market of the renewable energy in Ukraine. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, 
Innovation. Springer International Publishing AG, 2018 P. 71-81. ISSN 2352-2542 (electronic), ISSN 2352-2534. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-72371-6. 
(Web of Science Core Collection WoS (CC))
2. Volodymyr Ivanyshyn, Oleg Kucher, Tetyana Bilyk. Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural 
Economy’ No 1, Warsaw, 7–8 June 2018, pp. 34–39. https://doi.org/10.22630/ESARE.2018.1 (Web of Science Core Collection WoS (CC))
3. Oleg Kucher, Liliia Prokopchuk. E3S Web of Conferences 154, 01007 (2020). 6th International Conference – Renewable Energy Sources (ICoRES 2019) DOI 
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015401007 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216153209  
4. Mykola Misiuk, Oleg Kucher, Tetiana Podorozhna, Olha Balynska Oleksandr Burlakov. E3S Web of Conferences 154, 01007 (2020). 6th International Conference 
– Renewable Energy Sources (ICoRES 2019)  DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015406003 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216153209 
5. O. Kucher, T. Hutsol, S. Glowacki, I. Andreitseva, A. Dibrova, A. Muzychenko, A. Szeląg-Sikora, A. Szparaga, S.Kocira. Energy Potential of Biogas Production in 
Ukraine. MDPI Proceedings Journals - Energies 2022, 15(5), 1710; https://doi.org/10.3390/en15051710 Scopus Q2 
6. Кучер, О.В., 2020.  Науковий журнал «Біоекономіка та аграрний бізнес» ТОМ 11, № 4 (2020) ISSN 2707-3831 (Online), ISSN 2707-3823 (Print) 
 http://dx.doi.org/10.31548/bioeconomy2020.04.011  http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/view/15206  (Категорія Б)
7. Кучер, О.В., 2020. Біоекономіка як сучасна парадигма економічного розвитку. Науковий журнал «Біоекономіка та аграрний бізнес» Том 12, № 2, 2021 
DOI: 10.31548/bioeconomy2021.02.002 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/view/15505 (Категорія Б)
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
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програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. Кучер, О.В. «Основи менеджменту і маркетингу» методичні рекомендації та завдання щодо самостійної роботи з вивчення дисципліни для здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, денної форми навчання, спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)», Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 р. 32 с.№ 7, 20.05.2021р
2. Кучер, О.В. «Основи менеджменту і маркетингу» конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, денної і заочної 
(дистанційної) форми навчання, спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», Кам’янець-
Подільський: ПДАТУ, 2021 р. 56 с. № 7, 20.05.2021 р.
3. Кучер, О.В.«Основи менеджменту і маркетингу» Методичні рекомендації для виконання практичних занять для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня, денної форми навчання, спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)», Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021 р. 48 с. № 7, 20.05.2021 р.
4.  Кучер, О.В. Комплект електроннрго методичного забезпечення навчально\ дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» Moodle 
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8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

1. Відповідальний виконавець. Проєкт на проведення фундамнтального/прикладного дослідження, Наказ МОН № 257 від 25.02.2021 р. На тему: 
«Дослідження енергетичного потенціалу агробіомаси для виробництва твердих палив з покращеними якісними показниками».
2. Рецензент видавництва Warsaw University of Life Sciences Press. 
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10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”;

1. Програма ЮНЕСКО. Варшавський університет природничих наук (SGGW), Варшава, Польща. Сертифікат. Тема: «Маркетингові стратегії». 
01.04.2017р. -30.04.2017р., 01.09.2017р. -30.09.2017р. (2 міс.)
2. Праграма Еразмус +, К 107. Міжнародна кредитна мобільність.Державний університет прикладних наук у Тарнові (University of Applied Sciences in 
Tarnow – PWSZ) м. Тарнов, Польща. Сертифікат. Тема: «Економічні аспекти розвитку ринку біомаси в Україні" 07.10.-11.10.2019р. (30 год.)
3. Власний фонд SGGW. Варшавський університет природничих наук (SGGW), Варшава, Польща. Сертифікат. Тема: «Формування організаційно-
економічного механізму розвитку ринку відновлюваних джерел енергії», 01.10.2019-31.03.2020. (6 міс.)
4. Програма Еразмус+ (К107) Міжнародна кредитна мобільність. Аграрний університет (University of Agriculture in Krakow) м. Краків, Польща. 
Сертифікат. Тема: «Системи управління та прийняття рішень" (01.03.2021р.– 15.03.2021р.)(60 год.)
5. Праграма Еразмус +, К 107. Міжнародна кредитна мобільність. Державний університет прикладних наук у Тарнові (University of Applied Sciences in 
Tarnow – PWSZ) м. Тарнов, Польща. Сертифікат. Тема: "Вплив маркетингу на діяльності сільськогосподарських підприємств" 25.10.-29.10.2021р. (30 год.)
6. Підвищення кваліфікації (стажування) в період з 20 березня 2021 р. по 20 квітня 2021 р. (120 год.) в ВП Агрофірма «Жванчик» Чемеровецького району 
Хмельницької області. Довідка №1 20.04.2021р.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Кафедра 
менеджменту, 
публічного 
управління та 
адміністрування

КУЧЕР Олег 
Володимирович

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною 
мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік;

Проведення занять (55 год) іноземною мовою (англійська) студентам факультету продукції інженерії Аграрного університету (University of Agriculture in 
Krakow) м. Краків, Польща. 01.03.2021р.– 14.03.2021р.)

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Менеджменту, 
публічного 
управління та 
адміністрування

ДОБРОВОЛЬСЬ
КА Елла 
Володимирівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.Lesіa Zbaravska, Olha Chaikovska, Tetiana Bilyk, Lyubov Budnyak, Ella Dobrovolska and Diana Kirika. Strategies for effective vocational training of high school 
students in electrical engineering. 6th International Conference – Renewable Energy Sources. 2020. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015407010 
2. Anatolii Тryhuba, Oleksandr Hridin, Nataliia Slavina, Iryna Mushenyk, Ella Dobrovolska. Managerial decisions in logistic systems of milk provision on variable 
production conditions. 
3. Добровольська Е.В., Будняк Л.М., Корженівська Н.Л. Теоретичні аспекти формування і функціонування бурякоцукрового підкомплексу в системі 
економічної безпеки.  Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Ч.2. (20-21 
березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський ). Тернопіль : Крок, 2019 
4. Добровольська Е.В., Будняк Л.М.,  Добровольський М. Особливості аналізу оборотних активів на макрорівні в умовах сьогодення. Інститут 
бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: Міжнародний науковий журнал. Вип. 1-2. 2019. С.105-117.  
5. E. Dobrovolska, L. Pavlovska, N. Valinkevych. Growth of competitory positions of dairy industry enterprises for enhancing of marketing potential. Економіка. 
Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2019. Випуск 2. 
6.Добровольська Е.В., Коваль Н.В., Корженівська Н.Л., Розвиток та рівень ефективності торговельної діяльності підприємствами роздрібної торгівлі 
України. Міжнародний науковий журнал: Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Випуск 32, 2020, С. 132-144
7.Добровольська, Е.В. Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Елла Добровольська // Science and 
Education a New Dimension. IX(44). I.: 249. –  2021 Feb. – P. 25-28  DOI: https://doi.org/10.31174/SEND-HS2021-249IX44-05
.Dobrovolska E. V. Improvement of economic relations in the sugar beet subcomplex / Ella, Dobrovolska // The European Journal of Economics and Management 
Sciences. – 2021. – No2 – P. 59-62 https://doi.org/10.29013/EJEMS-21-2-59-62
9.Добровольська, Е.В., Коваль, Н.В., Корженівська, Н.Л. Розвиток та рівень ефективності торговельної діяльності підприємствами роздрібної торгівлі 
України /Е.В. Добровольська, Н.В. Коваль, Н.Л. Корженівська // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2020. – Вип. 32,  С. 132-
144 – Режим доступу: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D1%8B/Downloads/217203-Article%20Text-491626-1-10-20201125.pdf
10.Добровольська, Е.В., Покотильська, Н.В. Стан та тенденції розвитку лісокористування /Е.В. Добровольська, Н.В. Покотильська // Причорноморські 
економічні студії. – 2021.–Вип. 63,  С. 79-83   http://bses.in.ua/uk/
11.Добровольська, Е.В., Коваль Н.В., Корженівська Н.Л. Нематеріальні активи: рух, відтворення та ефективність використання /Е.В. Добровольська, Н.В. 
Коваль, Н.Л. Корженівська // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2021. – Вип. 33
12.Kovalenko V., Kokovikhin S., Dobrovolska E., Korzhenivska N., Kozak O. Value of photosynthesis meadow clover depending  on technology elements / Vitalii  
Kovalenko, Sergii Kokovikhin,  Ella Dobrovolska, Nataliia Korzhenivska, Oleksander Kozak //  Engineering for rural development. – Jelgava, 26.-28.05.2021. – P. 
1638 1641  DOI: 10 22616/ERDev 2021 20 TF351Навчально-

науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Менеджменту, 
публічного 
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ДОБРОВОЛЬСЬ
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Володимирівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Чикуркова А.Д., Бялковська О.А., Кучер О.В., Покотильська Н.В., Чорнобай Л.М., Добровольська Е.В., Гоголь І.А..Методичні рекомендації до 
виконання кваліфікаційних робіт за освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент». Кам’янець-Подільський: Подільський державний 
аграрно-технічний університет, 2021, 46 с.
2.Чикуркова А.Д., Бялковська О.А., Кучер О.В., Покотильська Н.В., Чорнобай Л.М., Добровольська Е.В., Гоголь І.А.Методичні вказівки і рекомендації до 
виконання кваліфікаційних робіт за освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Кам’янець-Подільський: 
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021, 47 с.
3. Чикуркова А.Д.,.Бялковська О.А., Кучер О.В., Покотильська Н.В., Чорнобай Л.М., Добровольська Е.В., Гоголь І.А. Виробнича практика: програма і 
методичні рекомендації для проходження та оформлення звіту здобувачами вищої освіти ОПП «Публічне управління та адміністрування» другого 
(магістерського) рівня освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної (дистанційної) форми навчання. Кам’янець-
Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2022, 29 с.
4.Комплект електронного методичного забезпечення навчальної дисципліни «Мотиваційний менеджмент» (MOODLE)
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8)	виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Виконавець наукової теми «Економічне діагностування діяльності підприємства» на базі Товариства з обмеженою відповідальністю «КАМ’ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» (З другого кварталу 2018 р. по 31.12.2019 р.) 

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Менеджменту, 
публічного 
управління та 
адміністрування

ДОБРОВОЛЬСЬ
КА Елла 
Володимирівна

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-
методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 
МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій 
Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю);

Робота у складі експертної комісії у Житомирському державному університеті ім. Івана Франка – ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування». 20 
грудня 2018 р. 

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Менеджменту, 
публічного 
управління та 
адміністрування

ДОБРОВОЛЬСЬ
КА Елла 
Володимирівна

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Білий І.І. Преможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності  «Економіка підприємства» в Київському 
національному університеті (2021)

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Менеджменту, 
публічного 
управління та 
адміністрування

ЧОРНОБАЙ 
Лариса 
Михайлівна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Чорнобай Л.М Проблеми функціонування ринку праці в Україні / Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнародної науково-
практичної конференції. Ч.2. (20-22 березня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2018.
2. Чорнобай Л.М. Особливості і оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності аграрних підприємств. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» 
1-2, 2019 (78). С. 119-124.
3. Чорнобай Л.М. Сутність, значення та особливості інфраструктури сільськогосподарського виробництва. Modern Economics. 2019. № 15. С. 261-
274.DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.15(2019)-12.07.
4. Чорнобай Л.М. Удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання рівня життя сільського населення в умовах децентралізації. Modern 
Economics. 2020. № 23. С. 220-226.
5. Чорнобай Л.М. Формування стратегії розвитку підприємства з використанням інструментарію стратегічного контролю. Науково-практичний журнал « 
Інфраструктура ринку» 2021 . № 52 С. 99-104.
6.Angelina Roliak, Iryna Humeniuk, Nataliia Fedorchuk, Oleksandr Mozolev, Larysa Chornobai. Role and Impact of the US Higher Education and Scientific Staff 
Formation on the Global Cooperation Strategies as Part of Sustainable Development / SHS Web of Conferences https://www.shs-conferences.org/about-the-
journal/indexed-in (пройшла рецензування і готова до індексації)
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ЧОРНОБАЙ 
Лариса 
Михайлівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Прибутковість аграрних підприємств та її забезпечення// Наука XXI ст.: виклики та перспективи: колективна монографія в 2-х томах/ за заг. ред.: В.В. 
Іванишина. – Тернопіль:  Осадца Ю.В., 2021. Т.1. Суспільні науки. – С. 74-89.
2. Перспективи використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті // Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки 
фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції: колективна монографія / за заг. ред.: В.В. Іванишина. 
–Кам’янець-Подільський, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» ‒ Херсон: Олді 2022 – С. 218-226
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ЧОРНОБАЙ 
Лариса 
Михайлівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.Чорнобай Л.М. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Публічне управління» здобувачами першого 
(бакалаврського)  рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (денної і заочної (дистанційної) форми навчання) за 
ОС «бакалавр».Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021, 40 с.
2. Чорнобай Л.М.Методичні рекомендації до вивчення дисципліни  «Публічне управління» здобувачами першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти за 
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (денної і заочної (дистанційної) форми навчання) за ОС «бакалавр».Кам’янець-Подільський: 
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021, 45 с.
3.Чорнобай Л.М.Публічне адміністрування. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни  для студентів денної та заочної форм 
навчання галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 
2022, 40 с.
4.Чорнобай Л.М.Інтелектуальний бізнес. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни  для студентів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 073»Менеджмент»,051 «Економіка».Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2022, 48 с.
5.Чорнобай Л.М.Інтелектуальний бізнес. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни  для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 
073»Менеджмент»,051 «Економіка». Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2022, 32 с.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Менеджменту, 
публічного 
управління та 
адміністрування

ЧОРНОБАЙ 
Лариса 
Михайлівна

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Виконання наукових досліджень  в межах наукової теми економічного факультету «Формування стратегії та пріоритетів інноваційного розвитку 
аграрного сектору економіки в умовах глобалізації» (№ реєстрації 0110U007032) за напрямом «Інфраструктурне забезпечення сільськогосподарського 
виробництва та комплексного розвитку сільських територій». (2021)

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Менеджменту, 
публічного 
управління та 
адміністрування

ЧОРНОБАЙ 
Лариса 
Михайлівна

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою);

2018-2021 р.р. – наукове консультування Смотрицької ОТГ та ФГ «Вікторія» в напрямі удосконалення інфраструктурного забезпечення с.г. підприємства 
та комплексного розвитку сільських територій.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Менеджменту, 
публічного 
управління та 
адміністрування

ЧОРНОБАЙ 
Лариса 
Михайлівна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт)...

Мамчул К. зайняла призове місце в І турі та приймала участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка 
сільського господарства і АПК» в Сумському національному аграрному університеті 2021р.

Ходзінський А.Т. зайняв призове місце в І турі та приймав участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 
«Підприємництво» в Житомирському національному технічному університеті 2019р.

Квич В. зайняв призове місце в І турі та приймав участь у  ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент 
організацій» в Одеському національному економічному університеті 2022р.

2018-2020 р.р. – робота в складі оргкомітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства 
та АПК»

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
бізнесу

ЦВІГУН Інна 
Анатоліївна

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Цвігун І.А. Аудит. Конспект лекцій (для здобувачів вищої освіти напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування) / І.А.Цвігун // Кам’янець-
Подільський: ПДАТУ, 2020. 84 с.
2)Цвігун І.А. Оцінка вартості підприємства: опорний конспект лекцій (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 
«Облік і оподаткування / І.А. Цвігун І.А.//Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021. 94 с.
3) Цвігун І.А. Методика наукових досліджень: опорний конспект лекцій (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» /І.А. Цвігун //Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021. 68 с. 
4) Цвігун І.А. Методологія і філософія викладання профільних дисциплін: опорний конспект лекцій (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування.  Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 80с. 

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
бізнесу

ЦВІГУН Інна 
Анатоліївна

7)участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 
члена постійної спеціалізованої вченої ради або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад

Член спеціалізованої вченої ради Д 71.831.02 З Подільський державний агарно-технічний університет", 2019-2022 рр.

Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
бізнесу

ЦВІГУН Інна 
Анатоліївна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Цвігун І.А. Загрози демографічній безпеці України: монографія. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 240 с. 
2. Цвігун І.А. Статистика: Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 242 с. 
3. Цвігун І. Державне регулювання демографічних процесів в системі їх забезпечення. Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-
х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.1. Суспільні науки.  С.21-34
4. Tsvihun I. Demographic situation in Ukraine and Poland / I. Tsvihun // Actual problems of modern science. Monograph: edited by Matiukh S.,Skyba M., Musial J., 
Polishchuk O. - Bydgoszcz ,2021. – Р. 167-172.



Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
бізнесу

ЦВІГУН Інна 
Анатоліївна

8)	виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Рецензування статтей: 
1)Pasko, O., Marenych, T., Diachenko, O., Levytska, I., & Balla, I. (2021). Stakeholder engagement in sustainability reporting: the case study of Ukrainian public 
agricultural companies. Agricultural and Resource Economics, 7(1), 58-80. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.04
2)Pasko O., Balla I., Levytska І., Semenyshena N. (2021) Accountability on Sustainability in Central and Eastern Europe: An Empirical Assessment of Sustainability-
Related Assurance, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, Vol. 24, No. 3
3)Petruk O., Rozheliuk V., Balla I., Мedvid L. (2021) Institutionalization of the Accounting Profession: Ukrainian Case / Volodymyr Metelytsya, Oleksandr Petruk, 
Viktoriia Rozheliuk, Inna Balla, Liubov Мedvid // Independent Journal of Management & Production. – N. 12(3). – P. s167-s186.  DOI: 
https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1534
4) Чехова І.В. Регіональний аспект виробництва ріпаку. Бюлетень інституту олійних культур, 2020 (12.06.2020)
5. Impact of E-Commerce in Indian Economy”. Revised 05/23/2022. Independent  Journal  of  Management  & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236-269X and revised 
the article ID1933 “

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
бізнесу

ЦВІГУН Інна 
Анатоліївна

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної 
категорії»;

1.Грант ЮНЕСКО на наукові дослідження  на тему «Статистичні методи в соціальній економіці» термін 1-31 жовтня 2018 р. Варшавський університет 
наук про життя (SGGW) (Польща).

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
бізнесу

ЦВІГУН Інна 
Анатоліївна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1) Цвігун І.А. Теорія демографічного переходу в умовах пандемії The ХХII th International scientific and practical conference «Theoretical foundations for the 
implementation and adaptation of scientific achievements in practice”/І.А.Цвігун// (22-23 June, 2020).  Helsinki, Finland , Р.291-294
2) Цвігун І.А. Стендер С.В. Особливості відтворення населення в Україні. Impatto dell'innovazione sulla scienza: aspetti fondamentali e applicati: Raccolta di 
articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della Conferenza scientifica e pratica internazionale (T. 1),/І.А.Цвігун. С.В.Стенедкр// 26 giugno 2020. Verona, Italia: 
Piattaforma scientifica europea. р.31-35.
3) Цвігун І.А. Програмне забезпечення викладання дисципліни «Статистика»/І.А.Цвігун// Збірник наукових праць ІIІ міжнародної науково-практичної 
конференції. «Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти» (04 жовтн. 2019 р). Ч. 2. (ПДАТУ, м. 
Кам’янець– Подільський). Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019. С.196-197
4) Цвігун І.А. Демографічна безпека в умовах глобалізації. /І.А.Цвігун// Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, «Фінансова 
система країни: тенденції та перспективи розвитку»  (25 жовтня 2019 р.) Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. С. 
302-304.
5) Цвігун І. А. Формальні та неформальні інститути забезпечення демографічної безпеки та їх взаємодія /І.А.Цвігун// Збірник тез IV Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» : (м. Хмельницький, 20 вересня 
2019 року); за заг. ред. д. е. н., проф. Синчака В. П. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С.273-
275
6) Цвігун І.А. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів. Аналітико-прогнозне і обліково-правове забезпечення управління підприємствами 
аграрного бізнесу: /І.А.Цвігун//збірник тез доповідей всеукр. Вебінару (26 березня 2021 р.). К.: НУБіП України, 2021. С.54-58 
7. Цвігун І.А. Особливості старіння і смертності населення в Україні // І.А. Цвігун // International scientific journal Grail of Science. – 2021. - №9with the 
proceedings of the II Correspondence International Scientific and Practical Conference Globalization of scientific knowledge: International cooperation and 
integration of sciences held on October 22th, 2021 by NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) LLC International Centre Corporative Management 
(Vienna, Austria). -2021.  Р.241-242
8. Цвігун І. Демографічна ситуація України і Польщі / І. Цвігун // IX Ukrainian-Polish Scientific Dialogues: Conference Proceedings. International Scientific 
Conference, 20-23 October 2021, Khmelnytskyi (Ukraine). – Khmelnytskyi National University, 2021. –Р.77-79.  
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Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
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ЦВІГУН Інна 
Анатоліївна

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівництво студентським науковимй гуртком «Сучасні статистичні методи аналізу соціально-економічного розвитку» 2019-2022 рр

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
бізнесу

ЦВІГУН Інна 
Анатоліївна

 19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

1. Член громадсської організації "Науково-технічний центр «Подільський біорегіон»", 2020
2. Член громадської оргаізації "Вчені аграрії західного регіону", 2019

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
бізнесу

БУРЛАКОВ 
Олександр 
Сергійович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1)	Oleksandr Burlakov, Mykola Misiuk, Tetiana Podorozhna, Olha Balynska , Oleg Kucher1, Development of small hydroenergy in Ukraine and its legal regulation. 
6th International Conference – Renewable Energy Sources (ICoRES 2019). E3S Web of Conferences 154, 06003 (2020). DOI: 
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015406003
2)	Бурлаков О. С. Інформаційні технології управління кадровим потенціалом. Modern Economics. 2019. № 14(2019). С. 39-43. DOI: 
https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-06.
3)	Бурлаков О.С. Проблеми інноваційного розвитку агропромислового комплексу України / О. С. Бурлаков, І. М. Мушеник // Інноваційна економіка. – 2018.- 
 № 3-4’2018[74]. С. 23-28
4)	Іryna Мushenyk, Oleksandr Burlakov. Formation and implementation of the target strategy for innovation and investment development of the region. Eastern 
European conference of management and economics. ISSN 2712-2522 2020 p.p. 179-185
5)	Бурлаков О. С., Мушеник І. М. Проєктування систем планування в середовищі сучасних табличних процесорів. Modern Economics. 2022. № 31(2022). С. 
21-26. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V31(2022)-03.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
бізнесу

БУРЛАКОВ 
Олександр 
Сергійович

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1)	Бурлаков О.С. Інформаційні системи і технології в публічному управлінні. Курс лекцій для студентів освітнього ступеня магістр  спеціальності 281 
«Публічне управління та адміністрування» / О.С. Бурлаков // Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019 р. 19 с.
2)	Бурлаков О.С. Інформаційні системи і технології в публічному управлінні. Методичні вказівки  для виконання лабораторних робіт для студентів 
освітнього ступеня магістр спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» / О.С. Бурлаков // Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019 р. 42 с.
3)	Бурлаков О.С. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для студентів освітнього ступеня 
магістр спеціальності 073 «Менеджмент» / О.С. Бурлаков // Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2018 р. 48 с.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
бізнесу

БУРЛАКОВ 
Олександр 
Сергійович

8)	виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Рецензування статті: 
Sumets, А., Serbov, M., Skrynkovskyy, R ., Faldyna, V. and Satusheva, K. (2020), Analysis of influencing factors on the development of agricultural enterprises 
based on  e-commerce technologies. Agricultural and Resource  Economics, vol. 6, no. 4, pp. 211 – 231, available at: https://are-
journal.com/index.php/are/article/view/373/268

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Обліку, 
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електронного 
бізнесу

БУРЛАКОВ 
Олександр 
Сергійович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Співпраця на договірних засадах (надання навчальних матеріалів для проведення підвищення кваліфікації щодо використання СДН "MOODLE") з 
громадською організацією «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF (код ЄДРПОУ 43254640), 2021 р.



Навчально-
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БОРКОВСЬКА 
Валентина 
Вікторівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.Valentyna Borkovska. APPLICATION OF AGILE METHODS IN PROJECT MANAGEMENT: ASPECTS OF PLANNING AND ACCOUNTING / 
Cherniyavskyi G. Volodymyr, Stetsiv I. Ihor, Ponomarova Tetiana, Valentyna Borkovska and Slobodyan V. Demyan // International Journal of Management (IJM). – 
2020. - № 11(6), С.146-154  ISSN Print: 0976-6502 ISSN Online: 0976-6510  Scopus
2. Borkovska Valentyna. APPLICATION OF MODERN SOFTWARE FOR IMPROVING THE ECONOMIC ANALYSIS ACCOUNTING EFFICIENCY AT 
ENTERPRISES/ Dmytrenko M. Olga, Yarmoliuk F.  Kudlaieva Natalii Sysoieva Inna, Borkovska Valentyna, Demianyshyna Olesia // Journal of Management 
Information and Decision Sciences. 2020. - № 23 ( 5),  С. 649-660  ISSN Print: 1524-7252 ISSN Online:1532-5806 Scopus
3. VALENTYNA BORKOVSKA. Accounting And Analysis Of Equipment Overhaul Costs / IRYNA BABICH , ALINA SHELUDCHENKOVA, VALENTYNA 
BORKOVSKA , NINA TSEGELNIK, ОLGA GRYTSAY // Estudios Economia Aplicada. 2020. -  № 38 (4)  ISSN: 1133-3197 
DOI:http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i3%20(1).4047.   http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4047  Scopus
4. Valentyna Borkovska. Integration of flexibility concepts in the management, accounting and financial accounting system: effectiveness of the Agile methodology / 
Volodymyr G. Cherniyavskyi, Ihor I. Stetsiv, Tetiana Ponomarova, Valentyna Borkovska, Demyan V. Slobodyan // International Journal Revista San Gregorio. – 
2020. -  № 42, С. 236-244 ISSN 1390-7247 e ISSN 2528-7907   https://doi.org/10.1016/j.im.2016.08.001  Scopus
5. Valentyna Borkovska.  AREAS OF THE ADMINISTRATION SYSTEM IMPROVEMENT OF THE UNIFIED CONTRIBUTION TO COMPULSORY STATE 
SOCIAL INSURANCE / Lesia Marushchak, Olha Pavlykivska, Iryna Lahutina, Valentyna Borkovska, Olena Prygodiuk //  Estudios Economia Aplicada. – 2021 -  № 
39 (3)   ISSN 1133-3197   SUSTAINABLE ECONOMICS DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i3.4720  http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4720  
WEB of Science
6. Борковська В. В. Прийняття управлінських рішень, моделі та методи в аналізі, та аудиті / Круковська О В  Борковська В. В., Короленко О. Б.  //  
Інвестиції практика та досвід. – 2021. -  №6,  С. 10-17  ISSN 2306	6814   DOI: 10.32702/2306	6814.2021.6.10  
7. Borkovska, V.  Ecosystem Services to Support the Diversification of Agricultural Production.// Pecheniuk, A., Borkovska, V., Pecheniuk, A. and Mushenyk, I. 
(2022). Grassroots Journal of Natural Resources, 5(1): 73-87. Doi: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.050106
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БОРКОВСЬКА 
Валентина 
Вікторівна

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.	Борковська В.В. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» студентам 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» /В. В. Борковська// Кам’янець-Подільський, ПДАТУ  2021. 80 с.
2.	Борковська В.В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи  з навчальної дисципліни «Фінансовий облік ІІ» студентами спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» /В. В. Борковська// Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021.125 с.
3.	Борковська В.В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи  з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» студентами спеціальності 071 
«Облік і оподаткування». скороченого терміну навчання /В. В. Борковська// Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021. 251с.
4.	Борковська В.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт  з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» студентами спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування». скороченого терміну навчання /В. В. Борковська// Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021. 148 с.
5.	Борковська В.В. Стратегічний управлінський облік. Курс лекцій  з навчальної дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для здобувачів вищої 
освіти, освітнього ступеня магістр, спеціальності 071 «Облік і оподаткування». / В.В. Борковська. – Кам.-Под.: ПДУ, 2022. –  67 с.
6.	Борковська В.В. Стратегічний управлінський облік. Методичні рекомендації для самостійної роботи  з навчальної дисципліни «Стратегічний 
управлінський облік» для здобувачів вищої освіти, освітнього ступеня магістр, спеціальності 071 «Облік і оподаткування». / В.В. Борковська. – Кам.-Под.: 
ПДУ, 2022. – 61 с. 
7.	Борковська В.В. Бухгалтерський облік і оподаткування в управлінні підприємством. Курс лекцій для здобувачів вищої освіти, освітнього ступеня магістр, 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування/ В.В. Борковська. – Кам.-Под.: ПДУ, 2022. – 129 с.
8.	Борковська В.В. Бухгалтерський облік і оподаткування в управлінні підприємством. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійного 
вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і оподаткування в управлінні підприємством» для здобувачів вищої освіти, освітнього ступеня 
магістр, спеціальності 071 «Облік і оподаткування». / В.В. Борковська. – Кам.-Под.: ПДУ, 2022. –  99 с.
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Валентина 
Вікторівна

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою)

1. Надання консультативної та практичної допомоги ТзОВ "Камянець-Подільський птахокомбінат" за напрямами "Організація обліку і оподаткування 
діяльності" зідно угоди 9/2017 від 11.04.2017 р. - 31.12.2018 р. та “Обліково-аналітичне забезпечення діяльності в частині формування управлінської 
звітності м'ясопереробного підприємства” Науковий керівник: В.Борковська із залученням  студентів  спец.  071 «Облік і оподаткування» А. Левицька і З. 
Клімова згідно угод НКП 5/2020 від 10.06.2020р. та  НКП 13/2021 від 12.05.2021р. 
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Валентина 
Вікторівна

12) наявність апробаційних та науково-популярних, та консультаційних 
(дорадчих), та науково-експертних публікацій з наукової або 
професійної темитики загальною кількістю не менше пяти публікацій

1. Valentyna Borkovska. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES / Iryna Tytarchuk, Anna Soroka, Oleksandr Zhemoyda, Yelyzaveta Bieliaieva, Taliat 
Bielialov, Valentyna Borkovska// International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET). – 2020. -   № 11(6), С. 165-174, Article ID: 
IJARET_11_06_015 Available online athttp://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=6 ISSN Print: 0976-6480 and ISSN Online: 
0976-6499 зарубіжне видання 
2. Valentyna V. Borkovska. Organizational and Managerial Aspects of Automation in the Internal Accounting of an Enterprise / Olga M. Dmytrenk, Olena F. 
Yarmoliu, Nataliia V. Kudlaieva, Inna M. Sysoieva, Valentyna V. Borkovska, Olesia A. Demianyshyna // International Journal of Economics and Business 
Administration. – 2020. - №  VIII (1), С.154-165 DOI: 10.35808/ijeba/533 ISSN: 2241-4754
3. Борковська В.Удосконалення обліку виробничих запасів м'ясопереробних підприємств / В. Борковська, Г. Воєвідко // Актуальні проблеми теорії і 
практики бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку:  зб. наук. праць VI 
Міжнародної науково-практичної конференції, Кам’янець-Подільський, 25 жовтня 2021р. - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. - С. 8-12.
4. Борковська В. Система обліку як інструмент управління собівартістю продукції комплексних виробництв / В. Борковська, Я. Посолій // Актуальні 
проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку:  зб. 
наук. праць VI Міжнародної науково-практичної конференції, Кам’янець-Подільський, 25 жовтня 2021р. - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. - С. 51-
55
5. Борковська В. Контроль процесу ліквідації підприємства з метою його санації / Борковська В.,  О. Шульженко // Актуальні проблеми теорії і практики 
бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку:  зб. наук. праць VI Міжнародної 
науково-практичної конференції, Кам’янець-Подільський, 25 жовтня 2021р. - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. - С. 80-83.
6.  Borkovska, V . Devising a procedure of state financial protectionism in the agricultural industry in the context of regionalization. // Levchenko, I., Hradovych, N., 
Borkovska, V., Britchenko, I. (2022). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (13 (116)), 6–14. doi: https://doi.org/10.15587/1729-
4061.2022.255045.                     
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14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Керівник наукового студентського англомовного гуртка «Accounting» за участі носіїв іноземної мови, 2019-2022    
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19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних або 
громадських обєднаннях

1. Учасниця ГО "Інститут соціально-економічних регіональних досліджень" - участь в міжнароному проекті в розрізі програми USAID DOBRE-
Децентралізація  в якості експерта з визначення індикаторів ефективності роботи влади на місцях, участь в робочій групі з розробкаи рекомендацій щодо 
положення про нарахування та сплати місцевих податків Камянець-Подільської територіальної громади, участь у формуванні стратегії розвитку Камянець-
Подільської територіальної програми, 2020-2021 рр.
2. Членкиня Координаційної ради Пілотного проекту з розробки системи індикаторів оцінки ефективності органів місцевого самоврядування (програма 
USAID та Міністерства розвитку громад та територій України  «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» DOBRE), 2021 р.
3. Членкиня секторальної групи з розробки системи індикаторів оцінки ефективності органів місцевого самоврядування за послугою: «Управління 
відходами» (програма USAID та Міністерства розвитку громад та територій України  «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 
DOBRE), 2021 р.
4.  Секретар постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку територій, інвестиційної діяльності, промисловості, підприємництва 
сфери послуг Кам’янець-Подільської міської ради, 2020-2022 рр.
5. Учасниця  науково-експертної робочої групи при Камянець-Подільській міській раді  з підготовки до розробки «Стратегії розвитку Кам’янець-
Подільської територіальної громади щодо проблематики внутрішньо переміщених осіб", 2022 р.
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1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Semenyshena N. Analysis of economic, legal and demographic conditions for care services development in the ukrainian rural areas. Proceedings of the 2019 
International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT" (9-10 May 2019 Jelgava).  – Jelgava, LLU ESAF, 2019. – No 50. – P. 328-337. 
2. Antoniuk O., Chyzhevska L., Semenyshena N.  Legal regulation and trends of audit services: what are the differences (evidence of Ukraine) //  Independent Journal 
of Management & Production. – 2019. – Vol 10, No 7. – P. 673-686. DOI:http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.903. 5. 
3.	Logosha R., Moroz I., Semenyshena N.,Chykurkova A. Market Institute: research methodology in context of basic cognitive approaches / Logosha R., Moroz I., 
Semenyshena N., Chykurkova A. // Intellectual Economics. – 2019. – vol. 13, n.2. pp. 172-194. https://doi.org/10.13165//IE-19-13-2-09. (Scopus)
4.	 Semenyshena, N., Sysiuk, S., Shevchuk, K., Petruk, I. & Benko, I.  Institutionalism in Accounting: a Requirement of the Times or a Mechanism of Social 
Pressure?  Independent Journal of Management & Production 2020. – № 11(9). – P. 2516-2541. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1440.
5.  Semenyshena N., Khorunzhak N., Sadovska I. Evaluation pf the Adaptability of the Scientific Theories for the Development of Accounting Institute Intellectual 
Economics  2020. – 14(1). – P. 114-129. DOI: 10.13165/IE-20-14-1-07. 
6. Semenyshena N. Problems of Amortization Methodology in Accounting Policy (on the example of Institutional Sectors of the Ukrainian Economy) / Valerii Zhuk, 
Dariia Trachova, Nataliia Semenyshena, Yevhen Ionin, Nataliia Zhuk // Public Policy and Administration. – 2020. – Vol 19, No 4. – P. 142-154. 
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-20-19-4-10.  
7. Semenyshena N. Integrated Reporting in the Conditions of Sustainable Development: Institutionalization Through Standardization / Olena Petryk, Olena Diadiun, 
Nataliia Semenyshena, Nadiya Khorunzhak, Sergіy Kalinichenko // Intellectual Economics. – 2020. – 14(2). – 67-86. DOI: https://doi.org/10.13165/IE-20-14-2-05
8.  Semenyshena N., Radchenko O., Zelenskyi A., Khocha N., Pelekh U. Development of the institutional accounting for the needs of financial regulation: experience 
in the agricultural sector of Ukraine / Nataliia Semenyshena, Oksana Radchenko, Andrii Zelenskyi, Nadiia Khocha, Ulyana Pelekh // Independent Journal of 
Management & Production. – 2021. – N. 12(6). – P. S702-S720. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1760.
9. Semenyshena N. Editorial Introduction. Independent Journal of Management & Production. – 2019. – Vol 10, No 7. – P. 911-914. DOI: 
http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.775. 
10. Semenyshena N. Special Edition (Integration System of Education, Science and Production) Introduction. Independent Journal of Management & Production. – 
2020. – Vol 11, No 8. – P. 801-806. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.775.  
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Семенишена Н.В. Стандартизація як інституційна складова розвитку облікової системи / Семенишена Н.В. // Концептуальні основи розвитку системи 
бухгалтерського і управлінського обліку та звітності : монографія. За наук. ред. докт. екон. наук, проф.  З.-М.В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2020. – 
288 с.   
 2. Семенишена Н.В. Вплив інституційного ізоморфізму на інститут бухгалтерському обліку в Україні / Семенишена Н.В. // Стан і перспективи розвитку 
бухгалтерського і управлінського обліку в умовах глобалізації : монографія. За наук. ред. докт. екон. наук, проф. З.-М.В. Задорожного. – Тернопіль : 
ТНЕУ, 2020. – 294 с.      
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4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.	Семенишена Н.В. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: опорний конспект лекцій (для здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. –118 с.
2.Семенишена Н.В. Методичні  вказівки до виконання курсової роботи  з дисципліни Організація бухгалтерського обліку для здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»– Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. –118 с.
3.	Семенишена Н.В., Цвігун І.А., Борковська В.В. Методичні рекомендації  по виконанню курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з навчальної дисципліни «Фінансовий облік» " . – Кам’янець-Подільський, ПДАТУ 2020., 31 с.  
4 Семенишена Н.В., Цвігун І.А., Савіцька С.І. Методичні  вказівки до виконання курсової роботи  з дисципліни Організація бухгалтерського обліку для 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020., 64 с. 
5. Семенишена Н.В., Організація бухгалтерського обліку : програма і методичні рекомендації для проходження виробничої практики (студентами 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (рівень вищої освіти – 2-ий магістерський) ; Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2019 р. 39 с.   
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5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Облік в умовах інституційних змін: теорія та методологія - дисертація на здобуття науковог ступеня доктора економічних наук.Спеціальність 08.00.09 – 
бухгалтерський облік, аналіз та аудит  (за видами економічної діяльності). Спеціалізована вчена рада Д 58.082.03 Західноукраїнський національний 
університет. 28.12.2021
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8)	виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Член редакційної колегії  зарубіжних видань:  Independent Journal of Management & Production (Web of Science) - 
http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/about/editorialTeam, вітчизняних фахових видань  "Подільський вісник : сільське госпоарство, техніка, економіка" - 
pb.pdatu.edu.ua, "Економічний дискурс" (категорія Б) - ed.pdatu.edu.ua, заступник головного редактора журналf ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - http://ibo.wunu.edu.ua/index.php/ibo/about/editorialTeam.
 Рецензування в журналах Scopus та Wos
IJMP:
1.Intelligent smart farming and crop visualization
2.Institutional environment for financial provision of small agricultural business entities of Ukraine
3.Information and analytical providion of budget support of institutional sectors of the economy (on the example of the agricultural sector of Ukraine) 
4.From survival to business prosperity: the financial aspect of managing an organization in a crisis
5.The results of implementation of European requirements in management of transfer pricing audit (experience of Ukraine)
6.Adults as non-traditional students in the tertiary education of Denmark and Ukraine: comparative discourse of structural, psychologic and pedagogic peculiarities
7.Computer model of resource demand planning for dairy farms
8.Economic justification for the use of biological fungicides and plant growth stimulants for growing sunflower
9.Extended implementation of IFRS 15 integrated model in countries with an emerging economy
10. Determinants of Voluntary International Financial Reporting Standards Adoption in Poland                                                                                                    11. 
Development of internal control and audit in Ukraine    
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1.	Семенишена Н.В. Коерцитивний ізоморфізм в обліковому забезпеченні управління біологічними активами. Аграрна наука та освіта в умовах 
євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 2. (20-22 березня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : Крок, 2018. С. 
214–216.
2.	Семенишена Н.В. Кумулятивізм інституту бухгалтерського обліку. Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в 
аграрному секторі економіки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 грудня 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. Ю.С. Бездушна. Київ : ННЦ «ІАЕ», 
2018. С. 71–73.
3.	Семенишена Н. Компетентнісний підхід в освіті й бізнесі. Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: 
збірник наукових праць ІIІ міжнар. наук.-метод. конф. 04 жовтн. 2019 р. Ч. 2. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019. 
С. 138-140.
4.	Семенишена Н. Інституалізація обліку: вплив стандартизації.  Інформаційне суспільство в умовах глобалізації: зб. наук. праць Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-конференції (12 травня 2020р., м. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ). Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2020. С. 95-98.
5.	Семенишена Н.В. Інституційний підхід до розвитку бухгалтерському обліку: реалії. Облік, аналіз, аудит та оподаткування:сучасна парадигма в умовах 
сталого розвитку : збірник наукових праць VІ Міжнар. наук.-практ. Конф., присвяченій 20-й річниці створення кафедри аудиту (Київ, 10 грудня 2020 р.). 
Київ : КНЕУ, 2020. С. 186-189.
6. Семенишена Н.В. Трансформація бухгалтерської професії в сучасних умовах: причини та чинники / Семенишена Н.В. // Трансформація бухгалтерського 
обліку, аналізу та контролю в умовах соціально-економічних викликів: матеріали Міжнародного кругового столу., 28 травня 2021 р. Том 1. – Тернопіль : 
ЗУНУ, 2021. – С. 247–249.
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19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАУКОВИЙ КЛУБ "СОФУС" (ГО "НК "СОФУС"). Власник. 2/ World Economics Association (WEA) - член,2015-2022 рр.
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Семенишена 
Наталія 
Вікторівна

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1)Керівництво студентським науковим формуванням "Ажур", 2011-2022 рр
2) Гуменна Вікторія ОС "Бакалавр"– переможець Міжнародного конкурсу наукових робіт з економіки, ДипломІІІ ступеню (Молдова, Кишинів, 2018р.)
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науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
бізнесу

САВІЦЬКА 
Світлана Іванівна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Savitska S., Pravdiuk M., Dolzhenko I., Banera N., Samchyk M. Tax systems of Ukraine and EU countries during the covid-19 pandemic: current status and 
prospects/ Svitlana Savitska, Maryna Pravdiuk, Inna Dolzhenko, Nadiia Banera, Maksym Samchyk // Independent Journal of Management & Production. – 2022. – N. 
13(3). – P. S376–S390. DOI: 10.14807/ijmp.v13i3.1906 URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1906/2173
2. Antoniuk O., Koval N., Savitska S., Mulyk Ya, Kuzyk N., Koshchynets M. Development of internal control and audit in Ukraine / Olena Antoniuk, Natalia Koval, 
Svitlana Savitska, Yaroslavna Mulyk, Nataliia Kuzyk, Marianna Koshchynets // Independent Journal of Management & Production. – 2021. – N. 12(6). – P. 
S376–S390. DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1761. URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1761.
3. Fabiianska V., Kutsyk P., Babich I., Ilashchuk S., Voronko R., Savitska S. Auditor's Professional Skepticism: a Case from Ukraine. Independent Journal of 
Management & Production. N. 12(3). P.  s281-s295.  DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1529
4. Savitska S., Zaika S., Svystun L., Koval L., Haibura Y. Investment providing sustainable development of rural areas in Ukraine / Savitska S., Zaika S., Svystun L., 
Koval L., Haibura Y. // Independent Journal of Management & Production. – 2020. – Vol 11, No 8. – P. 571-586. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1218
5. Savitska S., Fugelo P. Economic evaluation of investment activity of agricultural enterprises in Ukraine. Proceedings of the 2018 International Scientific 
Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy  ISBN 978-83-7583-802-2  No 1, Warsaw, 7–8 June 2018, р.p. 303-308
6. Савіцька С. І. Податкові пільги як інструмент податкового регулювання в Україні. Modern Economics. 2021. № 26(2021). С. 135-140. DOI: 
https://doi.org/10.31521/modecon.V26(2021)-20.
7. Савіцька С.І. Аналіз податкових надходжень до державного бюджету України / С.І. Савіцька // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, 
економіка. 2021. – Вип. 34. – С. 138-146.
8. Савіцька С.І. Вплив податкової політики на інвестиційні процеси в Україні. Економічний простір.2020. №153. с.118-122. DOI: 
https://doi.org/10.32782/2224-6282/153-20 
9. Фугело П.М. Савіцька С.І. Вплив пандемії Covid-19 на наповнення місцевих бюджетів. Економічний дискус. 2020. Вип.2. с.86-94 DOI: 
https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-2-9
10. Савіцька С.І. Фугело П.М. Аналіз впливу пандемії коронавірусу на надходження до державного бюджету України. Електронне наукове видання з 
економічних наук «Modern Economics» 21(2020). С.187-191 DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-29
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САВІЦЬКА 
Світлана Іванівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Savitska S. Influence of investment climate on the investment attractiveness of agriculture. Management mechanisms and development strategies of economic 
entities in conditions of institutional transformations of the global environment: сollective monograph.  Riga: «Landmark» SIA, 2019. Vol.1. p. 203-211
2. Савіцька С.І. Соціально-економічні засади формування економічної системи України: колективна монографія. Умань. Уманський національний 
університет садівництва, 2019. С.70-75
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Савіцька С.І.  Оподаткування і податкова звітність». Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 60 с.
2. Савіцька С.І.  Оподаткування і податкова звітність. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за 
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Ч1. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 192 с.
3. Савіцька С.І.  Оподаткування і податкова звітність. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за 
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Ч2. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 216 с. (9,7 ум.др.а)
4. Савіцька С.І. Податковий менеджмент: Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти на базі ОС «бакалавр»  
денної і заочної форми навчання спеціальності 071  «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» 
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021, 184 с.
5. Савіцька С.І. Податковий менеджмент: Методичні рекомендації для підготовки практичних і семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня освіти на базі ОС «бакалавр»  денної і заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування, 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування», 073 «Менеджмент» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 48 с.
6.  Податковий контроль: Опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти на базі ОС «бакалавр»  денної і 
заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 144с.
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8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Рецензування статті в іноземному журналі, який входять до наукометричної бази даних WoS:
1. Industry 4.0 and Sustainable Development in the Bangladesh. Independent Journal of Management & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236- 269X. Revised 
02/01/2021.
2. “Companies’ sustainable reporting: assessment and practice” Independent Journal of Management & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236-269X. Revised 
29/03/2022.
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Савіцька С.І. Податкове стимулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах фінансової нестабільності. The 14 th International 
scientific and practical conference «ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (27-28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. p.566-569
2. Savitska S. Ukrainian investment activities under economic instability. The ХХІІ th International scientific and practical conference «Theoretical foundations for the 
implementation and adaptation of scientific achievements in practice» (22-23 June, 2020). Helsinki, Finland 2020. p.83-84
3. Savitska S. Аnalysis of tax receipts in the state budget of ukraine in conditions of financial instability. Der Sammlung  wissenschaftlicher  Arbeiten  «ΛΌГOΣ» zu 
den Materialien  der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Impatto dell'innovazione sulla scienza: aspetti fondamentali e applicati» (22 June,2020) 
Verona, Italy. р.7-8. DOI 10.36074/26.06.2020.v1.01
4. Savitska S. Investment activities of Ukraine: trends and prospects. International scientific and practical conference «Scientific practice: modern and classical 
research methods» (26 February, 2021). Boston, USA 2021. р.41-42 DOI 10.36074/logos-26.02.2021.v1.11
5. Савіцька С. Оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний та вітчизняний досвід. Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, 
аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку: зб. наук. праць VI Міжнародної конференції (25 жовтня 
2021р., м. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ). – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 277-280.
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СТЕНДЕР 
Світлана 
Василівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1)   Ishchenko Ya., Podolianchuk O., Struk N., Yasyshena V., Stender S. Accounting of real costs for the production of organic food: world experience and practice of 
Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. N. 12(6). P. S610-S631. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1776.
2) Darya Trachova, Svitlana Stender,Iryna Belova, Olena Tomchuk, Oksana Danilochkina,  RATIONALE FOR THE NEED TO USE BLOCKCHAIN TECHNOLO-
GY TO RECORD AND CONTROL OPERATIONS FOR THE EXPORT OF GRAIN (THE EXAMPLE OF UKRAINE), Independent Journal of Management & 
Production (IJMP), 2022, 13(3), PP347-360. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1980
3) Стендер С.В. Невиробничі основні засоби в бух-галтерському та податковому обліку. /С.В.Стендер// Економіка та суспільство. 2018. № 14. Режим 
доступу до журна-лу: http://economyandsociety.in.ua/;
4) Стендер С.В. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління загально-виробничими витратами./С.В.Стендер//Економіка та суспіль-
ство. 2019. № 9. Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/; 
5) Стендер С.В. Різниця та відображення операцій обміну між подібними та неподібними активами в бухгалтерському обліку /С.В.Стендер// Економіка та 
суспільство. 2019. № 14. Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/;
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4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Стендер С.В. Контролінг в підприємницькій діяльності». Опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання /С.В.Стендер// Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021. 79 с.
2) Стендер С.В. Бухгалтерський облік (загальна теорія): ділові ігри, ситуаційні вправи, тести. Практикум для здобува-чів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання /С.В.Стенедер // Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 
2021.54 с.
3) Стендер С.В. Вступ до фаху. Опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткуван-ня» денної та заочної форми навчання /С.В.Стенедер // Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021.75 с.
4) Опорний конспект лекцій з дисципліни «Організація та методика аудиту» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 
071 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання, Кам’янець-Подільський : ЗВО «ПДУ», 2022 р. 72 с
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8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Рецензування статті в іноземному журналі, який входять до наукометричної бази даних WoS:
1. Information model of material and technical and financial resources in housing in Ukraine and Europe: accounting and management aspect  Independent Journal of 
Management & Production. 22.10.2021
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Світлана 
Василівна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1)Стендер С.В. Значення методики викладання облікових дисциплін. Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної 
освіти: /С.В. Стендер //  Збірник наукових праць ІІІ міжнар. наук.-метод. конф. 04 жовтня 2019 р. Ч 2. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : 
ФОП Осадца Ю.В., 2019. – С. 153-155.
2)Стендер С.В., Вугляр О. Удосконалення методики обчислення собівартості продукції. Інформаційне суспільство в умовах глобалізації: /С.В. Стендер // 
зб. наук. праць Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (12 травня 2020р., м. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ). – Кам’янець-
Подільський : ПДАТУ, 2020. – С. 28-32.
3)Цвігун І.А. Стендер С.В. Особливості відтворення населення в Україні. Цвігун І.А. Стендер С.В. Особливості відтворення населення в Україні. Impatto 
dell'innovazione sulla scienza: aspetti fondamentali e applicati: Raccolta di articoli scientifici / І.А.Цвігун, С.В. Стендер// «ΛΌГOΣ» con gli atti della Conferenza 
scientifica e pratica internazionale (T. 1), 26 giugno 2020. Verona, Italia: Piattaforma scientifica europea. р. 31-35.1. 
4)Стендер С.В.  Дебіторська заборгованість: правила визнання у бухгалтерському обліку / С. СТЕНДЕР // Актуальні проблеми теорії і практики 
бухгалтерського обліку, аналізу, контролю й оподаткування в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку: зб. наук. праць VI Міжнародної 
науково-практичної конференції, Кам’янець-Подільський, 25 жовтня 2021 р. - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. - С. 75-79.
5) Стендер С.В., Мусій А.І. Особливості обліку довгострокових біологічних активів в сільському господарстві. Національне виробництво й економіка в 
умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. (31 
жовтня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2018. – С. 134-136.

Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
бізнесу

Обліку, 
оподаткування та 
технологій 
електронного 
бізнесу

СТЕНДЕР 
Світлана 
Василівна

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівництво студентським науковим формуванням "Ажур",2011-2022 рр.
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1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1) Корженівська Н.Л., Коваль Н.В.(2019). Вплив трудового потенціалу аграрного сектору на демографічну безпеку. Вісник Одеського національного 
університету. Серія: Економіка. Том 24. Випуск 2 (75). С. 16-20. 
2) Корженівська Н.Л.(2020).  Потенціал аграрної галузі України та інвайронментальна безпека його використання. Вісник Бердянського університету 
менеджменту і бізнесу. Науково-економічний. № 1 (47). с. 28-33.
DOI : 10.33783/1977-4167-2020-47-1-28-32. 
3) Корженівська Н.Л., Коваль Н.В., Добровольська Е.В.(2020). Розвиток та рівень ефективності торговельної діяльності підприємствами роздрібної 
торгівлі України. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Вип. 32. С. 132-144.
DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-1-16.
 4) Zitkiene, R., Matyskevic, Yu., Kremer-Matyskevic, I., Korzhenivska, N. & Zaika, S. (2020). Energy Sector Impact on Country’s Economic Security: Baltic Sea 
Region EU Countries’ Case. Independent Journal of Management & Production, 11(9), 2185-2214. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1399 .
 5) Корженівська Н.Л., Сидорак Н.І. (2021). Інформаційно-облікові технології у посиленні безпеки формування і використання основних засобів. 
Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. № 2 (25) С. 212-218. 
6) Корженівська Н.Л., Сидорак Н.І. (2021). Scientific Collection «InterConf», (52): with the Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical 
Conference «International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospects» (April 21-22, 2021). Brighton, Great Britain: A.C.M. Webb Publishing Co Ltd., 
2021. 36-46. DOI 10.51582/interconf.21-22.04.2021.004
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/21-22.04.2021/520
7) Vitalii Kovalenko, Nataliia Korzhenivska, . Sergii Kokovikhin, Ella Dobrovolska, Oleksander Kozak. Value of photosynthesis meadow clover depending  on 
technology elements. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT. Jelgava, 26.-28.05.2021.
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85112859296&origin=AuthorNamesList&txGid=daf887460f8f44b435e2b62bbdec9a90. 
8) Лаврук В., Корженівська Н., Ткачук В., Лаврук О., Хелдак М. Управління відтворенням галузі тваринництва як основа її інноваційно-інвестиційного 
розвитку. Agricultural and Economics: International Scientific E-Journal. Vol.7, No. 3, 2021. p. 200-222/DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.12; 
9) Borys Sydoruk, Andrii Sava, Nataliia Korzhenivska, Nataliya Zdyrko, Olha Khaіetska. Optimization of economic and ecological components of using agricultural 
lands for balansed land use and rural areas development. INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P) http://www.ijmp.jor.br v. 
12, n. 6, Special Edition ISE, S&P - November 2021 ISSN: 2236-269X DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1767.
10) Корженівська Н.Л., Кінаш І.А., Беспалий І.В. Ефективність механізмів розвитку людського потенціалу сільських територій [Електронний ресурс] / 
Наталія Корженівська, Ірина Ясінецька, Ігор Беспалий // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 2 (25). — С. 247-256. — Режим 
доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21knlpst.pdf. 
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1) Корженівська Н.Л. (2019). Імперативи та пріоритети економічної безпеки товаровиробників зерна в умовах ринкової глобалізації. Монографія. 
Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г. 440 с. 2) Корженівська Н.Л., Дудогло Т.М. (2020). Особливості аналізу економіко-статистичних 
показників у сільському господарстві. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2020. - 109 с.
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1) Корженівська Н.Л., Волощук К.Б., Нісходовська О.Ю.(2019). «Економіка підприємства» Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи 
для студентів економічних спеціальностей: 073 «менеджмент», 051 «економіка», 076 «підприємництво, торгівля Та біржова діяльність»
Денної та заочної форми навчання. Кам.-Под. 42 с. 2) Корженівська Н.Л., Нісходовська О.Ю. (2020). Планування бізнесу: опорний конспект лекцій (для 
студентів економічного факультету спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання; доп. 168 с. 
3)Корженівська Н.Л., Дудогло Т. Д Особливості аналізу економіко-статистичних показників у сільському господарстві. навчальний посібник / Н.Л. 
Корженівська, Т. Д. Дудогло - Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2020. - 109 с.
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5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (Спеціалізована вчена рада Д. 71. 831.02. Дата захисту 11.11.2019 р.)  
(DD№009595, 26.02.2020 р. МОНУ)
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7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад

Членкиня постійної спеціалізованої вченої ради  Д. 71. 831.02. за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» Подільського державного аграрно-технічного університету 
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9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-
методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 
МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій 
Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю);

1)Участь в наукових, науково-методичних експертних радах органів  державної влади та місцевого самоврядування (Кам'янець-Подільська міська 
громада).Розпорядження міського голови (№ 404-р від 14.07.21 "Про створення робочої групи реалізації проекту "Розвиток креативних та туристичних 
індустрій, а також агропереробки в Кам'янець-Поідільській територіальній громаді через інвестиції в тверду та м'яку інфраструктуру підтримки МСБ";     
2) Розпорядження №539-р від 21.09.2021 "Про затвердження персонального складу Координаційної ради громадського активу при міському голові";        
3)Розпорядження №149-р від 28.04.22року "Про створення науково-експертної групи з підготовким до розробки Стратегії розвитку Кам'янець-
Подільської міської територіальної громади щодо проблематики внутріньо переміщених осіб та затвердження її персонального складу")                            
 4) Розпорядження №713-р від 20.12.2121 року "Про створення робочої групи із питання функціонування і збереження геологічної пам'ятки природи 
загально-державного значення "Смотрицький каньон" в межах міста Кам'янця-Подільського
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10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”;

1) Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах   (Summer Field School on Mountain Ecosystems and Resource Management) (2021):
 2)Сертифікат делегата: F8MER2021DEL83 (Монреаль,Канада) (2021);                                                                                                                                                                       
                        
 3) Сертифікат учасника підсумкової панельної Сесії 9.3. "OPENING THE DORS INTO MOUNTAIN SUSTAINABILITI" (Монреаль, Канада) (2021)  

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

КОРЖЕНІВСЬК
А Наталія 
Леонідівна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

ГО "Інститут соціально-економічних регіональних досліджень", членкиня (2020-2022)
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торгівлі та 
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діяльності

ВОЛОЩУК 
Катерина 
Богданівна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1 Andriyiv, N., Voloshchuk, K., Petrukha, S., Orlovska, O., Kurylо, O. (2022). Impact of the main threats from COVID-19 on the labor market in the context of 
ensuring economic security. International Journal of Safety and Security Engineering, Vol. 12, No. 1, pp. 71-76. URL: https://doi.org/10.18280/ijsse.120109 
(SCOPUS)
2 Innovative development of Ukraine [Текст] / K. Voloshchuk, Y. Voloshchuk,  V. Voloshchuk // Proceedings of the 2018 International Scientific Conference 
‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’. 7-8 June 2018. – Warsaw University of Life Sciences – SGGW.  – No 1. – Р. 62-67. (Web of Science) 
ISBN 978-83-7583-802-2 DOI: 10.22630/ESARE.2018.1.7 
3  Волощук К.Б., Волощук В.Р. Стан та перспективи інноваційного розвитку підприємств. Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток 
економіки». 2018. №. 2(39) С. 129-138.
4  Волощук К.Б., Лісевич Н.А. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва продукції тваринництва агропромисловими 
підприємствами. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», 2019. Вип.3-4. С. 10-17. (Index Copernicus, РИНЦ) 
5  Волощук К.Б., Лісевич Н.А. Реалії стратегічних напрямків інноваційно-інвестиційного розвитку виробництва продукції птахівництва. Міжнародний 
науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». Хмельницький, 2019. № 2 (43). С.55-62. 
6 Волощук К.Б., Волощук В.Р., Кацан А.М. Інвестиційна привабливість та можливості розвитку агропромислових підприємств. Науково-виробничий 
журнал «Інноваційна економіка». 2020. № 1-2. 2020. С.145-150. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.1-2.  
7 Волощук К.Б., Волощук В.Р., Кацан А.М. Тенденції іноземного інвестування підприємств аграрного сектора економіки. Науково-виробничий журнал 
«Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво. № 2 (113).  2020. С. 95-101.Index Copernicus International, Google Scholar 
8 Волощук К.Б., Волощук Ю.О. Формування, оцінка і розширення можливостей зростання рівня людського розвитку.  Науковий журнал з питань 
економіки та бізнесу «Підприємництво та інновації». Вип. 19. 2021.  
9 Волощук К. Б., Іванишин О. В., Савчук О. В. Традиційний та інноваційний інструментарій антикризового менеджменту агропромислових підприємств. 
Інноваційна економіка. 2021. № 5-6. С.92-98. 
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ВОЛОЩУК 
Катерина 
Богданівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, електронних 
курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів  
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегія і розвиток бізнесу» студентів денної та заочної форми навчання 
на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Волощук К.Б., Волощук Ю.О., 
Заходим М.В., Коваль Н.В.Камянець-Подільський. ПДАТУ. 2018 р.
2. Волощук К.Б., Корженівська Н.Л., Нісходовська О.Ю. «Економіка підприємства» Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи для 
студентів економічних спеціальностей: 073 «менеджмент», 051 «економіка», 076 «підприємництво, торгівля Та біржова діяльність». Денної та заочної 
форми навчання. Кам.-Под. 2019. 42 с.
3.  Програма проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувачів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти денної та заочної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Укладачі: Іванишин В.В., 
Волощук К.Б., Місюк М.В., Ясінецька І. А., Стельмащук А.М., Волощук Ю. О., Корженівська Н. Л., Добровольська Е. В., Заходим М. В., Коваль Н.В. 
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. 60 с. (Протокол № 04 від 16 червня 2020 р.) 
4. Програма проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувачів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти денної та заочної форми навчання зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування». Укладачі: Іванишин В. В., Волощук К. Б., Місюк М.В., Ясінецька І. А., Стельмащук А. М., Волощук Ю. О., Корженівська Н. Л., 
Добровольська Е. В., Заходим М. В., Коваль Н. В. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. 60 с.
5.  Підсумкові тестові завдання з навчальної дисципліни «Економічне управління підприємством» для контролю знань студентів галузі знань 05 
«Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форми навчання. // Укл.: Волощук К.Б., Місюк М.В., Коваль Н.В. 
Кам’янець-Подільський, 2020. 36 с
6.Глосарій з навчальної дисципліни «Економічне управління підприємством» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 
051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнього 
ступеня «магістр» денної та заочної форми навчання. Укл.: Волощук К.Б., Місюк М.В., Коваль Н.В. Кам’янець-Подільський, 2020. 30 с.
7.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка торгівлі» для студентів денної та заочної форми навчання зі 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Укл.: Волощук К.Б.,Волощук Ю. О.Кам.-Под.: ЗВО «ПДУ».2022. 
8.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегія і розвиток бізнесу» студентів денної та заочної форми навчання 
на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Укл.Волощук К. Б.,  Волощук Ю. О.,  
Заходим М. В., Коваль Н. В.Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022.  82 с.
9.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» студентів денної та заочної форми навчання на 
здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 051 «Економіка». Укл.: Кам’янець-Подільський: ПДАТУ. 2022. 50с.
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Катерина 
Богданівна

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня;

 Спеціальність 08.00.03 економіка і управління національним господарством:
Драбик Оксана Миколаївна,  кандидат економічних  наук. Тема дисертації: «Державне регулювання пенсійного забезпечення в контексті соціального 
захисту сільського населення» (Захист відбувся 13.12.2018 р.);
Спеціальність 08.00.04 економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності): 
Лісевич Наталія Анатоліївна,  кандидат економічних наук.  Тема «Інноваційно-інвестиційний розвиток виробництва  продукції тваринництва  
агропромисловими підприємствами» (захист відбувся 27.12.2019 р. ДК№057024 02.07.2020р. МОНУ С.М. Шкарлет); Корженівська Наталія Леонідівна, 
доктор економічних наук. Тема дисертації: «Економічна безпека товаровиробників зерна в умовах ринкової глобалізації: теорія, методологія, пріоритети» 
( захист відбувся 11.11.2019 р. DD№009595, 26.02.2020 р. МОНУ Г.І.Новосад);
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Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
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ВОЛОЩУК 
Катерина 
Богданівна

7) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 
члена постійної спеціалізованої вченої ради або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад; 

Опонування дисертацій:
1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Каленська Віталіна Петрівна на тему: «Система інвестиційного 
забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях». Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління 
підприємствами  (за видами економічної діяльності) Захист відбувся у Поліському національному університеті (07.05.2021).
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ВОЛОЩУК 
Катерина 
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8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового видання, що індексується в 
бібліографічних базах, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection;

1., Волощук К.Б - науковий керівник; Чорнобай Л.М.- виконавець. -  Надання консультаційних та дорадчих послуг з економічних питань фермерському 
господарству «Вікторія» с. Смотрич Дунаєвецького району Хмельницької області  (Договір НКП 42/2021 від 04.06.2021 р.) на суму10000 грн
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14)  керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком.проблемною групою; керівництво 
студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного 
комітету або у складі ті міжнародних мистецьких конкурсів, інших 
культурно- мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті Європи, Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов'язків 
тренера, помічника тренера національної збірної команди України з 
видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу;

Робота у складі організаційного журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та 
АПК» (2015-2020 рр.)
Керівництво переможцями ІІ туру Всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК»  на 
базі ПДАТУ:
1. Симоніка Т. Диплом 2 ступеня, 2018 р. та грамота у Гринишин А.
2. Кокошко А. Магістр 2 курсу 076 ПТБ, Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у 
Одеському політехнічному університеті Диплом 3 ступеня, 2018 р.
3.  Симоніка Т. Диплом 2 ступеня, 2019 р.
4. Турун Л. Диплом І ступеня Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК»  2020.
5. Корчистий В. Магістр 2 курсу 076 ПТБ, Диплом 2 ступеня Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» у Одеському політехнічному університеті, 2021 р. 
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19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член громадської організації «Всеукраїнський конгрес економістів-аграрників» Посвідчення № 0045 (2014-2022)
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МІСЮК Микола 
Васильович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Місюк М.В., Бец Б.Б. 2019. Методичний підхід до оцінки ефективності використання ресурсів об’єднаних територіальних громад. Інноваційна 
економіка. № 3-4. С. 100-107.
2. Misiuk M., Podorozhna T., Balynska O., Kucher O., Burlakov О. Development of small hydroenergy in Ukraine and its legal regulation.2020. E3S Web of 
Conferences 154, 06003 
3Місюк М.В., Заходим М.В. Розвиток ринку молока в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни. Економіка АПК. - 2021. - № 1. - С. 34-43. 
4. Misyuk Mykola, Zakhodym Maryna, Ievstafieva Yulia, Susharnyk Yaroslav, Misko Alla and Kafka Sofiia (2020). Strategic Plans of Management and Evaluation 
of the Mechanism of Qualitu of Territorial Management with Comparison of Audit of Efficiency Use of the Budget. Journal of Advanced Research in Dynamical and 
Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. Volume 12/07. Speciale Issue. P. 1707-1711. (Scopus) .                                                          
      
5. Місюк М.В., Заходим М.В. Методологія дослідження формування та розвитку ринку продукції тваринництва. Економіка. Управління. Інновації: 
електрон. наук. фах. вид. Серія: Економічні науки. Випуск № 2 (23), 2018. Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир: [б. в.]. ISSN 2410-3748.
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МІСЮК Микола 
Васильович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Місюк М.В., Іванишин В.В., Заходим М.В., Гуцол Т.Д. METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE RESEARCH FORMATION AND REGIONAL MARKET 
DEVELOPMENT OF ANIMAL PRODUCTION. Scientific monograph, Krakow. 2018. Р. 30-41.
2. Місюк М.В., Сушарник А.Я., Тріпак М.М., Заходим М.В., Місько А.М. Забезпечення конкурентоспроможного розвитку галузі свинарства: монографія 
[Текст]. Монографія. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 235 с.
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Васильович

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня;

ОГАНЕСЯН Валерік Самвелович. Кандидат економічних наук. Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема 
дисертації: «Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку ринку продукції вівчарства». 2019. ДК 053473.

КАЦАН  Андрій Михайлович. Кандидат економічних наук. Спеціальність 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності): Тема дисертації: «Інвестування розвитку агропромислових підприємств» (2019). ДК 
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Васильович

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Член постійної спеціалізованої вченої ради  Д. 71. 831.02. за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 
«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» Подільського державного аграрно-технічного університету (2018-2021)
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МІСЮК Микола 
Васильович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Робота у складі організаційного журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та 
АПК» (2015, 2016, 2017, 2018 рр.)
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КОВАЛЬ Нонна 
Василівна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Psota V., Chyzhevska L., Osychka O., Zaika S., Koval N. (2020). Competition in public procurement in the fight against corruption: analysis of an example of 
Ukraine / Victoriia Psota, Lyudmyla Chyzhevska, Olena Osychka, Nonna Koval / Intellectual Economics. 2020. No. 14 (1), p. 89-112.
DOI: 10.13165/IE-20-14-1-06  Стаття у Scopus (Квартель 2)
2. Domaratskyi, Ye., Kaplina, A., Kozlova, O., Koval, N. & Dobrovolskyi, A. (2020). Economic Justification for the Use of Biological Fungicides and Plant Growth 
Stimulants for Growing Sunflower. Independent Journal of Management & Production. 11 (9), 2171-2184.
DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1406  Стаття у Web of Science
3. Коваль Н.В., Корженівська Н.Л., Добровольська Е.В. (2020). Розвиток та рівень ефективності торговельної діяльності підприємствами роздрібної 
торгівлі України. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Вип. 32. С. 132-144.
DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-1-16 Стаття у збірнику категорії «В»
4. Коваль Н.В. (2021). Мотивація забезпечення розвитку інноваційної діяльності підприємств / Н.В. Коваль, О.В. Лаврук, Н.А. Лаврук. / Агросвіт № 5-6, 
2021. С. 11-16.
DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.11
 5.Тryhuba A., Tryhuba I., Mykhalchyshyna L., Mushenyk I., Koval N., Haybura Yu. Forecasting the time stock for chemical plant protection based on computer 
simulations / Anatolii Тryhuba, Inna Tryhuba, Larysa Mykhalchyshyna, Iryna Mushenyk, Nonna Koval, Yuliia Haybura // Independent Journal of Management & 
Production. 2021. N. 12(6). P. S402–S416. DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1782.  Стаття у Web of Science.
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. Коваль Н.В. Глосарій з навчальної дисципліни «Оплата праці» для студентів галузі знань
05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» ОС «бакалавр» денної
та заочної форми навчання. Камʼянець-Подільський. ПДАТУ. 2020. 51 с.
2. Коваль Н.В. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Економіка праці і СТВ» для
контролю знань студентів економічних спеціальностей ОС «бакалавр» денної та заочної
форми навчання. Камʼянець-Подільський. ПДАТУ. 2020. 32 с.
3. Коваль Н.В. Підсумкові тестові завдання з навчальної дисципліни «Економічне управління
підприємством» для контролю знань студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітнього ступеня
«магістр» денної та заочної форми навчання. Камʼянець-Подільський. ПДАТУ. 2020. 36 с.
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7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад

Офіційний опонент на захисті дисертаційної роботи Демидової Марії Миколаївни на тему: «Розвиток мотиваційного менеджменту в аграрних 
підприємствах», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності) (26.12. 2019 р.).

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності
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Василівна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1) Сьотка-Березовська Тетяна Анатоліївна – переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка 
сільського господарства та АПК» серед студентів вищих навчальних закладів у 2019-2020 н.р. (09-10.04. 2020 р.). Диплом ІІІ ступеня.
2) Крузер Яна Сергіївна – переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» за виконану роботу на тему: «Нематеріальні ресурси підприємства: теорія, методологія, практика». Грамота у номінації: «За високий рівень 
теоретичного обгрунтування досліджуваної проблеми» (20-21.05. 2021 р.) Державний університет «Одеська політехніка».
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ФЕДОРЧУК 
Наталія 
Вікторівна

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1)Федорчук Н.В. Мікро та макроекономіка. Методичні рекомендації для аудиторної роботи підготовки бакалаврів галузей знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» і 07 «Управління та адміністрування» денної і заочної форм навчання / Н.В. Федорчук // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020,  48 с.
2)Федорчук Н.В. Мікро та макроекономіка. Методичні рекомендації для самостійної роботи підготовки бакалаврів галузей знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» і 07 «Управління та адміністрування» денної і заочної форм навчання  / Н.В. Федорчук //Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020,  48 с.
3)Федорчук Н.В. Глобальна економіка.   Методичні рекомендації для аудиторної роботи підготовки магістрів галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки» і 07 «Управління та адміністрування» денної і заочної форм навчання / Н.В. Федорчук // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021,  36 с.
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1)Піхуник Назарій Ігорович - переможець 2 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільсьського 
господарства та АПК». Диплом 3 ступеню., (квітень 2019 р. )                                                                                                                                                                                                   
                                    2) Асташенко Каріна  Вікторівна.,  Чебан Лариса Михайлівна -  переможці 2 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» Диплом 2 ступеню, (квітень 2020 р.)                                                                                                                                                    
                                                               3)  Палійчук Марія Іванівна - переможець 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Економіка та управління національним господарством» (січень 2021 р),
4) Гордійчук Владислав Сергійович- перемжець 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  зі спеціальності "Економіка бізнесу" 
(січень 2022 р.)

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ФЕДОРЧУК 
Наталія 
Вікторівна

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 
Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

1) Рецензент робіт та член журі  II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького територіального 
відділення Малої академії наук України, секція: мікроекономіка та макроекономіка (лютий 2018р).                                                                                                                                                         
                                                          2) Рецензент робіт та член журі  II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України, секція: мікроекономіка та макроекономіка (лютий 2019р).

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ФЕДОРЧУК 
Наталія 
Вікторівна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Членкиня Громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян» (ГО "МНФО", IESF) вересень 2021-2022 р.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ЗАХОДИМ 
Марина 
Володимирівна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) Місюк М.В., Заходим М.В. Методологія дослідження формування та розвитку ринку продукції тваринництва. Економіка. Управління. Інновації: 
електрон. наук. фах. вид. Серія: Економічні науки. Випуск № 2 (23), 2018. Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир: [б. в.]. ISSN 2410-3748.
2) Заходим М.В. Якість продукції молокопереробних підприємств як фактор підвищення їх конкурентоспроможності / Заходим М.В. // Аграрна наука і 
освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч 2. (20-22 березня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: 
Крок, 2018. С. 179-181.
3) Місюк М.В., Заходим М.В. Розвиток ринку молока в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни. Економіка АПК, 2021. № 1. С. 34-43. 
4) Misyuk Mykola, Zakhodym Maryna, Ievstafieva Yulia, Susharnyk Yaroslav, Misko Alla and Kafka Sofiia (2020). Strategic Plans of Management and Evaluation 
of the Mechanism of Qualitu of Territorial Management with Comparison of Audit of Efficiency Use of the Budget. Journal of Advanced Research in Dynamical and 
Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. Volume 12/07. Speciale Issue. P. 1707-1711. (Scopus)
5) Заходим М.В. Продовольча безпека та її місце у структурі економічної безпеки держави. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка».
 № 1-2 (61). 2022. С.54-66.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ЗАХОДИМ 
Марина 
Володимирівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Іванишин В.В., Місюк М.В., Заходим М.В., Гуцол Т.Д. METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE RESEARCH FORMATION AND REGIONAL MARKET 
DEVELOPMENT OF ANIMAL PRODUCTION. Scientific monograph, Krakow. 2018. Р. 30-41.
2. Місюк М.В., Сушарник А.Я., Тріпак М.М., Заходим М.В., Місько А.М. Забезпечення конкурентоспроможного розвитку галузі свинарства: монографія 
[Текст]. Монографія. Камянець-Подільський: ПДАТУ, 2019. 235 с.



Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ЗАХОДИМ 
Марина 
Володимирівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Дистанційний курс навчання на базі платформи Moodle з дисципліни «Регіональна економіка» для здобувачів вищої освіти 2 курсу економічних 
спеціальностей. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021 р. 288 с. 
2) Дистанційний курс навчання на базі платформи Moodle з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів галузі 
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка». Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021 р. 258 с. 
 3) Дистанційний курс навчання на базі платформи Moodle з дисципліни «Економіка природокористування» для студентів 1 і 4 курсу спеціальності 101 
«Екологія». Кам’янець-Подільський, ПДУ, 2022 р. 205 с.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ЗАХОДИМ 
Марина 
Володимирівна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Павловська А.С. НДР на тему «Механізми функціонування ринку молока». Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації 
«Економіка сільського господарства та АПК» (29 квітня 2021 р.). СНАУ. Диплом ІІ ступеня.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ПЕЧЕНЮК 
Алла Петрівна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1)Pecheniuk, A., Borkovska, V., Pecheniuk, A. and Mushenyk, I. (2022). Ecosystem Services to Support the Diversification of Agricultural Production. Grassroots 
Journal of Natural Resources, 5(1): 73-87. Doi: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.050106                                                                            
  2)Ivanyshyn, Volodymyr, and Alla Pecheniuk. (2021). Municipal Bonds as a Financial Component of the Development of Territorial Communities in Ukraine. 
Journal of Policy & Governance, 01(01): 21-29. https://doi.org/10.33002/jpg010102                                                                                                
 3)Pechenuik, A. (2021). Social entrepreneurship as a factor in the development of rural communities in Ukraine. VUZF Review, 6(2), 111-118. 
https://doi.org/10.38188/2534-9228.21.2.13                                                                         
4) Yana Drobotya , Maryna Baldzhy, Alla Pecheniuk, Iryna Savelchuk , Dmytro Hryhorenko, Tetiana Kulinich. (2021) Overcoming Poverty and Social Inequality in 
Third World Countries (Latin America, Africa).  IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.3. р. 295-303. 
https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.3.38                                                                                                                 
5)Печенюк А.П. Креативність як основа стратегії туристичного розвитку сільських територій. Економіка та управління АПК. 2020. № 1. С. 76–83. doi: 
10.33245/2310-9262-2020-155-1-76-83                                                                                                                                                                                                     
6)Печенюк А. П. Туристична орієнтованість як бізнес-парадигма розвитку об’єднаних територіальних громад. Економіка та управління АПК. 2020. № 2. 
С.177-185. Doi: https://doi.org/10.33245/2310-9262-2020-159-2-177-185                                                                                                                               
7)Іванишин В.В., Печенюк А. П., Печенюк А. В. Інституційні засади сільського підприємницького розвитку. Інноваційна економіка. № 3-4 [83], 2020. С.84-
89. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.12                                                                                                                                                    
8)Печенюк А.П. Інформаційно-інноваційні засади сільського туристичного розвитку в умовах нової економіки. Причорноморські економічні студії. №49, 
2020. С. 39-43. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.49-6
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Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ПЕЧЕНЮК 
Алла Петрівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

2 монографії: 1.Печенюк А.П. Стратегія туристичного розвитку сільських територій  України.Монографія. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. 390 с.                                  
                               2.Печенюк А.П. Туристичний сільський розвиток.Монографія. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 200 с



Навчально-
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Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ПЕЧЕНЮК 
Алла Петрівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.Конспекти лекцій, практикуми, методичні вказівки: 1.Печенюк А.П. Міжнародні економічні відносини. Курс лекцій. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 
2020. 69 с;                                                                                                                                                                                                                                                                    
                2. Печенюк А.П. Практикум з дисципліни: «Міжнародні економічні відносини». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. 24с.;                                                   
                 3. Печенюк А.П. Методика оцінки привабливості соціального підприємництва.  Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. 31 с.;                                                           
                          4. Печенюк А.П.Методика постановки на облік та вартісної оцінки об’єктів історико-культурної спадщини. Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2020. 36 с.;                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                        5.  Печенюк А.П. Методика оцінки туристичного потенціалу територіальних громад. Подільський державний аграрно-
технічний університет. Кам'янець-Подільський, 2021. 24
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бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ПЕЧЕНЮК 
Алла Петрівна

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Спеціалізована вчена рада К.08.00.03  Дата захисту 11.05.2018 р.)   Диплом 
к.е.н.: ДК 047685, ПДАТУ

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ПЕЧЕНЮК 
Алла Петрівна

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Членкиня редакційної колегії Journal of Policy & Governance (Канада; ISSN: 2564-212X; CODEN: JPGOC8; DOI: 10.33002) (2021-2022)

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ПЕЧЕНЮК 
Алла Петрівна

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-
методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 
МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій 
Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю);

Участь в наукових, науково-методичних експертних радах органів  державної влади та місцевого самоврядування (Кам'янець-Подільська міська 
громада).Розпорядження міського голови (№ 404-р від 14.07.21 "Про створення робочої групи реалізації проекту "Розвиток креативних та туристичних 
індустрій, а також агропереробки в Кам'янець-Поідільській територіальній громаді через інвестиції в тверду та м'яку інфраструктуру підтримки МСБ";      
Розпорядження №539-р від 21.09.2021 "Про затвердження персонального складу Координаційної ради громадського активу при міському голові";            
 Розпорядження №149-р від 28.04.22року "Про створення науково-експертної групи з підготовким до розробки Стратегії розвитку Кам'янець-Подільської 
міської територіальної громади щодо проблематики внутріньо переміщених осіб та затвердження її персонального складу")

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ПЕЧЕНЮК 
Алла Петрівна

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”;

 Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах   (Summer Field School on Mountain Ecosystems and Resource Management):  Сертифікат делегата: 
F8MER2021DEL83 (Монреаль,Канада);                                                                                                                                                                                         
Сертифікат учасника підсумкової панельної Сесії 9.3. "OPENING THE DORS INTO MOUNTAIN SUSTAINABILITI" (Монреаль, Канада)  

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ПЕЧЕНЮК 
Алла Петрівна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

Наявність апробаційних, науково-популярних,  консультаційно- дорадчих та науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики:1.Ризики 
втрати четвертої групи оподаткування.Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
Інтернет-конференції Уманського національного університету садівництва, 2020. С. 120-122                                                         
2.Печенюк А.П. Соціальні ресурси сільських громад як складова туристичної діяльності. Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: 
тренди та перспективи. Збірник матеріалів національної науково-практичної конференції. Тернопіль, 2019. С.160-161;                           
3. Печенюк А.П. Historical  and cultural consciousness as a basis of rural tourist development. Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції: 
матер. Міжнар. наук.-метод. конф. (Суми, 29-30 травня 2020 р.) / ред. колегія : В.М. Завгородня, А.М. Куліш, та ін. Суми: Сумський державний 
університет, 2020. С. 87-88;                                                                                                                                                                                                                      
 4. Печенюк А.П. Фінансово-освітні аспекти розвитку сільських громад. Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : Збірник тез 
доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 15 жовтня 2020 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 
2020. с.49-50 https://iea.gov.ua/naukovo-analitichna-diyalnist/materiali-komunikatsijnih-zahodiv/2020-2/                                                         
5.Печенюк А.П. Тренди сільського туристичного розвитку. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції: “Теорія та практика менеджменту”. 
Луцьк, 2020. С. 457-458 

Навчально-
науковий інститут 
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Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

ПЕЧЕНЮК 
Алла Петрівна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

ГО "Інститут соціально-економічних регіональних досліджень", голова (2020-2022)



Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Економіки, 
підприємництва, 
торгівлі та 
біржової 
діяльності

НІСХОДОВСЬК
А Олена Юріївна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1) Domina O., Lunin D., L. Mikhailova, Niskhodovska O., Barabash O., Balynska O., Paida Y. Algorithm for selecting the winning strategies in the processes of 
managing the state of the system "supplier – consumer" in the presence of aggressive competitor. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ISSN 1729-
3774. Information and controlling system Vol 6, No 3 (96), 2018. p. 48-61.  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.152793; 
2) Нісходовська О.Ю., Т.В. Марусей. Конкурентні переваги підприємств по вирощуванню круп’яних культур. «Економіка і суспільство». Електронне 
наукове фахове видання Мукачівського державного університету. Випуск №20. Лютий - 2019р. – С. 332-337.
3) Нісходовська О.Ю. Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки. Науковий журнал "Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. 
Серія: Економіка і управління", Том 30 (69). N 6, 2019. С. 60-64. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-33
4) Нісходовська О.Ю. Формування маркетингової стратегії управління конкурентністю підприємств з вирощуванню круп’яних культур. Електронне 
наукове фахове видання «Економіка та суспільство» Випуск No 25. 2021. (Категорія Б) 
URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/275 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-25-43                                                                                 
5)  Нісходовська О.Ю., Т.В. Марусей. Світовий ринок крупяних культур: тенденції та перспективи. "Економічні студії" науково-практичний економічний 
журнал (23) березень. 2019 Львів. с. 48-52
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НІСХОДОВСЬК
А Олена Юріївна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Електронний навчальний курс з дисципліни «Мікро-макроекономіка» у системі електронного навчання Moodle для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 "Економіка", 072 "Менеджмент", 071 "Облік і оподаткування"; 281 "Публічне управління і 
адміністрування";
2) Корженівська Н.Л., Волощук К.Б., Нісходовська О.Ю.(2019). «Економіка підприємства» Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи 
для студентів економічних спеціальностей: 073 «менеджмент», 051 «економіка», 076 «підприємництво, торгівля Та біржова діяльність»  Денної та заочної 
форми навчання. Кам.-Под. 42 с. 
3) Електронний навчальний курс з дисципліни «Інфраструктура товарног ринку» у системі електронного навчання Moodle для студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 2022р.
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біржової 
діяльності

НІСХОДОВСЬК
А Олена Юріївна

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Спеціалізована вчена рада К 26.142.03. Дата захисту 21.06.2018 р.) 
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НІСХОДОВСЬК
А Олена Юріївна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1.)  «Економіка і суспільство». Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. Випуск №20. Лютий - 2019р. – С. 332-337.
2) Нісходовська О.Ю., Марусей Т.В. Світовий ринок круп’яних культур: тенденції та перспективи. «Економічні студії» Науково-практичний економічний 
журнал (23). Березень 2019.Львів. С. 48-52
3) Нісходовська О.Ю. Вдосконалення виробництва круп’яних культур в умовах глобалізації. Monografia pokonferencyjna science, research, development #40 
Economy. Management. (Роттердам) 29.04.2021 - 30.04.2021. с. 40-46.
4) Нісходовська О.Ю. Формування маркетингової стратегії управління конкурентністю підприємств з вирощуванню круп’яних культур. Електронне 
наукове фахове видання «Економіка та суспільство» Випуск No 25. 2021. 
5)  Нісходовська О.Ю. Маркетингове планування як складова управління розвитком підприємства. [Текст]: /О. Нісходовська// Science, research, 
development #47 (наука, исследования, развитие.#47). (Париж) 29.12.2021 - 30.12.2021. С 51-57
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НІСХОДОВСЬК
А Олена Юріївна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

  Цацура В.А. Фінансова діяльність підприємства. Наукова робота студентів. Участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Підприємництво» рік
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ВОЛОЩУК 
Юлія 
Олександрівна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1.	Іванишин В.В., Волощук Ю.О. Лізинг як механізм оновлення матеріально-технічної бази агропромислового комплексу. Науково-виробничий журнал 
«Інноваційна економіка». № 9-10, 2018 (77). С.56-63.. 
2.	Волощук Ю.О. Формування та відтворення матеріально-технічної бази аграрної сфери. Міжнародний науковий журнал «Подільський вісник: сільське 
господарство, техніка, економіка». Випуск 29. 2018. С. 135-146.. 
3.	Волощук Ю.О. Напрямки цифровізації аграрних підприємств. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. № 2, 2019. URL : 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7284. 
4.	Волощук К.Б., Волощук Ю.О., Волощук В.Р., Богачик С.В. Електронна комерція в Україні та основні інноваційні тренди її розвитку. Подільський вісник: 
сільське господарство, техніка, економіка. Випуск 31. Економічні науки. 2019. С. 98-109.
5.	Волощук Ю.О., Волощук В.Р. Формування інноваційної бізнес-моделі підприємств. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 
Вип. 46. 2020. С.23-30
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1.	Волощук Ю.О. Модернізація агропромислових підприємств в контексті неоіндустріалізації : монографія. Житомир : Видавництво ЖНЕУ, 2019. 364 с.. 
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1.	Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегія і розвиток бізнесу» студентів денної та заочної форми навчання на 
здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Волощук К.Б., Волощук Ю.О., Заходим 
М.В., Коваль Н.В. Камянець-Подільський. ПДАТУ. 2018 р.
2.	Програма проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувачів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти денної та заочної форми навчання зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Укладачі: Іванишин В.В., 
Волощук К.Б., Місюк М.В., Ясінецька І. А., Стельмащук А.М., Волощук Ю. О., Корженівська Н. Л., Добровольська Е. В., Заходим М. В., Коваль Н.В. 
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. 60 с. (Протокол № 04 від 16 червня 2020 р.).
3.	Програма проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувачів освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти денної та заочної форми навчання зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування». Укладачі: Іванишин В. В., Волощук К. Б., Місюк М.В., Ясінецька І. А., Стельмащук А. М., Волощук Ю. О., Корженівська Н. Л., 
Добровольська Е. В., Заходим М. В., Коваль Н. В. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. 60 с. (Протокол № 04 від 16 червня 2020 р.)
4.	Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка торгівлі» для студентів денної та заочної форми навчання зі 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Укл.: Волощук К.Б., Волощук Ю. О. Кам.-Под.: ЗВО «ПДУ».2022. 
5.	Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегія і розвиток бізнесу» студентів денної та заочної форми навчання на 
здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Укл.Волощук К. Б.,  Волощук Ю. О.,  
Заходим М. В., Коваль Н. В. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022.  82 с.
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5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (Спеціалізована вчена рада Д. 71. 831.02. Дата захисту 12.11.2019 р.)  (Диплом 
ДД №009594 від 26.02.2020 р., виданий Атестаційною колегією МОН України)
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7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад

Опонування дисертацій
1. Лемещенко Наталії Миколаївни на тему: «Інституційне забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств» подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 
Спеціалізована вчена рада  Д 71.831.02 Подільського державного аграрно-технічного університету, м. Кам’янець-Подільський, 27.12.2019 р.;
2. Маркова Роберта Рубеновича на тему: «Організаційно-економічний механізм забезпечення рослинництва технічними засобами» подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством,  Спеціалізована вчена 
рада Д 26.350.01 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки», м. Київ, 3.12.2019 р.

Член Спеціалізованої ради з захисту дисертаційних робіт К 76.051.12 в Чернівецькому національному університету ім. Ю. Федьковича (Наказ МОН про 
створення: № 1714 від 28.12.2017 р.)
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14)  керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком.проблемною групою; керівництво 
студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного 
комітету або у складі ті міжнародних мистецьких конкурсів, інших 
культурно- мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті Європи, Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов'язків 
тренера, помічника тренера національної збірної команди України з 
видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного 
судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу;

Керівництво переможцями ІІ туру Всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів зі спеціальностей, «Економіка сільського господарства та АПК»: 
Бонюк К. В.  – 2018 р. Диплом І ступеня - студентка спеціальності  051 «Економіка» (5-6 квітня 2018 р.) м. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ
Бонюк К. В.  – 2019 р. Диплом І ступеня - студентка спеціальності  051 «Економіка» (11-12 квітня 2019 р.) м. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ.
Керівництво переможцем  Міжнародного конкурсу студентських робіт з економіки (Науково-дослідний центр «Прогрес» Комратського державного 
університету (м. Комрат, Республіка Молдова): – Турун Л.Г.– Диплом ІІІ ступеня 2018 р.
Керівництво переможцем Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти по спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» (Одеський національний політехнічний університет): Корибко Вадим Павлович, дипломна робота на тему «Електронна 
комерція: теорія, методологія  і практика» – 2020 р. Диплом І ступеня, студент магістратури спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»  (Одеський національний політехнічний університет, 2020 р.).
Керівництво переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка 
бізнесу» – Волощук А.О. – 2020 р. Диплом І ступеня - студентка спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (21 квітня 2021 р.) 
м. Житомир, ПНУ.
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1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Субота  М.В.  Формування  фінансово-економічної  безпеки  закладів санаторно-курортної сфери. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. 
пр. Київ, 2018. № 4(203). С. 96-102. (0,27 друк. арк.). 
2. Субота  М.В.  Санаторно-курортні  підприємства:  особливості функціонування.  Формування ринкових  відносин  в Україні:  зб.  наук.  пр.  Київ, 2018. 
№ 11 (210). С. 125-131. (0,31 друк. арк.). 
3. Субота М.В. Нормативно-правове забезпечення діяльності санаторно-курортних підприємств як основа їх економічної безпеки. Формування ринкових 
відносин в Україні: зб. наук. пр. Київ, 2018. № 12 (211). С. 143-148. (0,27 друк. арк.). 
4. Субота М.В.  Методологія оцінювання соціально-економічної безпеки сталого  розвитку  суб’єктів  господарської  діяльності.   Ефективна  економіка. 
2019. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7530 (0,35 друк. арк.). 
5. Субота М.В.  Санаторно-курортні заклади як інструмент забезпечення соціальних  потреб  та  покращення  трудової  активності  працівників 
агропідприємств.    Ефективна  економіка.  2020.  №6.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7982.  (0,34 друк. арк.). 
6. Субота  М.В.,  Демидова  М.М.   Складові  ціннісних  переваг  при формуванні  бізнес-моделі  надання  оздоровчих  послуг  та  зміцнення  соціально-
економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів. Формування ринкових  відносин  в  Україні:  зб.  наук.  пр.  Київ,  2020.  №  10  
(233).  С.  139-147. 
7. Субота  М.В.,  Дубина  М.П.,  Петриняк  У.Я.  Формування  концепції зміцнення  соціально-економічної  безпеки  санаторно-курортних  підприємств. 
Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Київ, 2020. № 11 (234). С. 117-123.  
8. Субота  М.В.,  Іванишин  В.В.,  Лояк  Л.М.   Формування  цілей  сталого розвитку санаторно-курортних закладів. Формування ринкових відносин в 
Україні: зб.  наук.  пр.  Київ,  2020.  №  12  (235).  С.  92-99.  
9. Субота  М.В.,  Соловій  С.Б.,  Демидова  М.М.  Моделювання  процесів надання  якісних  санаторно-курортних  послуг  як  передумова  сталого  
розвитку підприємств. Економічний вісник університету: зб. наук. пр. Переяслав, 2020. Вип. № 47. С. 105-110. 
10.  Субота М.В., Соловій С.Б., Лояк Л.М.  Інтегрована система управління розвитком  санаторно-курортних  підприємств.  Вісник  Одеського  
національного університету. Економіка: зб. наук. пр. Одеса, 2020. Том 25 Вип. 6 (85). С. 171-176. 
11.  Субота  М.В.,  Дубина  М.П.  Етапи  впровадження  інтегрованої  системи управління  санаторно-курортних  підприємств.  Подільський  вісник:  
сільське господарство,  техніка,  економіка:  зб.  наук.  пр.  Кам'янець-Подільський,  2020. Вип.  33.  С.  125-133.  
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

Субота М.В. Сталий розвиток підприємств в контексті соціальноекономічної безпеки: монографія. Львів: Вид-во ПП «Арал», 2020. 399с.
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5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук;

Докторська дисертація. 2021 р. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності). Тема докторської дисертації "Соціально-економічна безпека сталого розвитку
підприємств". 
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торгівлі та 
біржової 
діяльності

СУБОТА 
Микола 
Васильович

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 
(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

директор Приватне акціонерне товариство лікувально0оздоровчих закладіів профспілок України "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" 1999-2022 рр.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ЛАВРУК 
Віталій 
Валерійович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Lavruk V., Zaporozhets H., Khomutenko O., Dudchenko A., Demidova E. (2018) Verification of social and economic determination of crime in Ukraine // Jornal 
of advanced research in law and economic, Volume IX, Issue 7(37), P. 2363-2371 DOI: https://doi.org/10.14505//jarle.v9.7(37).20
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4065
2. Andriushchenko К., Lavruk V., Uluganets S., Kovtun V. (2019) Reputation risk management companies based on competence approach // Journal of Association 
for Information Communication Technology, Education and Science, Vol. 8, № 2, Маy 2019, P.516-524. DOI: 10.18421/TEM Р.82-27 
https://dx.doi.org/10.18421/TEM82-27
3.Лаврук В. В., Лаврук О. С. Методологія дослідження процесу проведення економічної модернізації і розвитку тваринництва в умовах дефіциту 
фінансових ресурсів. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2019. Vol. 5. No. 4. Pp. 137–155. URL: http://are-
journal.com/are/article/view/272
4. Лаврук А. В., Лаврук В. В. (2019) Проблемы возрождения и развития отрасли животноводства в Украине // Przegląd Wschodnioeuropejski 
(«Восточноевропейское обозрение»). – Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. №X. 2019. Р. 201-213.
http://uwm.edu.pl/cbew/2019_10_1/14_LAVRUK-A_LAVRUK-V.pdf
5. Lavruk,V., Korzhenivska,N., Tkachuk,V., Lavruk,O., Heldak,M. (2021), Management  of  reproduction  of  the  livestock  branch  as  the  basis  of  its  innovation 
and investment  development. Agricultural  and  Resource  Economics,  vol.7,  no.3, pp. 200-222. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.12.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ЛАВРУК 
Віталій 
Валерійович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1) Методика наукових досліджень [Текст] : конспект лекцій (для здобувачів ОС «магістр» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування». 2020
2) Фінанси [Текст] : конспект лекцій (для здобувачів ОС «бакалавр» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування». 2020
3) Гроші і кредит [Текст] : конспект лекцій (для здобувачів ОС «бакалавр» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування»). Ч.1-2. – Кам'янець-Подільський, 2021. – 468 с.                                                                                                     4) Фінансово-кредитні 
системи зарубіжних країн [Текст] : конспект лекцій (для здобувачів ОС «бакалавр» першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування»). Ч.1-2. – Кам'янець-Подільський, 2022. – 350 с.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ЛАВРУК 
Віталій 
Валерійович

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Опонування дисертацій:
1. Крючко Лесі Станіславівни.  «Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств»  на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
2. Павленко Оксани Павлівни. «Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємств АПК» на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
3. Стариченка Євгенія Михайловича. «Прогнозування рівня продовольчої безпеки України», на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
4.Негоди Юлії Володимирівни. „Трансформаційні перетворення економіки аграрного сектору України”, на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.  
5. Хахули Богдана Валерійовича. «Організаційно-економічний механізм регулювання ринку продукції племінного свинарства», на здобуття 
науковогоступеня доктор філософії за спеціальністю 051 Економіка, галузізнань 05- Соціальні та поведінкові науки

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ЛАВРУК 
Віталій 
Валерійович

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Член редколегії журналів:
1.Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук. 
Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Index Copernicus (ICV 84,57), РІНЦ, Citefactor, ResearchBible, Google Scholar (h-i 14), 
MIAR, General Impact Factor (GIF), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Polish Scholarly Bibliography (PBN)). Категорія «Б».
2.Журнал "Інноваційна економіка". Внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук. Засновник ПП "Інститут економіки, 
технологій і підприємництва". Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Національна бібліотека імені В.І. Вернадського (Україна), 
INDEX COPERNICUS, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar, ResearchBib, Crossref, Open-Access Journals. Категорія «Б».



Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ЛАВРУК 
Віталій 
Валерійович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Лаврук В.В. Основні напрями підвищення продуктивності земель в агроформуваннях різних форм власності Чернівецької області. Науковий вісник 
УНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. № 21. С. 123-128.
2. Лаврук В.В. Організація раціонального використання землі як об'єктивна передумова вдосконалення земельних відносин. Електронне наукове фахове 
видання "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". 2018. №6 (17). С.69-75.
3. Лаврук В.В. Економічний механізм підвищення ефективності використання земельних ресурсів регіону. Вісник Чернівецького торговельно-
економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2018. – Вип. IІІ (71). Економічні науки. – С.38-46.
4. Лаврук В.В. Покотильська Н.В. Економічне обґрунтування і ефективність організації території сільськогосподарських підприємств. Економіка та 
держава. 2018. № 11. С.4-8.
5. Лаврук В.В., Будняк Л.М., Лаврук О.С. Проблематика залучення інвестицій у економічну модернізацію і підвищення конкурентоспроможності 
тваринництва. Агросвіт. 2020. № 11. С.26-36.                                                                                                                                                           6.Лаврук В.В., 
Будняк Л.М. Сучасний стан та завдання інвестиційного забезпечення розвитку галузей сільського господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №.2. 
С.5-11.                                                                                                                                             7.Самойлик Ю. В., Лаврук В. В., Ібатуллін М. І. Стратегічні 
напрями розвитку свинарства в Україні / Ю. В.Самойлик, В. В.Лаврук, М. І. Ібатуллін // Інноваційна економіка. – №1-2, 2021 (86). – С.20-28.
8.Kateryna Andriushchenko, Vitalii Tkachuk, Vitalii Lavruk, Vita Kovtun, Oleksandr Datsii,  Ganna Ortina, Helena Petukhova. Management of the Process of 
Formation of Financial and Credit Infrastructure to Support Agricultural Enterprises // International Journal of Financial Research. – 2021. – Vol. 12, No. 1. – P. 137-
143. DOI: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijfr/article/view/18596/12090                                                         9.Самойлик Ю. В., Лаврук В. В., 
Покотильська Н. В., Лаврук О. С. Розвиток кооперативних та інтеграційних зв’язків за виробництва продукції свинарства / Ю. В.Самойлик, В. В.Лаврук, 
Н. В.Покотильська, О. С. Лаврук // Економіка та управління АПК: збірник наукових праць. Білоцерківський національний аграрний університет. – Біла 
Церква: БНАУ, № 1 (162), 2021. – С.95-111.                                                                                                     10.Лаврук В. В., Славіна Н. А., Лаврук О. С. 
Управління розвитком сільськогосподарських обслуговуючих молочних кооперативів: проблеми та перспективи / В. В. Лаврук, Н. А. Славіна, О. С. // 
Лаврук Агросвіт. – № 9, 2022. – С. 45-57.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ГАЙБУРА Юлія 
Анатоліївна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. I. Semenyshyna, Y. Haibura, I. Mushenyk.  Development of the method for structural-parametric optimization in order to improve the efficiency of transition 
processes in periodic systems. – Vol. 4/3 (94) Kharkiv: “Eastern-European Journal of Enterprise Technologies”, 2018. – р. 29 -36DOI: 10.15587/1729-
4061.2018.140862
2. Slobodyanik Y., Kondriuk L., Haibura Y. The strategy of institutional reform of the supreme audit institution: the case of Ukraine / Yulia Slobodyanik, Lesia 
Kondriuk, Yuliia Haibura // Independent Journal of Management &amp; Production. – 2019. – Vol 10, No 7 (Special Edition PDATU). – P. 872-896. DOI: 
dx.doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.916
3. Savitska S., Zaika S., Svystun L., Koval L., Haibura Y. Investment providing sustainable development of rural areas in Ukraine / Savitska S., Zaika S., Svystun L., 
Koval L., Haibura Y. // Independent Journal of Management & Production. – 2020. – Vol 11, No 8. – P. 571-586. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i 8.12184. 
4.Radchenko O., Matveyeva M., Holovanova H., Makhyboroda K., Haibura Y. Information and analytical providion of budget support of institutional sectors of the 
economy (on the example of the agricultural sector of Ukraine / Radchenko O., Matveyeva M., Holovanova H., Makhyboroda K., Haibura Y. // Independent Journal 
of Management & Production. – 2020. – Vol 11, No 9. – P. 2355-2378. 
ISSN: 2236-269X DOI: 10.14807/ijmp.v11i9.1418. 
5. Тryhuba A., Tryhuba I., Mykhalchyshyna L., Mushenyk I., Koval N., Haybura Yu. Forecasting the time stock for chemical plant protection based on computer 
simulations / Anatolii Тryhuba, Inna Tryhuba, Larysa Mykhalchyshyna, Iryna Mushenyk, Nonna Koval, Yuliia Haybura // Independent Journal of Management & 
Production. – 2021. – N. 12(6). – P. S402–S416. 
DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1782.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ГАЙБУРА Юлія 
Анатоліївна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Фінансовий аналіз. Курс лекцій : навч. посіб. / Ю.А. Гайбура. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. 176 с. 
2. Гайбура, Ю.А. Сучасний інструментарій управління прибутковістю підприємства / Ю.А. Гайбура //  Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна 
монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.1. Суспільні науки. – С. 59–77. 
https://doi.org/10.37406/sXXIcp.2021.v1.59

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ГАЙБУРА Юлія 
Анатоліївна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування  

1. Фінансовий аналіз. Курс лекцій : навч. посіб. / Ю.А. Гайбура. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. 176 с.                                                                                       
               2. Фінансовий аналіз.     Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи  здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 «Облік 
і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2022. 118 с.                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                            3. Аналіз господарської діяльності. Методичні рекомендації для практичних занять і самостійної 
роботи  здобувачів вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» і 281 «Публічне управління та адміністрування», 2021. 
138 с.                                                                                            4. Фінансовий аналіз.    Методичні рекомендації з виконання курсової роботи для   здобувачів 
вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2022. 34 с.                                                                                                                                                 

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ГАЙБУРА Юлія 
Анатоліївна

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

1. Відповідальний виконавець наукової теми «Аналіз і прогнозування доходів підприємства» (реєстрація в УкрІНТЕІ, реєстраційний номер 0121U110958 
Дата реєстрації: 07-05-2021)
2. Член редакційної колегії наукових видань (2021):
1). Подільський вісник: сільське господарство, інженерія, економіка.
2). Економічний дискурс



Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ГАЙБУРА Юлія 
Анатоліївна

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою)

1. ТзОВ «Камʼянець-Подільський птахокомбінат»
Тема «Оптимізація формування і використання фінансових ресурсів підприємства» (2020)
2. ТзОВ «Поділля промгаз ЛХЗ» (2019)
Тема «Аналіз і прогнозування доходів підприємства»

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ГАЙБУРА Юлія 
Анатоліївна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій

1. Гайбура, Ю. А. Аналітичний інструментарій управління фінансовими результатами підприємства в умовах кризи / Ю.А. Гайбура // Ефективна 
економіка. – 2021. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8913 (дата звернення: 28.05.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-
2021.5.103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                  2. Гайбура Ю.А. Концептуальні засади формування фінансових ресурсів підприємств за сучасних умов [Текст] / Ю. А. 
Гайбура // Агросвіт, 2020. – № 6. – С. 14–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.6.14. 
3. Гайбура Ю.А.
Моніторинг фінансових результатів: сутність і підходи. Причорноморські економічні студії. Випуск 28, част.2, 2018 рік. С. 101-106.                                               
        4. Гайбура, Ю.А. Сучасний інструментарій управління прибутковістю підприємства / Ю.А. Гайбура //  Наука XXI ст.: виклики та перспективи : 
колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.1. Суспільні науки. – С. 59–77. 5. 
https://doi.org/10.37406/sXXIcp.2021.v1.59.                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                      5. Тryhuba A., Tryhuba I., Mykhalchyshyna L., Mushenyk I., Koval N., Haybura Yu. Forecasting the time stock for chemical plant 
protection based on computer simulations / Anatolii Тryhuba, Inna Tryhuba, Larysa Mykhalchyshyna, Iryna Mushenyk, Nonna Koval, Yuliia Haybura // Independent 
Journal of Management & Production. – 2021. – N. 12(6). – P. S402–S416. 
DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1782.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів
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електронних 
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ГАЙБУРА Юлія 
Анатоліївна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу

1. Керівництво студентським науковим гуртком «Фінансист» спеціальності  «Фінанси, банківська справа та страхування»(2019-2022) .                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             2. Керівництво студентами, які зайняли призове місце на І 
етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності  «Фінанси, банківська справа та страхування»:   2.1.                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                 1). Рокіцька А.В. Тема роботи  
«Прибуток як джерело доходів підприємства» (2021 р.).                                                                                                                                      2). Храплива Р.О. 
Тема роботи «Механізм формування фінансових ресурсів підприємства в умовах кризи» (2021 р.).                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                   3).  Семенюк М.М. Тема роботи  «Оптимізація витрат виробництва як 
фактор підвищення прибутковості підприємства» (2020 р.).                                                   4). Грішин І.В. Тема роботи «Аналітичний інструментарій оцінки 
фінансових ресурсів підприємства» (2019 р.).                                                                                         5). Дутка Л.Б. Тема роботи  «Прибуток як джерело 
доходів підприємства» (2018 р.).  

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
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справи, 
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ПЕЧЕНЮК 
Андрій 
Васильович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) Печенюк А.В. Формування регіональної ренти сільського зеленого туризму / А.В. Печенюк, А.П. Печенюк // Науковий вісник Херсонського 
державного уніве-рситету. Серія «Економічні науки». – 2017. – Вип. 23. – Частина 1. – С. 101–104.
2) Печенюк А.В. Екологічна модернізація економіки як необхідна умова сталого розвитку суспільства/ А.В. Печенюк, А.П. Печенюк //  Інноваційна 
економіка: науково-виробничий журнал. – 2018. – №9–10(77). – С. 120–124.
3) Печенюк А.В. Екологічний маркетинг як інструмент забезпечення сталого розвитку сільських територій / А.В. Печенюк, А.П. Печенюк // Бізнес-
навігатор. Науково-виробничий жур-нал. – 2019. – Випуск 6.1-2 (56). – С. 113–117.
4) Печенюк А.В. Фінансові аспекти збереження та захисту туристичних історико-культурних об’єктів  сільських громад / А.В. Печенюк, А.П. Печенюк //  
Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: «Економіка і управління». – 2019. – Том 30 (69). №6. – С. 110–116. 
DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-20
5) Печенюк А.В. Аграрні розписки як альтернативний інструмент кредитування сільськогосподарських товаровиробників / А.В. Печенюк // Економіка та 
суспільство. 2021. №25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/231
DOI: 10.32782/2524-0072/2021-25-8
6) Alla Pecheniuk, Valentyna Borkovska, Andrii Pecheniuk, Iryna Mushenyk. Ecosystem Services to Support the Diversification of Agricultural Production. 
Grassroots Journal of Natural Resources, 5(1): 73-87. Doi: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.050106. (Indexed in the Web of Science and other databases). URL: 
https://www.grassrootsjournals.org/gjnr/0501m00284.html#status



Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ПЕЧЕНЮК 
Андрій 
Васильович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) Печенюк А.В. Формування регіональної ренти сільського зеленого туризму / А.В. Печенюк, А.П. Печенюк // Науковий вісник Херсонського 
державного уніве-рситету. Серія «Економічні науки». – 2017. – Вип. 23. – Частина 1. – С. 101–104.
2) Печенюк А.В. Екологічна модернізація економіки як необхідна умова сталого розвитку суспільства/ А.В. Печенюк, А.П. Печенюк //  Інноваційна 
економіка: науково-виробничий журнал. – 2018. – №9–10(77). – С. 120–124.
3) Печенюк А.В. Екологічний маркетинг як інструмент забезпечення сталого розвитку сільських територій / А.В. Печенюк, А.П. Печенюк // Бізнес-
навігатор. Науково-виробничий жур-нал. – 2019. – Випуск 6.1-2 (56). – С. 113–117.
4) Печенюк А.В. Фінансові аспекти збереження та захисту туристичних історико-культурних об’єктів  сільських громад / А.В. Печенюк, А.П. Печенюк //  
Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: «Економіка і управління». – 2019. – Том 30 (69). №6. – С. 110–116. 
DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-20
5) Печенюк А.В. Аграрні розписки як альтернативний інструмент кредитування сільськогосподарських товаровиробників / А.В. Печенюк // Економіка та 
суспільство. 2021. №25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/231
DOI: 10.32782/2524-0072/2021-25-8
6) Alla Pecheniuk, Valentyna Borkovska, Andrii Pecheniuk, Iryna Mushenyk. Ecosystem Services to Support the Diversification of Agricultural Production. 
Grassroots Journal of Natural Resources, 5(1): 73-87. Doi: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.050106. (Indexed in the Web of Science and other databases). URL: 
https://www.grassrootsjournals.org/gjnr/0501m00284.html#status (2022)
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ПЕЧЕНЮК 
Андрій 
Васильович

5)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Печенюк А.В. Курс лекцій з навчальної дисцип-ліни «Основи фінансово-економічної безпеки» для здобувачів вищої освіти першого (бакала-врського) 
рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». -  Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020. – 137 с. (протокол №4 від 16.06.2020).
2) Печенюк А.В. Курс лекцій з навчальної дисцип-ліни «Фінансовий ринок» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування». - Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020. – 162 с. (протокол №4 від 16.06.2020)
3) Печенюк А.В. Курс лекцій з навчальної дисцип-ліни «Корпоративні фінанси» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». - Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021. – 189 с. (протокол №7 від 20.05.2021)
4) Печенюк А.В. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Платіжні системи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – Кам’янець-Подільський, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», 2022. – 136 с.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ПЕЧЕНЮК 
Андрій 
Васильович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій

1) Печенюк А.В. Перспективні напрями застосування технологій штучного інтелекту / А.В. Печенюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної ін-
тернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 
45. – С. 285–288.
2) Andrii Pecheniuk. Problems of building of effective in-formation security of the enterprise // Problems and achievements of modern science: coll. of scientific 
papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf., Cork, May 6, 2019. Cork: NGO «European Scientific Platform», 2019. V.6. p. 14–16.
3) Andrii Pecheniuk. Biometric instruments in information protection systems. Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych 
współczesności: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Kralow, 17 czerwca 2019 r. Kralow: OP 
«Europejska platforma naukowa», 2019. Tom 5. S. 50–52.
4) Andrii Pecheniuk. Features of formation of financial potential of the enterprise // Scientific discoveries: projects, strategies and de-velopment: Collection of 
scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), Octo-ber 25, 2019. Edinburgh, UK: European 
Scientific Platform. P. 11–13.
5) Andrii Pecheniuk. Agrarian receipts as a form of lending to agricultural producers // Problèmes et perspectives d'introduction de la re-cherche scientifique 
innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 1), 29 novembre, 2019. 
Bruxelles, Belgique: Plateforme scientifique européenne. P. 7–9.
6) Andrii Pecheniuk. Problems of building an effective policy information security of the enterprise // Political Science and Security Studies Journal.
Vol. 2 No. 2 (2021). pp. 12-17. URL: https://zenodo.org/record/4904552#.YQ16-D8YDIU.
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ПЕЧЕНЮК 
Андрій 
Васильович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях

співзасновник громадської організації «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ПОДІЛЬСЬКИЙ БІОРЕГІОН» (2020)
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Фугело Павліна 
Миколаївна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
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Zagurska-Antoniuk V., Savitskyi V., Fuhelo P. Covid-19 impact on e.Commerce usage. Independent Journal of Management & Production. 2021.  N. 12(6).  P. 
S445–S462. DOI: 10.14807/ijmp.v12i6.1750.
http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1750/2019
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1. Vasylieva O.M., Fugelo P.M. Education as a defining condition for coevolution. Педагогічна та психологічна наука та освіта: трансформація та вектори 
розвитку: колективна монографія. Рига, 2021.  С. 31-56.
2. Vasulyeva Olena, Fugelo Pavlina Agrarian education of Ukraine: psychological, pedagogical, and economic aspects / Development trends in ped-agogical and 
psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors.  1st ed. Riga, Latvia : “Baltija 
Publishing”, 2018. 626 p. 
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1. Фугело П.М. Фінанси місцевого самоврядування : Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти   денної і заочної 
форми навчання спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020, 160 с.
2. Фугело П.М. Фінанси місцевого самоврядування : методичні рекомендації для проведення практичних занять  для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня освіти   денної і заочної форми навчання спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2021, 80 с.
3.  Фугело П.М. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання. Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти  
денної і заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування". Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. 144с.
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або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Рецензування статті:
Conceptual Framework for Digitization of Depreciation Policy. Independent Journal of Management & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236-269X . Revised 
29/01/2021.
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1. Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) на тему: "Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ zoom  та moodle " 15-22 лютого 2021р. ES 
№4412/2021
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Вінниця, Відень. 2021.  №5. С. 305-307
3. Фугело П. М. Управління ризиками інноваційної діяльності в аграрному виробництві. Розвиток фінансово-економічних відносин в суспільстві в умовах 
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С.73-75.
4. Фугело П. Вітчизняна практика використання аграрних розписок як альтернативної форми кредитування АПК. Забезпечення сталого розвитку 
фінансової системи України в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції  молодих вчених і здобувачів 
вищої освіти (20 травня 2020). Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет. 2020. С. 28-32
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1.Iryna A. Markina, 2Volodymyr K. Rudyk, 3Nikolai I. Somych, 4Oleh O. Dobrenko, 5Elena M. Ovcharuk The Formation of Anti-Recession Infrastructure of Agro-
Food Sector Enterprises .  Int. J. Manag. Bus. Res., 9 (3), 41-48, August 2019
2. Parlinska А. Rudyk V. FEATURES OF THE FUNCTIONING OF NATIONAL PENSION SYSTEMS OF EASTERN EUROPE AND UKRAINE IN THE 
MODERN CONDITIONS. ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT :  Proceedings of the 2019 International Conference 
3. Рудик В.К., Печенюк А.П. Пенсійне забезпечення сільського населення в  умовах ринкової глобалізації. Інститут бухгалтерського обліку. контроль та 
аналіз в умовах глобалізації. 2019. №3-4. С. 133-140. DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03
4.. Рудик В. К., Бурденюк С. В. Інституціональне забезпечення функціонування системи обов’язкового накопичувального пенсійного страхування. Бізнес 
Інформ. 2020. №1. C. 304–309.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-304-309
5. Рудик В.К.,, Бурденюк С.В  Особливості розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні на сучасному етапі проведення пенсійної реформи. 
Облік і фінанси, Accounting and Finance, №1(87), 2020.  – 184c.  С.123- 128.
6/ Рудик В.К. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в умовах реформування пенсійної системи Україні / Рудик В.К. // Бізнес Інформ. 2021. 
№11. C. 235–240
 https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-11-235-240
7. Рудик В.К., Чешневська І.О. Особливості формування системи захисту пенсійних активів накопичувальних пенсійних програм. /Рудик В.К., Чешневська 
І.О. //  Облік і фінанси, Accounting and Finance, №1(87), 2022.  – 184c.  С.123- 128.
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4). 	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
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 Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни здобувачами першого ( бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування / В.К. Рудик, В.. Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021. - 22с.

Конспект лекцій з дисципліни фінанси підприємств для здобувачів першого рівня вищої освіти, спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та 
страхування / В.К. Рудик. Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021. - 141с.

Методичні вказівки та рекомендації до підготовки, виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Фінанси» студентами спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» освітнього  рівня «Бакалавр» / Укладачі: Рудик В.К., ПеченюкА.В., Лаврук В.В. та інші; за заг. ред. Рудика В.К..  – 
Кам‘янець-Подільський : ПДАТУ, 2020. –  30 с.
Методичні вказівки з підготовки контрольної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти, заочної 
та дистанційної форм  навчання, спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування / В.К. Рудик. Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021. - 
20с.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Страхування» здобувачами першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування / В.К. Рудик, В.. Кам’янець – Подільський: ПДАТУ, 2021. - 34с. Ум. Др.. арк. 
– 1,2.
Методичні рекомендації щодо проведення практичних і семінарських занять 
з навчальної дисципліни «Страховий менеджмент» для здобувачів вищої освіти денної і заочної форми навчання освітнього  ступеня «магістр» галузі 
знань 07 – “Управління та адміністрування”  спеціальності 072 -  «Фінанси, банківська справа та страхування» / В.К. Рудик, В.. Кам’янець – Подільський: 
ЗВО «ПДУ», 2022. - 62с.
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6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня;

Дранус Валентин Вікторович (кандидат економічних наук, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит) – науковий керівник Рудик Володимир Касянович. Рік 
захисту – 2018. Тема дисертації: «Страхування як інструмент зниження виробничо-господарських ризиків у сільськогосподарському виробництві». 
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7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного оппонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д.71831.02 у Подільському державному аграрно – технічному університеті Міністерстві освіти і науки  
України (2019-2021)
Опонування дисертації:
1. Хемій Анна Сергіївна. „Реформування системи пенсійного страхування в Україні”, на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.08 – фінанси, гроші і кредит. (2019)
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу

Вийшла у ІІ тур всеукраїнського конкурсу студентська наукова робота Шутя М.С. «Становлення та розвиток системи пенсійного страхування в Україні» 
(2021)

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
Андрій 
Вікторович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1). Зеленський А.В. State financial regulation of the competitive environment: assessment for the agricultural sector of Ukraine. Independent Journal of Management 
& Production ISSN 2236-269X Vol 13, № 3 Special Edition ISE, 2022. рp. 310-328.                                                                                                                                                
                 2). Зеленський А.В. Microfinance: Methods, Models and its Impact on Economic Development. WSEAS Transactions on Environment and Development 
ISSN 2224-3496 Vol 18, 2022. рp. 144-151.                                                                                                                                                                                                   
    3). Зеленський А.В. Fiscal Policy of Economic Development: Comparative Characteristics of Ukraine and Poland. Etikonomi ISSN 2461-0771 Vol 20, № 2, 
2021. рp. 275 - 296.                                                                                                                                                                                                                                              
         4). Зеленський А.В. Development of the institutional accounting for the needs of financial regulation: experience in the agricultural sector of Ukraine. 
Independent Journal of Management & Production ISSN 2236-269X Vol 12, № 6, 2021. рp. 702-720.                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                          5). Зеленський А.В. Organizational and financial aspects of the formation of 
the common agricultural policy of the European Union Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. №5 (43) C. 363-368.
6). Зеленський А.В. Constructing and investigating a model of the energy entropy dynamics of organizations Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 
ISSN 1729-3774 Vol 3, No 3 (105), 2020. р. 50-56.
7). Зеленський А.В. До питання сутності поняття фінансове регулювання розвитку економіки держави. Електронне наукове фахове видання «Modern 
Economics. 2018. №9. С. 21-29.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
Андрій 
Вікторович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1). Зеленський А.В. Ринок фінансових послуг: конспект лекцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А.В. 
Зеленський // Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021 р. 100 с.
2). Зеленський А.В. Банківська система: конспект лекцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А.В. Зеленський // 
Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021 р. 140 с.
3). Зеленський А.В. Гроші і кредит: конспект лекцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А.В. Зеленський // 
Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2021 р. 120 с.



Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
Андрій 
Вікторович

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Рецензування статті: 
Kolotukha, S., Gvozdej, N., & Vinnytska, O. (2019). Поліпшення рівня фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Agricultural and 
Resource Economics: International Scientific E-Journal, 5(4), 95-110. вилучено із https://are-journal.com/are/article/view/270

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
Андрій 
Вікторович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1). Зеленський А.В. Вплив фінансової децентралізації на результати соціально-економічного розвитку регіонів. Матеріали науково-практичного форуму 
«Внесок молодих вчених у соціально-економічний розвиток Західного регіону». Кам’янець-Подільський, 25 лютого 2021. С.25-27.                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               2). Зеленський А.В. Theoretical foundations of 
financial and economic regulation of the agricultural sector Збірник тез учасників XV міжнародної наукової конференції «Ольвійський форум 2021: стратегії 
країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі». Миколаїв, 10-13 червня 2021. С.53-55.                                                                                                                                                                            
                                                                                   3). Зеленський А.В. Удосконалення понятійно-категоріального апарату фінансової політики. Der 
Sammlung  wissenschaftlicher  Arbeiten  «ΛΌГOΣ» zu den Materialien  der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Tendenze attuali   della moderna 
ricerca   scientifica» (B.1), 5.Juni, 2020.   Stuttgart, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. pp. 88-90.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                  4). Зеленський А.В. Agrarian policy of Ukraine in the conditions of globalization 
processes and financial and economic challenges. Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica 
«Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial» (Vol. 1), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma 
Europea de la Ciencia. pp. 13-15.
5).  Зеленський А.В. Financial regulation of the agrarian sector of Ukraine: genesis, theoretical and practical aspects. Сollective monograph. Riga: «Mechanisms of 
interaction of competitiveness and innovations in modern international economic relations» ISMA University. Riga, Latvia: Landmark, SIA, 2017. 
pp. 137-146.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
Андрій 
Вікторович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член Громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян», посвідчення №ES0233, https://iesfukr.org/members?page=4 (2022)

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ВОЛОЩУК 
Віталій 
Ростиславович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1.	Voloshchuk K., Voloshchuk. Y, Voloshchuk., V. Innovative development of Ukraine. Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic 
Sciences for Agribusiness and Rural Economy’. (Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 7-8 June 2018).  No 1. Р. 62-68
2.	Волощук В.Р. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств. Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». № 4 
(45). 2019. С. 112-119. 
3.	 Волощук В.Р. Механізми активізації інноваційного розвитку. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». № 7-8 (81). 2019. С. 27-33.
4.	Волощук В.Р., Богачик С.В. Механізми забезпечення інноваційного розвитку агропромислових підприємств. Підприємництво та інновації. Випуск 9. 
2019. С. 77-83.
5. Волощук К.Б., Волощук В.Р., Кацан А.М. Інвестиційна привабливість та можливості розвитку агропромислових підприємств. Науково-виробничий 
журнал «Інноваційна економіка». № 1-2 (82). 2020. С. 145-150.
6.	Волощук К.Б., Волощук В.Р., Кацан А.М. Тенденції іноземного інвестування підприємств аграрного сектора економіки. Науково-виробничий журнал 
«Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво. № 2 (113).  2020. С. 95-101.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ВОЛОЩУК 
Віталій 
Ростиславович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1.	Волощук В.Р. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств АПК : монографія. Житомир : Видавництво ЖНЕУ, 2020. 370 с.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ВОЛОЩУК 
Віталій 
Ростиславович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1.	Методичні вказівки щодо підготовки і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для студентів денної та заочної форми навчання // 
Укл.: Рудик В.К., Лаврук В.В., Фугело П.М., Печенюк А.В., Гайбура Ю.А., Будняк Л.М., Зеленський А.В., Волощук В.Р. – Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2020. –  95 с.
2.	Електронний курс дисципліни «Інвестування»в системі Moodle для студентів 1стн курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» – 2020 
р.
3.	Методичні рекомендації для виконання та захисту дипломних робіт студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
освітнього  рівня «Магістр» / Укладачі: Рудик В.К., Краснолуцька Л.М., Фугело П.М., Зеленський А.В., Печенюк А.В., Гаврилюк В.М, Волощук В.Р.. та 
інші; за заг. ред. Рудика В.К.. – [4-те вид., доп. і перероб.]. – Кам‘янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. –  38 с.
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Фінансів, 
банківської 
справи, 
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електронних 
платіжних систем

ВОЛОЩУК 
Віталій 
Ростиславович

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (Спеціалізована вчена рада Д. 71. 831.02. Дата захисту 14.05.2021 р.)  (Диплом 
ДД №012063 від 29.06.2021 р., виданий Атестаційною колегією МОН України)

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Фінансів, 
банківської 
справи, 
страхування та 
електронних 
платіжних систем

ВОЛОЩУК 
Віталій 
Ростиславович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій

1.	Волощук В.Р. Особливості методології оцінювання кредитного ризику банку. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : зб. тез міжнар. наук.-
практ. конф. Подільського державного аграрно-технічного університету. 20-22 березня 2018 р. –Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – С.
2.	Innovative development of Ukraine / K. Voloshchuk, Y. Voloshchuk,  V. Voloshchuk // Proceedings of the 2018 International Scientific Conference ‘Economic 
Sciences for Agribusiness and Rural Economy’. 7-8 June 2018. – Warsaw University of Life Sciences – SGGW.  – No 1. – Р. 62-68.
3.	Волощук В., Кацан А. Види та вибір інвестиційної стратегії. Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних  перетворень: 
матеріали міжнар. наук.-практ.  конф. 28 березн. 2019 р. (ЛТЕУ, м. Львів). Тернопіль : Крок, 2019. 192 с. С. 99-102.
4.	Волощук В.Р., Волощук Ю.О. Формування інноваційної бізнес-моделі підприємств. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 
Вип. 46. 2020. С.23-30.
5.	 Волощук В.Р., Гораш А.С., Москалюк В.В. Особливості розвитку бізнесу в умовах цифрової трансформації в Україні. Сучасні управлінські та соціально-
економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб´єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління: Матеріали ІV Міжнародної 
науково-практичної конференції (11 листопада 2021 року). – Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021. – 174 с. С. 139-141.

Інженерно-
технічний 
факультет

Агроінженерії і 
системотехніки

РУДЬ Анатолій 
Володимирович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) Materials science and  metal working [Електронний ресурс] / P. Fedirko, V. Krol, T. Hutsol, A. Rud та ін. – Krakow, Kamianets-Podilskyi, 2017. – 1 електрон. 
опт. диск (CD-ROM).
2) А. Рудь, Ю. Павельчук, Л. Михайлова, О. Думанський, Т. Гуцол. STUDY OF THE EFFECT OF GRAIN PIPE VARIATIONS ON THE SUPPLY OF GRAIN 
IN COULTER SPACE, Krynica, Poland, 2018.
3) L. Mikhaylova, A. Ryd, P. Potapski, N. Kosulina, A. Cherenkov. Determining the electromagnetic field parameters to kill flies at livestock facilities. Eastern-
European journal of enterprise Technologies – 2018, 4/5. (94). Index Scopus. CrossRef. Copernicus and ot. P. 88. (p. 53-60).
4) Грушецький С.М., Рудь А.В., Семенишина І.В., Медведєв Є.П. The technological process pattern of potato root harvester 	Текст	 / Журнал «Подільський 
вісник: сільське господарство, техніка, економіка» № 31 / За ред. доктора економічних наук, професора, ректора університету В.В. Іванишина – Кам’янець-
Подільський, 2019.  – С. 52-60. DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2019-2-7.
5) Подільський державний аграрно-технічний університет. 100 років В.В. Іванишин, І.А. Ясінецька, Т.Л. Білик, В.С. Строяновський, О.Т. Кобернюк, В.І. 
Печенюк, А.В. Рудь та ін. ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна», 2019. К.: – 255 с.
6) Юхим Єгорович Очеретенко – фундатор Подільського державного аграрно-технічного університету / упорядн. А.В. Рудь, В.І. Печенюк; за ред. В.В. 
Іванишина. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2019. – 196 с. : іл.
7) Anatolii Rud, Yurii Pavelchuk, Lyudmyla Mykhailova, Oleksandr Dumanskyi, Ruslana Semenyshyna, Taras Hutsol: Study of the Effect of Grain Pipe Variations 
on the Supply of Grain in Coulter Spact Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, 01/2020: pages 989-998; ISBN: 978-3-030-13887-5. DOI: 
10.1007/978-3-030-13888-2 95.
8) Tryhuba A., Hutsol T., Mudryk K., Nurek T., Golebiewski J., Lud P., Glowacka S., Sharybura A.O., Tryhuba I., Kucher O., Mykhailova L., Rud A. Planning of 
soil-based processes based on modeling. Monodraph. – Warszawa: 2020. – 138 p. (Монографія).
 http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/7353/1/tekst-Planning-of-soil--20201.pdf 
9) Грушецький С.М., Рудь А.В. Аналіз конструкцій сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин 	Текст	 // Сучасний рух науки: тези доп. XI 
міжнародної науково-практичної інтернет-конференції журналу «WayScience», 8-9 жовтня 2020 р. – Дніпро, 2020.  – Т.1. – С. 169-173. 
http://www.wayscience.com/konferentsiya-11-8-9-zhovtnya-2020/. 
10) Грушецький С.М., Рудь А.В. Використання досвіду Сполучених Штатів Америки у навчанні здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей в 
Україні 	Текст	 // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІV міжнар. наук.-
метод. конф. 02 жовтн. 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2020. – С. 46-49. ISBN 978-617-7793-39-6.
11) Tryhuba, A., Grabovets, V., Mikhailova, L., Rud, A. Parameters and indicators of milk truck functioning at dairy processing enterprises Engineering for Rural 
Development, 2020, 19, стр. 979–984. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211214727  (Scopus).
12) Volodymyr Sadkovyi, Boris Pospelov, Vladimir Andronov, Evgenіy Rybka, Olekcii Krainiukov, Anatoliy Rud, Kostiantyn Karpets, Yuliia Bezuhla. Construction 
of a method for detecting arbitrary hazard pollutants in the atmospheric air based on the structural function of the current pollutant concentrations  Ecology Vol 6  No 
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2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір

1) Пат. на корисну модель № 133154. Україна, МПК (2019.01) G01К 11/20(2006.01). Динамометричний диференціатор теплових сигналів систем 
автоматики / Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М.  (Україна). - № u 2018 10377; Заяв. 22.10.2018.  Опубліковано 25.03.2019. Бюл. № 6.
2) Пат. на корисну модель № 137992. Україна, МПК (2019.01) G05D 23/00. Терморегулятор з підвищеною швидкістю переміщення регулюючого клапана /   
  Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М.  (Україна). - № u 2019 05198; Заяв. 16.05.2019.  Опубліковано 11.11.2019. Бюл. № 21.
3) Пат. на корисну модель № 141896.  Україна,   МПК F15B 15/16 (2006.01) B66F 9/22 (2006.01)  B66F 9/04 (2006.01). Силовий гідроциліндр 
прямолінійного руху /   Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М. (Україна). -  № u 2019 11534; Заяв. 29.11.2019.  Опубліковано 27.04.2020. Бюл. № 8.
4) Пат. на корисну модель № 142211. Україна, МПК (2020.01) F24F 3/00 E06B 9/28 (2006.01). Система автоматичного регулювання витрати 
інфільтрованого повітря з приміщення житлових будівель /  Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М. (Україна). -  № u 2019 10493; Заяв. 21.10.2019.  
Опубліковано 25.05.2020. Бюл. № 10.
5). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103477. Підручник «Машини та обладнання в тваринництві» / Іванишин В.В., Грушецький С.М. 
Рудь А.В. (Україна). – № с202101689; заявл. 22.03.2021; опубл. 25.03.2021. https://sis.ukrpatent.org CR0342250321.
6) Пат. № 147143 Україна, МПК (2021.01) G06G 5/00. Комбінований інтегро-диференціатор неелектричних сигналів / Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок 
А.М. (Україна). – № u 2020 07769; заявл. 07.12. 2020; опубл. 14.04. 2021, Бюл. № 15. – 6 с.
7) Пат. № 147559 Україна, МПК (2021.01) G06G 5/00. Позиціонер систем пневмоавтоматики / Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М. (Україна). – № u 
2020 08360; заявл. 28.12. 2020; опубл. 19.06. 2021, Бюл. № 20. – 6 с.
8) Пат. № 148007 Україна, МПК (2021.01) А01D21/00. Підкопуючо-роторний робочий орган для коренебульбозбиральних машин / Іванишин В.В., 
Грушецький С.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М., Павельчук Ю.Ф., Корчак М.М. (Україна). – № u 2021 01438; заявл. 22.03. 2021; опубл. 23.06. 2021, Бюл. № 
25. – 5 с. https://iprop-ua.com/inv/pdf/wx9wftib-pub-description.pdf.
9) Пат. на корисну модель № 148007 Україна, МПК (2021.01) А01D21/00. Підкопуючо-роторний робочий орган для коренебульбозбиральних машин / 
Іванишин В.В., Грушецький С.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М.,          Павельчук Ю.Ф., Корчак М.М. (Україна). – № u 2021 01438; заявл. 22.03. 2021; 
опубл. 23.06. 2021, Бюл. № 25. – 5 с.                                                                                                                                                                                        10)Пат. 
на корисну модель № 148270 Україна, МПК (2021.01) А01B33/00. Вирівнювальний антиерозійно-екологічний ґрунтообробний пристрій зі шлейфом / 
Корчак М.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М., Павельчук Ю.Ф., Грушецький С.М. (Україна). – № u 2021 01205; заявл. 11.03. 2021; опубл. 21.07. 2021, Бюл. № 
29. – 5 с.                                                                                                                                                                                                                                        11) Пат. 
№ 149207 Україна, МПК (2021.01) A01C11/00. Саджалка цибулі з орієнтуванням цибулин в борозні / Рудь А.В., Соловей В.І., Михайлова Л.М., 
Грушецький С.М., Павельчук Ю.Ф., Корчак М.М. (Україна). – № u 2021 02346; заявл. 05.05. 2021; опубл. 27.10. 2021, Бюл. № 43. – 5 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                        12) 
Пат. на корисну модель № 149892 Україна, МПК (2006.01) А01B49/04. Пристрій для розподілу технологічного матеріалу у грунті / Павельчук Ю.Ф., Рудь 
А В  Гевко Р Б  Михайлова Л М  Грушецький С М  Корчак М М  (Україна)   № u 2021 01104; заявл  05 03  2021; опубл  15 12  2021  Бюл  № 50   4 с                                                                                                                                                                                                                                          Інженерно-
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РУДЬ Анатолій 
Володимирович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1) Машини та обладнання в тваринництві : підручник / В.В. Іванишин, С.М. Грушецький, А.В. Рудь. – Подільський державний аграрно-технічний 
університет. – Камʼянець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»., 2021. – 468 с. (протокол ВР ПДАТУ № 6 від 27 лютого 2020 р.)
2) Tryhuba A., Hutsol T., Mudryk K., Nurek T., Golebiewski J., Lud P., Glowacka S., Sharybura A.O., Tryhuba I., Kucher O., Mykhailova L., Rud A. Planning of 
soil-based processes based on modeling. Monodraph. – Warszawa: 2020. – 138 p. (Монографія). http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/7353/1/tekst-
Planning-of-soil--20201.pdf
3) Підлісний Олексинець (енциклопедія села). Історія, події, факти, спогади. Історико-краєзнавче видання / А.В. Рудь, Л.Н. Колодій, С.А. Щур, Р.Л. 
Колодій; За ред. А.В. Рудя. – Камʼянець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. – 608 с.
4) Працею звеличені. Герої праці – випускники Подільського державного аграрно-технічного університету. Науково-документальне видання / А.В. Рудь. 
М.І. Алєщенко, В.І. Печенюк. За ред. В.В. Іванишина. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 256 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                         5) Іванишин 
В.В., Рудь А.В., Грушецький С.М. Технічне обслуговування машин і обладнання : підручник. Камʼянець-Подільський : ЗВО «ПДУ» : ТОВ «Друкарня 
«Рута»., 2022. 360 с. (протокол ВР ЗВО «ПДУ» № 2 від 28 квітня 2022 р.)
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини і обладнання в тваринництві» здобувачами першого (бакалавського) 
рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» / С.М. Грушецький, 
А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 352 с. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
2) Грушецький С.М. Експлуатація машин  і обладнання Текст] :  електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, 
розроблений для студентів 2СТН  курсу спеціальності  015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» 
ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький, А.В. Рудь – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 
2021. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
3) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» здобувачами першого (бакалавського) 
рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» / С.М. Грушецький, 
А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 184 с. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
4) Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 208 
«Агроінженерія» / А.В. Рудь, В.І. Дуганець, Ю.І. Панцир, П.П. Федірко, Ю.Ф. Павельчук. За ред. А.В. Рудя. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 51 
с.
5) Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 
«Агроінженерія» / А.В. Рудь, В.І. Дуганець, Л.М. Михайлова, Ю.І. Панцир, П.П. Федірко, Вас.І. Дуганець, О.В.  Думанський. За ред. А.В. Рудя. – 
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 51 с.
6) Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 
«Транспорті технології (на автомобільному транспорті)» / В.В. Іванишин, А.В. Рудь, С.П. Комарніцький, Ю.І. Панцир, Л.М. Михайлова, Вік.І. Дуганець. 
За ред. В.В. Іванишина. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 52 с.
7) Рудь А.В., Грушецький С.М., Павельчук Ю.Ф. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань і проведення поточного та підсумкового 
контролю з дисципліни «Сільськогосподарські машини» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» ; 
за ред. С.М. Грушецького. Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. 104 с. (НМР ПДАТУ протокол № 9 від 28 вересня 2021 року).
8) Грушецький С.М. Рудь А.В. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань і проведення поточного та підсумкового контролю з дисципліни 
«Експлуатація машин і обладнання» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» ; за ред. С.М. 
Грушецького. Камʼянець-Подільський : ЗВО(ПДУ), 2022. 112 с. (НМР ЗВО «ПДУ» протокол № 3 від 12 квітня 2022 року).                       9)Рудь А.В., 
Грушецький С.М., Павельчук Ю.Ф. Сільськогосподарські машини : електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, 
розроблений для студентів 2  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання. Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 
2021. (НМР ПДАТУ протокол № 9 від 28 вересня 2021 року). 5 кредитів.
10)Грушецький С М  Рудь А В  Технічне обслуговування машин і обладнання : електронний навчальний курс  розміщенний  у системі електронного Інженерно-

технічний 
факультет

Агроінженерії і 
системотехніки

РУДЬ Анатолій 
Володимирович

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою);

На 2020 - 2023 роки «Дослідження переущільнення ґрунтів на землях приватного підприємства «Аграрна компанія 2004»» Волочиського району 
Хмельницької області і заключено госпдоговір. 

Інженерно-
технічний 
факультет

Агроінженерії і 
системотехніки

ГРУШЕЦЬКИЙ 
Сергій 
Миколайович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1)Hrushetsky S.M. Research of constructive and regulatory parameters of the assembly working organs for the potato’s harvesting machines  / S.M. Hrushetsky, V.M. 
Yaropud, V.I. Duganets, V.I. Duganets, V.M. Pryshliak, V.L. Kurylo // Journal title: “INMATEH-Agricultural Engineering” Bucharest, 6 Ion Ionescu de la Brad Bvd, 
Sector 1,  ROMANIA, Vol 59, № 3 / December / 2019. – S 101-110. DOI: 10.35633/INMATEH-59-11 (Scopus).  https://www.inmateh.eu/INMATEH_3_2019/59-
11-Hrushetsky%20S.M.
2)Hrushetsky S.M. Research of constructive and regulatory parameters of the assembly working organs for the potato’s harvesting machines  / S.M. Hrushetsky, V.M. 
Yaropud, V.I. Duganets, V.M. Pryshliak, V.L. Kurylo // Journal title: “INMATEH-Agricultural Engineering” Bucharest, 6 Ion Ionescu de la Brad Bvd, Sector 1,  
ROMANIA, Vol 59, № 3 / December / 2019. – S 101-110. DOI: 10.35633/INMATEH-59-11 (Web of Science). 
http://repository.vsau.org/card.php?lang=en&id=23148.               
3)Hrushetskyi S. Оrganization of  vehicle and machinery operation in Ukraine and a broad 	Text	 / S. Hrushetskyi, S. Slobodian // ТЕKA. QUARTERLY 
JOURNAL OF AGRI-FOOD INDUSTRY  – RZESZOW-LVIV, 2019, Vol. 19, No. 3, S 55-62.  ISSN 2657-9537  http://tekajournal.pl/index.php/TEKA   
(Категорія “Б”)                                                                                                                                                                                                                                                             
                 4)Грушецкий С.Н. Модель технологичеких процессов картофелеуборочных машин 	Текст	 / С.Н. Грушецький //  Техническое и кадровое 
обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 24–25 октября 
2019 года) : в 2 ч. / редкол.: И. Н. Шило [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2019. – Ч. 1. – С 125-127 : ил., схемы. – ISBN 978-985-25-0009-8 (ч. 1). (Категорія  “Б”) 
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/8670/1/27.pdf.                                                                                                                                     
5) Грушецкий С.Н. Проблемы технического сервиса и обеспечение надежности техники для АПК 	Текст	 / С.Н. Грушецький // Техническое и кадровое 
обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве : материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 24–25 октября 
2019 года) : в 2 ч. / редкол.: И. Н. Шило [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2019. – Ч. 2. – С 26-29 : ил., схемы. – ISBN 978-985-25-0007-4 (ч. 2). (Категорія  “Б”) 
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/8671/1/28.pdf                                                                                                  
 6)Грушецький С.М. Моделювання процесів сепарації картопляного вороху у барабанному сепараторі Текст / С.М. Грушецький, В.М. Яропуд, І.А. Бабин // 
Журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» / Vol. 109, No 2 / 2020 – Вінниця, 2020. – С. 27-41. (Категорія  “Б”) 
http://socrates.vsau.org/repository/card.php?id=25583                                                                                                                                              
 7)Грушецький С.М. Дослідження якості сепарації картопляного вороху підкопувальними робочими органами картоплезбиральної машини Текст / С.М. 
Грушецький, В.М. Яропуд, І.А. Бабин // Журнал «Вібрації в техніці та технологіях» № 1 (96) – Вінниця, 2020. – С. 125-140. DOI: 10.37128/2306-8744-2020-
1. (Категорія  “Б”)  https://doi.org/10.37128/2306-8744-2020-1-14                                                                                                                                            
8)Грушецкий С.Н., Семенишина И.В. Механико-математическое моделирование технологических процессов картофелеуборочных машин // Scientific 
achievements of modern society. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. 
Pp. 339-346. URL: http://sci-conf.com.ua. ISBN 978-92-9472-193-8, УДК, ББК
9)Техніко технологічне обґрунтування переробки рицини на малотоннажному підприємстві 	Текст	 / В  В  Дідур  А  Б  Чебанов  С М  Грушецький  Є А  
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2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір

1) Пат. № 133380 Україна, МПК (2019.01) А01В 13/00, А01В 13/14 (2006.01). Комбінований плуг для загортання сидеральних культур / Скоробогатов 
Д.В., Голуб Г.А., Девін В.В., Ткачук В.С., Грушецький С.М., Торчук М.В. (Україна). – № u 2018 06847; заявл. 18.06. 2018; опубл. 10.04. 2019, Бюл. № 7. – 
4 с.
2) Пат. № 148007 Україна, МПК (2021.01) А01D21/00. Підкопуючо-роторний робочий орган для коренебульбозбиральних машин / Іванишин В.В., 
Грушецький С.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М., Павельчук Ю.Ф., Корчак М.М. (Україна). – № u 2021 01438; заявл. 22.03. 2021; опубл. 23.06. 2021, Бюл. № 
25. – 5 с. https://iprop-ua.com/inv/pdf/wx9wftib-pub-description.pdf. 
3) Пат. № 148270 Україна, МПК (2021.01) А01B33/00. Вирівнювальний антиерозійно-екологічний грунтообробний пристрій зі шлейфом / Корчак М.М., 
Рудь А.В., Михайлова Л.М., Павельчук Ю.Ф., Грушецький С.М. (Україна). – № u 2021 01205; заявл. 11.03. 2021; опубл. 21.07. 2021, Бюл. № 29. – 5 с.
4) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 69763. Навчальний посібник “Навчально-методичний комплнкс” “Машини і обладнання та їх 
використання у тваринництві” / Грушецький С.М. (Україна). – № 70388; заявл. 10.11.2016; опубл. 16.01.2017.
5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78506. Навчально-методичний посібник “Фізика” / Збаравська Л.Ю., Грушецький С.М. 
(Україна). – № 79665; заявл. 17.04.2018; опубл. 24.04.2018.
6) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78507. Навчальний посібник “Експлуатація машин і обладнання” / Грушецький С.М. (Україна). 
– № 79666; заявл. 17.04.2018; опубл. 24.04.2018.
7) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 86727. Підручник «Технічний сервіс в АПК» / Грушецький С.М. (Україна). – № 87660; заявл. 
19.02.2019; опубл. 12.03.2019.
8) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103477. Підручник «Машини та обладнання в тваринництві» / Іванишин В.В., Грушецький С.М. 
Рудь А.В. (Україна). – № с202101689; заявл. 22.03.2021; опубл. 25.03.2021. https://sis.ukrpatent.org CR0342250321.
9) Пат. на корисну модель № 148007 Україна, МПК (2021.01) А01D21/00. Підкопуючо-роторний робочий орган для коренебульбозбиральних машин / 
Іванишин В.В., Грушецький С.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М.,          Павельчук Ю.Ф., Корчак М.М. (Україна). – № u 2021 01438; заявл. 22.03. 2021; 
опубл. 23.06. 2021, Бюл. № 25. – 5 с.                                                                                                                                                                                        10)Пат. 
на корисну модель № 148270 Україна, МПК (2021.01) А01B33/00. Вирівнювальний антиерозійно-екологічний ґрунтообробний пристрій зі шлейфом / 
Корчак М.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М., Павельчук Ю.Ф., Грушецький С.М. (Україна). – № u 2021 01205; заявл. 11.03. 2021; опубл. 21.07. 2021, Бюл. № 
29. – 5 с.                                                                                                                                                                                                                                        11) Пат. 
№ 149207 Україна, МПК (2021.01) A01C11/00. Саджалка цибулі з орієнтуванням цибулин в борозні / Рудь А.В., Соловей В.І., Михайлова Л.М., 
Грушецький С.М., Павельчук Ю.Ф., Корчак М.М. (Україна). – № u 2021 02346; заявл. 05.05. 2021; опубл. 27.10. 2021, Бюл. № 43. – 5 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                        12) 
Пат. на корисну модель № 149892 Україна, МПК (2006.01) А01B49/04. Пристрій для розподілу технологічного матеріалу у грунті / Павельчук Ю.Ф., Рудь 
А В  Гевко Р Б  Михайлова Л М  Грушецький С М  Корчак М М  (Україна)   № u 2021 01104; заявл  05 03  2021; опубл  15 12  2021  Бюл  № 50   4 с                                                                                                                                                                                                                                          Інженерно-
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1) Грушецький С.М. Технічний сервіс в АПК : підручник / Подільський держ. аграрно-тех. ун-т. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 364 с. 
(Протокол ВР ПДАТУ №12 від 30 травня 2019 р.).
2) Машини та обладнання в тваринництві : підручник / В.В. Іванишин, С.М. Грушецький, А.В. Рудь. – Подільський державний аграрно-технічний 
університет. – Камʼянець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»., 2021. – 468 с. (протокол ВР ПДАТУ № 6 від 27 лютого 2020 р.)
3) Іванишин В.В., Рудь А.В., Грушецький С.М. Технічне обслуговування машин і обладнання : підручник. Камʼянець-Подільський : ЗВО «ПДУ» : ТОВ 
«Друкарня «Рута»., 2022. 360 с. (протокол ВР ЗВО «ПДУ» № 2 від 28 квітня 2022 р.)
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини і обладнання в тваринництві» здобувачами першого (бакалавського) 
рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» / С.М. Грушецький, 
А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 352 с. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
2) Грушецький С.М. Експлуатація машин  і обладнання 	Текст] : 	 електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, 
розроблений для студентів 2СТН  курсу спеціальності  015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» 
ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький, А.В. Рудь – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам’янець – Подільський : ПДАТУ, 
2021. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
3) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» здобувачами першого (бакалавського) 
рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» / С.М. Грушецький, 
А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 184 с. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
4) Рудь А.В., Грушецький С.М., Павельчук Ю.Ф. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань і проведення поточного та підсумкового 
контролю з дисципліни «Сільськогосподарські машини» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» ; 
за ред. С.М. Грушецького. Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. 104 с. (НМР ПДАТУ протокол № 9 від 28 вересня 2021 року).
5) Грушецький С.М. Рудь А.В. Методичні рекомендації до виконання тестових завдань і проведення поточного та підсумкового контролю з дисципліни 
«Експлуатація машин і обладнання» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» ; за ред. С.М. 
Грушецького. Камʼянець-Подільський : ЗВО(ПДУ), 2022. 112 с. (НМР ЗВО «ПДУ» протокол № 3 від 12 квітня 2022 року).                       6)Рудь А.В., 
Грушецький С.М., Павельчук Ю.Ф. Сільськогосподарські машини : електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, 
розроблений для студентів 2  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання. Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 
2021. (НМР ПДАТУ протокол № 9 від 28 вересня 2021 року). 5 кредитів.
7)Грушецький С.М., Рудь А.В. Технічне обслуговування машин і обладнання : електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного 
навчання Moodle, розроблений для студентів 3 СТН  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання. Кам’янець-
Подільський : ЗВО(ПДУ),  2022. (НМР ЗВО «ПДУ» протокол № 4 від 24 травня 2022 року). 4 кредитів.
8)Грушецький С.М., Рудь А.В. Експлуатація машин і обладнання : електронний навчальний курс, розміщенний у системі електронного навчання Moodle, 
розроблений для студентів 3 СТН  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання. Кам’янець-Подільський : 
ЗВО(ПДУ),  2022. (НМР ЗВО «ПДУ» протокол № 4 від 24 травня 2022 року). 4 кредитів.
9)Рудь А.В., Грушецький С.М. Система точного землеробства: електронний навчальний курс, розміщенний у системі електронного навчання Moodle, 
розроблений для студентів 3 СТН  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання. Кам’янець-Подільський : 
ЗВО(ПДУ),  2022. (НМР ЗВО «ПДУ» протокол № 4 від 24 травня 2022 року). 4 кредитів.
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11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою);

ТзОВ “Адамівка Агро” Віньковецького району Хмельницької області з  січня 2017 року по теперішній час  з питань  «Технічного сервісу в АПК» і 
«Інноваційних технологій виробництва сільськогосподарської продукції».
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1) Дудар М.О. Розробка багатофункціональної молотарки кукурудзи для фермерських господарств 	Текст	 : наук. роб. : 05.05.11 / Дудар М.О., 
Грушецький С.М. – Харків, 2018. – 73 с. (зайняв 1 місце на 1  етапі Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт).
2) Корнійчук М.В. Обґрунтування режимів роботи молочно-вакуумних систем доїльних установок 	Текст	 : наук. роб. : 05.05.11 / Корнійчук М.В., 
Грушецький С.М. – Харків, 2018. – 77 с. (зайняв 3 місце на 2  етапі Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт).
3) Лахтін Д.В. Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів ґрунтового теплообмінника для вентиляції тваринницьких приміщень 	Текст	 : 
наук. роб. : 05.05.11 / Лахтін Д.В., Грушецький С.М. – Харків, 2018. – 109 с. (зайняв 3 місце на 2  етапі Всеукраїнського конкурсу студенських наукових 
робіт).
4) Лейбюк Д.О. Обгрунтування параметрів комбінованого копача коренеплодів цикорію 	Текст	 : студ. наук. роб. із спец. «Агроінженерія» / Д.О. 
Лейбюк, С.М. Грушецький, – Київ : НУБІП України, 2021. – 86 с. (зайняв 1 місце на 1  етапі Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт).
5) Слотвінська Н.Я. Обгрунтування робочих органів агрегата для сівби сидеральних культур 	Текст	 : студ. наук. роб. із спец. «Галузеве 
машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)» / Н.Я. Слотвінська, С.М. Грушецький, – Харків : ХНТУСГ імені Петра 
Василенка, 2021. – 81 с.  (зайняла 1 місце на 1  етапі Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт).
6) Заєць В.Л., Грушецький С.М. Обгрунтування конструкції і параметрів підкопуючих робочих органів коренебульбозбиральних машин : студ. наук. роб. 
із спец. «Агроінженерія»,  Київ : НУБІП України, 2022. 86 с.  (зайняв 1 місце на 1  етапі Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт).

Інженерно-
технічний 
факультет

Агроінженерії і 
сиситемотехніки

ПАВЕЛЬЧУК 
Юрій Федорович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Павельчук Ю., Прокопова О. Вплив конструктивних параметрів сошника на його тягове зусилля / Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: 
збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. (20 – 22 березня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський). -Тернопіль: Крок, 2018. С. 120 - 121.                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                  
 2. Павельчук Ю. Ф., Ляшук О. Л., Грушецький С. М., Прокопова О. П. Моделювання технологічного процесу сівби зернових культур сошниками для 
прямого посіву на схилах / Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів» Випуск 4 
(46).- Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 18 - 24. Дата надходження до редакції: 07.12.2021 р.                                                                                                                                                                          
                                                                          3. Рудь А., Павельчук Ю. Теоретичні прогнозування варіанту конструкції сошника для гексагональної сівби / 
Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20 – 22 березня 2018 р., м. Кам’янець-
Подільський). -Тернопіль: Крок, 2018. С. 136 - 138.                                      
 4. Прокопова О., Павельчук Ю. Професійна майстерність викладачів ВНЗ  компетентнісний аспект/ Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: 
збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20 – 22 березня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський). -Тернопіль: Крок, 2018. С. 334 - 336.                                                     
                                      
 5. А. Рудь, Ю. Павельчук, Л. Михайлова, О. Думанський, Т. Гуцол. Study of the effect of grain pipe variations on the supply of grain in coulter space, Krynica, 
Poland, 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                       6. Prokopova O., Paelchuk Y., Kolosiuk I. Theoretical bases of development of logistics of agro-industrial region // “Virtus”. CPM 
“ASF” (Канада, Монреаль). UDC 316.48(075.9). – № 35. – 2019.                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                  7. Гевко Р., Ляшук О., Павельчук Ю. Дослідження технологічних параметрів сошника сівалки-
культиватора / Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 
2021. Т.2. Природничі науки. – С. 42 - 51.                                                                               
 8. Павельчук Ю. Ф., Ляшук О. Л., Грушецький С. М., Прокопова О. П. Моделювання технологічного процесу сівби зернових культур сошниками для 
прямого посіву на схилах / Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів» Випуск 4 
(46).- Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 18 - 24. Дата надходження до редакції: 07.12.2021 р.                



Інженерно-
технічний 
факультет

Агроінженерії і 
сиситемотехніки

ПАВЕЛЬЧУК 
Юрій Федорович

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір;

1. Пат. на корисну модель № 148007 Україна, МПК (2021.01) А01D21/00. Підкопуючо-роторний робочий орган для коренебульбозбиральних машин / 
Іванишин В.В., Грушецький С.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М.,          Павельчук Ю.Ф., Корчак М.М. (Україна). – № u 2021 01438; заявл. 22.03. 2021; 
опубл. 23.06. 2021, Бюл. № 25. – 5 с.                                                                                                                                                                                        2.Пат. на 
корисну модель № 148270 Україна, МПК (2021.01) А01B33/00. Вирівнювальний антиерозійно-екологічний ґрунтообробний пристрій зі шлейфом / Корчак 
М.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М., Павельчук Ю.Ф., Грушецький С.М. (Україна). – № u 2021 01205; заявл. 11.03. 2021; опубл. 21.07. 2021, Бюл. № 29. – 5 
с.                                                                                                                                                                                                                                        3. Пат. № 
149207 Україна, МПК (2021.01) A01C11/00. Саджалка цибулі з орієнтуванням цибулин в борозні / Рудь А.В., Соловей В.І., Михайлова Л.М., Грушецький 
С.М., Павельчук Ю.Ф., Корчак М.М. (Україна). – № u 2021 02346; заявл. 05.05. 2021; опубл. 27.10. 2021, Бюл. № 43. – 5 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                   4. Пат. на корисну 
модель № 149892 Україна, МПК (2006.01) А01B49/04. Пристрій для розподілу технологічного матеріалу у грунті / Павельчук Ю.Ф., Рудь А.В., Гевко Р.Б., 
Михайлова Л.М., Грушецький С.М., Корчак М.М. (Україна). – № u 2021 01104; заявл. 05.03. 2021; опубл. 15.12. 2021, Бюл. № 50. – 4 с.                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                        5. Пат. № 150899 Україна, МПК 
(2021.01) А01D21/00. Роторна коренебульбозбиральна машина / Іванишин В.В., Грушецький С.М., Рудь А.В., Павельчук Ю.Ф., Корчак М.М., Заяць В.Л. 
(Україна). – № u 2021 06538; заявл. 19.11. 2021; опубл. 04.05. 2022, Бюл. № 18. – 5 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                      6.Пат. № 150906 Україна, МПК 
(2021.01) A01B33/00, A01B79/00. Спосіб обробітку поля, засміченого рослинними залишками грубостеблових культур, з вдосконаленням процесу 
вирівнювання ґрунту / Іванишин В.В., Корчак М.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М., Грушецький С.М., Павельчук Ю.Ф., Шупарський (Україна). – № 
u202106917; заявл. 03.12. 2021; опубл. 04.05. 2022, Бюл. № 18. – 5 с.
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ПАВЕЛЬЧУК 
Юрій Федорович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях

Громадська організація "Науково-технічний центр "Подільський Біорегіон" (2021-2022)

Інженерно-
технічний 
факультет

Агроінженерії і 
сиситемотехніки

ПАВЕЛЬЧУК 
Юрій Федорович

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні вказівки для проведення навчальної практики “Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції” / А.В. 
Рудь, О.В. Думанський, Ю.Ф. Павельчук, Л.М. Михайлова; за ред. А.В. Рудя – Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2018. – 15 с.
2. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 208 
„Агроінженерія” / А.В. Рудь, В.І. Дуганець, Ю.І. Панцир, П.П. Федірко, Ю.Ф. Павельчук. За ред. А.В. Рудя. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 51 
с.                                                                                                                                                                                                                                          
   3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідропривод сільськогосподарської техніки» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.В. Рудь, Ю.Ф. Павельчук. За 
ред. А.В. Рудя. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 148 с.                                                                                                                                
       4. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку», розділ 
«Основи теорії та розрахунку грунтообробних машин та знарядь» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 208 
«Агроінженерія»/ А.В. Рудь, І.О. Мошенко. За ред. А.В. Рудя. – Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020. – 83 с.

Інженерно-
технічний 
факультет

Агроінженерії і 
системотехніки

КОРЧАК 
Микола 
Миколайович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Victor Sheichenko, Ihor Marynchenko, Ihor Dudnikov, Mykola Korchak. Development of technology for the hemp stalks preparation / Independent Journal of 
Management and Production // State agrarian and engineering university in Podilia. – V. 10, № 7, 2019 p.p. 687 – 701. (ISSN: 2236-269Х). (Web of Science).
http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/913
2. M. Korchak, S. Yermakov, V. Maisus, I. Zavadskaya.  Problems of field contamination when growing energy corn as monoculture. E3S Web of Conferences. 
Krynica, Poland. 6th International Conference – Renewable Energy Sources. Volume 154 (2020). (ISSN: 2267-1242). (Scopus). 
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015401009
3. Mykola Korchak, Serhii Yermakov, Taras Hutsol, Lesya Burko, Weronika Tulej. Features of weediness of the field by root residues of corn // Environment. 
Technology. Resources. Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference. Rezekne, Latvia, Volume 1,  P. 2021 p.p. 122 – 126. (Scopus). 
DOI: 10.17770/etr2021vol1.6541
4. Корчак М.М. Теоретичні дослідження впливу фрези на процес подрібнення рослинних залишків грубостеблових культур по смугах обробітку / М.М. 
Корчак, Т.В. Дудчак, Д.В. Вільчинська // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – Кам’янець-Подільський, 2020. –  Вип. 32. –  С. 
113-123.    (pISSN 2706-9052, eISSN 2706-851X) https://doi.org/10.37406/2706-9052-2019-2
5. Бончик В.С. Проблеми комбайнового збирання картоплі на важкосуглинкових ґрунтах / В.С. Бончик, П.П.Федірко, Т.В.Дудчак, М.М. Корчак // 
Подільський Вісник: Сільське господарство. Техніка. Економіка. Міжнародний науковий журнал. Частина 3.- Кам’янець-Подільський. – 2018. – Вип. 27. – 
С. 105-111.
6. Корчак М.М. Теоретичне обґрунтування робочого органу для вирівнювання ґрунту / М.М. Корчак, Т.В. Дудчак, Д.В. Вільчинська // Вісник 
Житомирського державного технологічного університету, 2019. – Вип. 1. – С. 69-76. (ISSN 1728-4260).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
              7. Bliznjuk, O., Masalitina, N., Mezentseva, I., Novozhylova, T., Korchak, M. Development of safe technology of obtaining fatty acid monoglycerides using 
a new catalyst. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (2022), Volume 2, № 6 (116), P. 13 – 18. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-
4061.2022.253655



Інженерно-
технічний 
факультет

Агроінженерії і 
системотехніки

КОРЧАК 
Микола 
Миколайович

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір:

1. Пат. 125686, Україна, МПК (2018.01) F 23 В 90/00. Спосіб спалювання соломи / Корчак М.М., Федірко П.П., Бончик В.С., Ямборак Р.С. (Україна). – № 
u 201710672; заявл. 02.11.2017; опубл. 25.09.2018, Бюл. № 10. – 5 с.
2. Пат. 132910, Україна, МПК (2019.01) F 23 В 90/00. Спосіб спалювання соломи сільськогосподарських культур / Корчак М.М., Федірко П.П. (Україна). – 
№ u 201811199; заявл. 14.11.2018; опубл. 11.03.2019, Бюл. № 5. – 5 с.
3. Пат. 133568, Україна, МПК (2019.01) А 01 В 33/00. Вирівнювальний антиерозійно-екологічний грунтообробний пристрій з гвинтовим регулюванням / 
Корчак М.М. (Україна). – №  u 2018 11436; заявл. 21.11.2018 ; опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7. – 6 с.
4. Пат. 141263, Україна, МПК А 01 В 49/02 (2006.01). Комбінований подрібнювач рослинних залишків грубостеблових культур з напрямними елементами 
/ Корчак М.М. (Україна). – № u2019 10350; заявл. 15.10.2019; опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6. – 6 с.
5. Пат. 141760, Україна, МПК А 01 В 33/00 (2020.01). Спосіб обробітку поля, засміченого рослинними залишками грубостеблових культур / Корчак М.М. 
(Україна). – № u2019 10347; заявл. 15.10.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8. – 6 с.
6. Пат. 141766, Україна, МПК F 23 G 7/00, F 23 B 30/00 (2020.01). Спосіб спалювання соломи сільськогосподарських культур з попередньою підготовкою 
біомаси / Корчак М.М. (Україна). – № u2019 10366; заявл. 15.10.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 6. – 5 с.
7. Пат. № 146178, Україна, МПК (2021.01), А01В 33/00, А01В 79/00. Спосіб обробітку поля, засміченого рослинними залишками грубостеблових культур 
з вдосконаленням процесу розрізання стебел / Корчак М.М. (Україна).  – № u 2020 06391; заявл.  02.10.2020 р.; опубл. 20.01.2021 р., Бюл. №3. – 5 с.
8. Пат. № 146179. Комбінований подрібнювач рослинних залишків грубостеблових культур з очищувачами дискових робочих органів / Корчак М.М. 
(Україна). – № u 2020 06393; заявл. 02.10.2020 р.; опубл. 20.01.2021 р., Бюл. №3. – 5 с.
9. Пат. № 146416, Україна, МПК G06G5/00. Диференціатор сигналів систем автоматики / Божок А.М., Вільчинська Д.В., Корчак М.М. (Україна). - № u 
2020 06700; заявл. 19.10.2020 р., опубл. 17.02.2021 р., Бюл. №3. – 6 с.
10. Пат. № 147570, Україна, МПК G01K5/02. Температурний датчик автоматичної системи сигналізації / Божок А.М., Вільчинська Д.В., Корчак М.М. 
(Україна). - № u 2020 08509; заявл. 31.12.2020 р.; опубл. 19.05.2021 р., Бюл. №3. – 5 с.
11. Пат. на корисну модель № 148007 Україна, МПК (2021.01) А01D21/00. Підкопуючо-роторний робочий орган для коренебульбозбиральних машин / 
Іванишин В.В., Грушецький С.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М.,          Павельчук Ю.Ф., Корчак М.М. (Україна). – № u 2021 01438; заявл. 22.03. 2021; 
опубл. 23.06. 2021, Бюл. № 25. – 5 с.                                                                                                                                                                                      
  12.Пат. на корисну модель № 148270 Україна, МПК (2021.01) А01B33/00. Вирівнювальний антиерозійно-екологічний ґрунтообробний пристрій зі 
шлейфом / Корчак М.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М., Павельчук Ю.Ф., Грушецький С.М. (Україна). – № u 2021 01205; заявл. 11.03. 2021; опубл. 21.07. 
2021, Бюл. № 29. – 5 с.                                                                                                                                                                                                                                      
       
  13. Пат. № 149207 Україна, МПК (2021.01) A01C11/00. Саджалка цибулі з орієнтуванням цибулин в борозні / Рудь А.В., Соловей В.І., Михайлова Л.М., 
Грушецький С М  Павельчук Ю Ф  Корчак М М  (Україна)   № u 2021 02346; заявл  05 05  2021; опубл  27 10  2021  Бюл  № 43   5 с                                                                                                                                                                                                                                                                                       Інженерно-
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів» для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти інженерно-технічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.В. Рудь, М.М. Корчак. 
За ред. А.В. Рудя. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 67 с. (Протокол науково-методичної ради Подільського державного аграрно-технічного 
університету № 9  від 24 грудня 2019 року).
2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські меліорації» для здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти інженерно-технічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.В. Рудь, М.М. Корчак. За ред. А.В. Рудя. – Кам’янець-
Подільський: ПДАТУ, 2020. –  86 с. (Протокол науково-методичної ради Подільського державного аграрно-технічного університету № 1  від 25 лютого 
2020 року).
3. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Технологічно-транспортні процеси у сільськогосподарському виробництві» для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти інженерно-технічного факультету спеціальності 275 «Транспортні технології» / А.В. Рудь, М.М. 
Корчак. За ред. А.В. Рудя. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. –  96 с. (Протокол науково-методичної ради Подільського державного аграрно-
технічного університету № 2 від 18 травня 2020 року).
4. Електронний навчальний курс з дисципліни «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів» у системі електронного навчання 
Moodle для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти інженерно-технічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» / М.М. Корчак. - 
 Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. (Протокол науково-методичної ради Подільського державного аграрно-технічного університету №3 від 16 червня 
2020 року). (http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=1290).
5. Електронний навчальний курс з дисципліни «Сільськогосподарські меліорації»  у системі електронного навчання Moodle для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти інженерно-технічного факультету спеціальності 208 «Агроінженерія» / М.М. Корчак. - Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2020. (Протокол науково-методичної ради Подільського державного аграрно-технічного університету №3 від 16 червня 2020 року).
(http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=1291)
6. Електронний навчальний курс з дисципліни «Технологічно-транспортні процеси у сільськогоспо-дарському виробництві» у системі електронного 
навчання Moodle для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти інженерно-технічного факультету спеціальності 275 «Транспортні 
технології» / М.М. Корчак. - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. (Протокол науково-методичної ради Подільського державного аграрно-технічного 
університету №3 від 16 червня 2020 року).
(http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=1482)
7. Електронний навчальний курс з дисципліни «Система технологій галузей в сільському господарстві» у системі електронного навчання Moodle для 
здобувачів 1стн курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти економічного факультету спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» / М.М. Корчак. - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. (Протокол науково-методичної ради Подільського державного аграрно-технічного 
університету № 1 від 23 вересня 2020 року) ://pdatu net ua/course/view php?id=1854 
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14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020-2021 навчальному році за спеціальністю «Агроінженерія». 
Перемога в першому турі конкурсу та подання на участь у другому турі в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (Тема 
роботи: «Удосконалення механізації обробітку ґрунту після збирання кукурудзи з розробкою подрібнювача рослинних залишків», студент 4 курсу денної 
форми навчання Шупарський О.В.)
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1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Дуганець В.І. Аналіз конструктивних особливостей та експлуатації зернозбиральних комбайнів Claas Lexion 750, 760 Terra Trac на збиранні 
сільськогосподарських культур : Журнал «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка». Випуск 30. / Володимир Васильович Іванишин, 
Володимир Васильович Іліяшик, Василь Іванович Дуганець. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. -  С. 80-88. : - pISSN 
2. V. Ivanov, E. Lavrova, V. Burlaka, V. Duhanets Сalculation of the penetration zone geometric parameters at surfacing with a strip electrode – Eastern-European 
Journal of enterprise technologies 2019 Vol 6, No 5 (102) Index Scopus, CrossRef, Copernicus and ot. p. 63 (p. 57-62).
3. Hrushetsky S.M. Research of constructive and regulatory parameters of the assembly working organs for the potato’s harvesting machines [Text] / S.M. Hrushetsky, 
V.M. Yaropud, V.I. Duganets, V.I. Duganets, V.M. Pryshliak, V.L. Kurylo // Journal title: “INMATEH-Agricultural Engineering” Bucharest, 6 Ion Ionescu de la Brad 
Bvd, Sector 1, ROMANIA, Vol 59, № 3 / December / 2019. – S 101-110. DOI: 10.35633/INMATEH-59-11.
4. Hutsol T., Yermakov S., Firman J., Duganets V., Bodnar A. (2020) Analysis of Technical Solutions of Planting Machines, Which Can Be Used in Planting Energy 
Willow. In: Wróbel M., Jewiarz M., Szlęk A. (eds) Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer Proceedings in Energy. Springer, 
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13888-2_10
5. Stanovska, I., Duhanets, V., Prokopovych, L., & Yakhin , S. (2021). CLASSIFICATION RULE FOR DETERMINING THE TEMPERATURE REGIME OF 
INDUCTION GRAY CAST IRON. EUREKA: Physics and Engineering, (1), 60-66. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2021.001604 http://journal.eu-
jr.eu/engineering/article/view/1604/1484.                              
6. Дуганець В.І. Доцільність вирощування витких сортів квасолі в умовах західного лісостепу України : Журнал «Подільський вісник: сільське 
господарство, техніка, економіка». Випуск 32. / Тетяна Дудчак, Василь Дуганець, Дарина Вільчинська. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. -  С. 33-
41.
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2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір;

1. Пат. 143785 U Україна, МПК А01В 13/00. Знаряддя для обробітку грунту / Бончик В.С., Дуганець В.І., Федірко П.П., Дубік В.М.  (Україна) - № u 2020 
01576; Заявлено 05.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. № 15. – 4 с.
2. Пат. 143786 U Україна, МПК А01С 1/00. Спосіб передпосівної обробки насіння кормових буряків / Дуганець В.І., Бончик В.С., Дубчак Т.В., Морозов 
В.В. (Україна) - № u 2020 01580; Заявлено 05.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. № 15. – 4 с.                                                                                                                                                                                                        
                                                                                            
3. Пат. 144935 U Україна, МПК А01С 7/00. Привод висівного апарата  багатоопорних і широкозахватних сівалок / Дуганець В.І., Бончик В.С., Федірко 
П.П., Вільчинська Д.В., (Україна) - № u 2020 01577; Заявлено 05.03.2020; Опубл. 10.11.2020, Бюл. № 21. – 4 с.                                                                                                                                                                  
                                                                                      
4. Пат. 144936 U Україна, МПК А01D 21/00. Підкопуючий пристрій коренебульбозбиральної машини/ Бончик В.С., Дуганець В.І., Кузьмінська І.М., Дубік 
В.М. (Україна) - № u 2020 01578; Заявлено 05.03.2020; Опубл. 10.11.2020, Бюл. № 21. – 4 с.                                                                                                                                                                                                  
                                                                                       
5. Пат. 148467 U Україна, МПК В01D 25/38., Фільтр для очищення дизельного палива / Володимир ІВАНИШИН, Василь ДУГАНЕЦЬ, Віталій 
ПІДЛІСНИЙ, Віталій БОНЧИК, Олександр ОЛЕНЮК. (Україна) - № u 2021 01439;Заявлено 22.03.2021;Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.                                                                                                       
                                                                             
6. Пат. 148468 U Україна, МПК В29С 35/00. № u 2021 01450; Переносний вулканізаційний пристрій для ремонту гумових полотен / Володимир 
ІВАНИШИН, Юрій ПАНЦИР, Василь ДУГАНЕЦЬ, Віталій ПІДЛІСНИЙ, Віталій БОНЧИК. (Україна) - № u 2021 01450; Заявлено 22.03.2021; Опубл. 
11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.                                            
7. Пат. 148474 U Україна, МПК А01D 25/02. Копач для коренеплодів / Віталій БОНЧИК, Василь ДУГАНЕЦЬ, Владлен ДЕВІН, Василь ТКАЧУК, Віталій 
ПІДЛІСНИЙ. № u 2021 01538; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                   
8. Пат. 148475 U Україна, МПК В23Р 6/00. Спосіб відновлення лемеша культиватора-плоскоріза / Віталій БОНЧИК, Василь ДУГАНЕЦЬ, Руслана 
СЕМЕНИШЕНА, Тетяна ДУДЧАК, Василь БУРДЕГА. № u 2021 01539; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.                                                                                                                                   
                                                                                        
9. Пат. 148478 U Україна, МПК А01В 33/10. Ніж ґрунтообробної машини / Віталій БОНЧИК, Василь ДУГАНЕЦЬ, Владлен ДЕВІН, Віталій ПІДЛІСНИЙ, 
Володимир ФЕДОРІВ. № u 2021 01542; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.

Інженерно-
технічний 
факультет

Кафедра 
технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

Дуганець Василь 
Іванович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

 1. Дуганець В.І. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломного проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.В. Рудь, Л.М. Михайлова, Ю.І. Панцир, П.П. Федірко, В.І. Дуганець, О.В. Думанський Кам’янець-Подільський, 
ПДАТУ, 2019. – 56 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                        2. Дуганець В.І. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни “Інженерний 
менеджмент” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти на базі ОС бакалавр за спеціальністю 208 «Агроінженерія», 
015 «Професійна освіта» / В.І. Дуганець І.М. Змєєва; Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019. – 29 с.                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           3. Дуганець В.І. Методичні рекомендації до виконання 
курсової роботи з дисципліни «Ремонт машин та обладнання» для  здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 
«Агроінженерія» / В.С.Бончик, В.І. Дуганець - Кам’янець-Подільський:  ПДАТУ, 2020. - 42  с.                                                   
4. Дуганець В.І. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломного проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / А.В. Рудь,  В.І. Дуганець, Л.М. Михайлова, Ю.І. Панцир,  П.П. Федірко,  В.І. Дуганець,  О.В. Думанський, 
В.В. Майсус, С.Л. Олексійко - Кам’янець-Подільський:  ПДАТУ, 2020. - 64  с.                                                                                                                                                                                   
                                                 
5. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни “Інженерний менеджмент” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня освіти на базі ОС бакалавр за спеціальністю 208 «Агроінженерія», 015 «Професійна освіта» В.І. Дуганець, В.С. Бончик,  - Кам’янець-Подільський:  
ПДАТУ, 2020. - 42  с.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                           6. Розрахунок економічної ефективності від  використання   винаходів, раціоналізаторських   пропозицій: Методичні   
рекомендації  до   практичних  занять з дисципліни «Патентознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 
«Агро інженерія    » / В.С. Бончик,  В.І. Дуганець - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 26 с.                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                 7. Синтез нових рішень одним із сучасних методів (системних, асоціативних, 
алгоритмічних): Методичні   рекомендації  до   практичних  занять з дисципліни «Патентознавство» для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / В.С. Бончик, В.І. Дуганець - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 16с.                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                               8. Методичні 
рекомендації до практичних занять з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»  для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня  спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 274 «Автомобільний транспорт» Т.В. Дудчак, В.І. Дуганець - Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2021. – 16с.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                         9. Розробка і впровадження елементів дистанційного навчання на базі платформи Moodle дисципліни "Технічний сервіс  
АПК". (2021)                                                                 
10  Розробка і впровадження елементів дистанційного навчання на базі платформи Moodle дисципліни "ТВідновлення деталей "  (2022)                                                                  Інженерно-

технічний 
факультет
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сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

Дуганець Василь 
Іванович

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III–IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, 
II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III–IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II–III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 

1) Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення Малої 
академії наук України у 2022 році



Інженерно-
технічний 
факультет

технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

БОНЧИК 
Віталій 
Семенович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1)  Justification of parameters for novel rotary potato harvesting machine / V.Bulgakov1, V. Bonchik2, I. Holovach1, I. Fedosiy1, V. Volskiy3, V. Melnik4, Ye. 
Ihnatiev5 and J. Olt6*/Agronomy Research 19(S2), 984-1007, 2021.  https://doi.org/10.15159/AR.21.079.                                                                                                                                                                                 
                                                                                   
2)  Experimental research into operation of potato harvester with rotary tool / Yevhen Ihnatiev1, Volodymyr Bulgakov2, Vitaliy Bonchik3, Zinoviy Ruzhylo2, 
Anatoliy Zaryshnyak4,Volodymyr Volskiy5, Viktor Melnik6, Juri Olt7 *Journal of Agricultural Science1 • XXXII • 2021 xx-xx https://doi.org/10.15159/jas.21.15                                                                                                      
                                                                                                
3) Theoretical investigation of rotary digging tool parameters for potato tubers / Volodymyr Bulgakov1, Ivan Holovach1, Vitaliy Bonchik2, Semjons Ivanovs3, 
Volodymyr Volskiy4, Juri Olt5 * Journal of Jelgava, 1781-1788, 2021.  https://doi.org/ 10.22616/ERDev.2021.20.TF392
4) Method for determining the kinematic parameters of the vertical rotor blades for   the   destruction  of    the    tuberous   layer   (Ukraine)  / Vitaliy  Bonchik, 
Vladimir Volsky. //Mechanization and electrification of agriculture: nationwide collection / NSC “IAEE”. Glevakha, Issue 12 (111). 2020. – P.82-90.  
https://journal.imesg.gov.ua/.
DOI:https://doi.org/10.37204/0131-2189-2020-12-10.
5) Бончик В.С., Дуганець В.І., Хрустінський В.Б. Планування самостійної роботи з дисципліни «Патентознавство» у навчальних закладах вищої освіти. 
Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». 
Збірник наукових праць. 02 жовтня 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). - Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2020. –   С. 27-28.
6) Бончик В.С., Федірко П.П., Дудчак Т.В. Проблеми комбайнового збирання картоплі на важкосуглинкових ґрунтах / Подільський Вісник: Сільське 
господарство. Техніка. Економіка. Міжнародний науковий журнал. Вип.27.Частина 3.- Кам’янець-Подільський, 2018. – С.45-48.
7) Федірко П.П., Бончик В.С., Кроль В.О. Дослідження процесу фіксації нарізних з’єднань анаеробними матеріалами / Подільський Вісник: Сільське 
господарство. Техніка. Економіка. Міжнародний науковий журнал. Вип.29. - Кам’янець-Подільський, 2018. – С.122-127.
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БОНЧИК 
Віталій 
Семенович

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір;

1) Пат. 148474 U Україна, МПК А01D 25/02. Копач для коренеплодів / Бончик В.С., Дуганець В.І., Девін В.В., Ткачук В.С., Підлісний В.В.  (Україна) - № 
u 2021 01538; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
2) Пат. 148475 U Україна, МПК В23Р 6/00. Спосіб відновлення лемеша культиватора-плоскоріза / Бончик В.С., Дуганець В.І., Семенишена Р.В., Дудчак 
Т.В., Бурдега В.Ю.  (Україна) - № u 2021 01539; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
3) Пат. 148476 U Україна, МПК G01L 5/24. Пристосування для перевірки запобіжних муфт / Бончик В.С., Гарасимчук І.Д., Дубік В.М., Оленюк 
О.А.,Вусатий М.В.  (Україна) - № u 2021 01540; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
4) Пат. 148477 U Україна, МПК В23Р 6/00. Спосіб відновлення деталей типу хрестовини карданного шарніра із шипами / Бончик В.С., Гарасимчук І.Д., 
Дубік В.М., Оленюк О.А., Потапський П.В. (Україна) - № u 2021 01541; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
5) Пат. 148478 U Україна, МПК А01В 33/10. Ніж ґрунтообробної машини / Бончик В.С., Дуганець В.І., Девін В.В., Підлісний В.В., Федорів В.М.  
(Україна) -№ u 2021 01542; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
6) Пат. 148467 U Україна, МПК В01D 25/38. Фільтр для очищення дизельного палива / Іванишин В.В., Дуганець В.І., Підлісний В.В., Бончик В.С., 
Оленюк О.А.  (Україна) - № u 2021 01439; Заявлено 22.03.2021;Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
7) Пат. 148468 U Україна, МПК В29С 35/00. Переносний вулканізаційний пристрій для ремонту гумових полотен / Іванишин В.В., Панцир Ю.І., Дуганець 
В.І., Підлісний В.В., Бончик В.С., (Україна) - № u 2021 01450; Заявлено 22.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
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факультет

технічного 
сервісу і 
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дисциплін

БОНЧИК 
Віталій 
Семенович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Розрахунок економічної ефективності від  використання   винаходів, раціоналізаторських   пропозицій: Методичні   рекомендації  до   практичних  
занять з дисципліни «Патентознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / В.С. Бончик,  
В.І. Дуганець - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 26 с.
2) Синтез нових рішень одним із сучасних методів (системних, асоціативних, алгоритмічних): Методичні   рекомендації  до   практичних  занять з 
дисципліни «Патентознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / В.С. Бончик, В.І. 
Дуганець - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 16с.
3) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Ремонт машин та обладнання» для  здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / В.С.Бончик, В.І. Дуганець - Кам’янець-Подільський:  ПДАТУ, 2020. - 42  с.
4) Складання ліцензійного договору на об'єкти інтелектуальної власності: Методичні   рекомендації  до   практичних  занять з дисципліни 
«Патентознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / В.С. Бончик, В.І. Дуганець - 
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – 26с.
5) Захист прав власників охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності: Методичні   рекомендації   до    практичних      занять  для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія»/ В.С. Бончик - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 24с.
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БОНЧИК 
Віталій 
Семенович

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

  1) Офіційний опонент - Рис Василь Іванович - дисертаційна робота “Розробка та обґрунтування параметрів пристроїв для заміни підшипників”, подана до 
захисту у спеціалізовану вчену раду К 36.814.03 Львівського національного аграрного університету на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 
наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва - 2021р.
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БОНЧИК 
Віталій 
Семенович

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1) Науковий керівник з підготовки студента Соловей Віктора Миколайовича - ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни по 
фаховій компетентності “Ремонт машин” на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка  3-5 
квітня 2018 року  -  3-є місце; 
2) Науковий керівник з підготовки студента Соловей Віктора Миколайовича - ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни по 
фаховій компетентності “Ремонт машин” на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 4-5 
квітня 2019 року  -  2-е місце.

Інженерно-
технічний 
факультет

технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

БОНЧИК 
Віталій 
Семенович

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III–IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, 
II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III–IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II–III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 

1) Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення Малої 
академії наук України у 2022 році

Інженерно 
технічний 
факультет

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ДЕВІН Владлен 
В'ячеславович

1) 	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Девін В.В., Ткачук В.С., Скоробогатов Д.В. Використання програмного комплексу MDSOLIDS у викладанні дисципліни «Механіка матеріалів і 
конструкцій». Електронне наукове фахове видання ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 5 (2018). 
2. Девін В.В., Ткачук В.С., Скоробогатов Д.В. Використання програмного комплексу «GIM»  у  викладанні дисципліни «Технічна механіка». Електронне 
наукове фахове видання ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 7 (2019) с. 17-29. 
3. Бурдега В.Ю., Девін В.В., Ткачук В.С. Агротехнічна оцінка борони-культиватора. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 
ПДАТУ, 2020. Вип. 32. Том 1. с.99-107. Фахове видання.
4.  Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. Використання некомерційного програмного забезпечення для розрахунку стержневих конструкцій.  Електронне 
наукове фахове видання ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 8 (2020) Вип. 8. с. 8-16. 
5.  Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю, Семенишена Р.В. Комп’ютерні технології  розрахунку геометричних характеристик складених перерізів. 
Електронне наукове фахове видання ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 10 (2021) Вип. 10. с. 67-76. 
6. П. Федірко, В. Девін, В. Ткачук, В. Бурдега. Технологія виготовлення і математичні моделі апаратів високого тиску. Вісник Львівського національного 
аграрного університету: агроінженерні дослідження. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2021. № 25.с. 143-147

Інженерно 
технічний 
факультет

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ДЕВІН Владлен 
В'ячеславович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Бурдега В.Ю., Девін В.В., Ткачук В.С. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка»  для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія»,  Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,  2021. 219 с. Протокол засідання науково-
методичної ради ПДАТУ № 7 від 20.05.2021
2. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності  208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології»  В.Ю. Бурдега, В.В. Девін, В.С. Ткачук. Кам’янець-
Подільський: ЗВО «ПДУ»,  2022. 219 с. Протокол засідання науково-методичної ради ПДУ №3 від 12.04.2022.
3. Практикум з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 
«Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології»  В.Ю. Бурдега, В.В. Девін, В.С. Ткачук. Кам’янець-Подільський: ЗВО 
«ПДУ»,  2022. 129 с. Протокол засідання науково-методичної ради ПДУ №3 від 12.04.2022.



Інженерно 
технічний 
факультет

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ДЕВІН Владлен 
В'ячеславович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Девін В.В., Збаравська Л.Ю., Торчук М.В. Основи систем автоматизованого проектування і розрахунку: методичні рекомендації для здобувачів 
бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – 58 с.
Прот. №2 від 28.10.2020 р.
2.Девін В.В., Слободян С.Б., Торчук М.В. САПР Autodesk Inventor: методичні рекомендації для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти 
спеціальності 208 «Агроінженерія» Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – 68 с.  Прот. №3 від 25.11.2020 р.
3. Ткачук В.С., Девін В.В., Бурдега В.Ю. Теорія механізмів і машин: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 208 «Агроінженерія». Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам’янець-Подільський. 2020. 245 с. Протокол засідання 
науково-методичної ради ПДАТУ № 6 від 26.03.2021.
4. Ткачук В.С., Девін В.В., Бурдега В.Ю. Механіка матеріалів і конструкцій.  Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 208  «Агроінженерія»,  274 «Автомобільний транспорт».  Частина 1. Частина 2. ЗВО «Подільський 
державний університет». В.С. Ткачук, В.В. Девін., В.Ю. Бурдега. Кам'янець-Подільський. 2021. 156 с.
5. Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 208  «Агроінженерія». В.С. Ткачук, В.В. Девін, В.Ю. Бурдега.  Кам'янець-Подільський: ПДАТУ 2021. 
110 с.

Інженерно 
технічний 
факультет

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ДЕВІН Владлен 
В'ячеславович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Гурток моделювання з інженерної і компютерної графіки (2020-2022)

Інженерно 
технічний 
факультет

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ТКАЧУК Василь 
Сергійович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 

1. Девін В.В., Ткачук В.С., Скоробогатов Д.В. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «GIM» У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНА 
МЕХАНІКА. ISSN: 2414-0325. Openeducational e-environmentofmodern University. 2019. № 7.с. 17-29. Фахове видання.
2. Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю., Використання  некомерційного навчального програмного забезпечення для розрахунку стержневих конструкцій. 
Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”. 2020. №8, с. 8-16. Фахове видання.
3. Бурдега В. Ю., Девін В. В., Ткачук В. С. Агротехнічна оцінка борони-культиватора. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 
2020. № 32. с. 99-107 Фахове видання.
4. Девін В.В., Бурдега В.Ю., Ткачук В.С. Агротехнічна оцінка борони-культиватора. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 
ПДАТУ, 2020. Вип. 32. Том 1. с.99-107. 
5. Девін В.В., Бурдега В.Ю., Ткачук В.С. Використання некомерційного програмного забезпечення для розрахунку стержневих конструкцій. Електронне 
наукове фахове видання ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 8 (2020) Вип. 8. с. 8-16. 
6. Девін В.В., Бурдега В.Ю., Ткачук В.С. Активізація сепарації технологічної маси на сепаруючих робочих поверхнях. Подільський вісник: сільське 
господарство, техніка, економіка. ПДАТУ, 2020. Вип. 33. Том 1. с. 97-107. 
7. Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю., Семенишина Р.В. Комп’ютерні технології в розрахунку геометричних характеристик складених перерізів. 
Електронне наукове фахове видання ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 10 (2021) Вип. 10. с. 67-76.
8. П. Федірко, В. Девін, В. Ткачук, В. Бурдега. Технологія виготовлення і математичні моделі апаратів високого тиску. Вісник Львівського національного 
аграрного університету: агроінженерні дослідження. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2021. № 25.с. 143-147



Інженерно 
технічний 
факультет

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ТКАЧУК Василь 
Сергійович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності  208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології»  В.Ю. Бурдега, В.В. Девін, В.С. Ткачук. Кам’янець-
Подільський: ЗВО «ПДУ»,  2022. 219 с.
2. Практикум з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 
«Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології»  В.Ю. Бурдега, В.В. Девін, В.С. Ткачук. Кам’янець-Подільський: ЗВО 
«ПДУ»,  2022. 129 с.

Інженерно 
технічний 
факультет

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ТКАЧУК Василь 
Сергійович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок / рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. Ткачук В.С., Девін В.В., Бурдега В.Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Теорія механізмів і машин»   для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія»  В.С.Ткачук, В.В. Девін, В.Ю. Бурдега. Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ,2020.98 с.
2. Ткачук В.С., Девін В.В., Бурдега В.Ю. Теорія механізмів і машин. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 208 «Агроінженерія». В.С. Ткачук, В.В. Девін, В.Ю. Бурдега. Кам’янець-Подільський: ПДУ, 2021. 245 с.
3. Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. Механіка матеріалів і конструкцій.  Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 208  «Агроінженерія»,  274 «Автомобільний транспорт».  Частина 1. Частина 2. ЗВО «Подільський 
державний університет». В.С. Ткачук, В.В. Девін., В.Ю. Бурдега. Кам'янець-Подільський. 2021. 156 с.
4. Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 208  «Агроінженерія». В.С. Ткачук, В.В. Девін, В.Ю. Бурдега.  Кам'янець-Подільський: ПДАТУ 2021. 
110 с.
5. ПДАТУ 2021. 110 с.4. Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 208  «Агроінженерія». В.С. Ткачук, В.В. Девін, В.Ю. Бурдега.  Кам'янець-
Подільський: ПДАТУ 2021. 110 с.

Інженерно 
технічний 
факультет

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ТКАЧУК Василь 
Сергійович

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою)

Договір НКП №7/2020 від 25.08.2020 року.
Договір НКП №9/2020 від 12.04.2022 року. 

Інженерно 
технічний 
факультет

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

БУРДЕГА 
Василь 
Юрійович

1) 	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Бурдега В.Ю., Девін В.В., Ткачук В.С. Агротехнічна оцінка борони-культиватора. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 
ПДАТУ, 2020. Вип. 32. Том 1. с.99-107. Фахове видання.
2.  Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. Використання некомерційного програмного забезпечення для розрахунку стержневих конструкцій.  Електронне 
наукове фахове видання ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 8 (2020) Вип. 8. с. 8-16. 
3.  Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю, Семенишена Р.В. Комп’ютерні технології  розрахунку геометричних характеристик складених перерізів. 
Електронне наукове фахове видання ISSN: 2414-0325. Open educational e-environment of modern University, № 10 (2021) Вип. 10. с. 67-76. 
4. Ткачук В.С., Девін В.В., Бурдега В.Ю. Активізація сепарації технологічної маси на сепаруючих робочих поверхнях. Подільський вісник: сільське 
господарство, техніка, економіка. ПДАТУ, 2020. Вип. 33. Том 1. с.97-107. Фахове видання.                                                                 
5.Бурдега В.Ю., Слотюк Т.В.  Наукова журналістика: особливості функціонування та основні завдання. Професійно-прикладні дидактики, №5 с.15-20, 
2018                                                                                                                                                                                                                
6. П. Федірко, В. Девін, В. Ткачук, В. Бурдега. Технологія виготовлення і математичні моделі апаратів високого тиску. Вісник Львівського національного 
аграрного університету: агроінженерні дослідження. Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2021. № 25.с. 143-147.  

Інженерно 
технічний 
факультет

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

БУРДЕГА 
Василь 
Юрійович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Бурдега В.Ю., Девін В.В., Ткачук В.С. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка»  для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія»,  Кам’янець-Подільський: ПДАТУ,  2021. 219 с. Протокол засідання науково-
методичної ради ПДАТУ № 7 від 20.05.2021
2. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності  208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології»  В.Ю. Бурдега, В.В. Девін, В.С. Ткачук. Кам’янець-
Подільський: ЗВО «ПДУ»,  2022. 219 с. Протокол засідання науково-методичної ради ПДУ №3 від 12.04.2022.
3. Практикум з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 
«Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології»  В.Ю. Бурдега, В.В. Девін, В.С. Ткачук. Кам’янець-Подільський: ЗВО 
«ПДУ»,  2022. 129 с. Протокол засідання науково-методичної ради ПДУ №3 від 12.04.2022.

Інженерно 
технічний 
факультет

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

БУРДЕГА 
Василь 
Юрійович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

 1. Бурдега В.Ю., Девін В.В., Ткачук В.С.  Методичні рекомендації з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка»  для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам’янець-Подільський. 
2020. 64 с. № 8 від 16.10.2020
2.Ткачук В.С., Бурдега В.Ю., Девін В.В.  Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Теорія механізмів і машин»   для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам’янець-
Подільський. 2020. 98 с. № 8 від 16.10.2020
3. Ткачук В.С., Девін В.В., Бурдега В.Ю. Теорія механізмів і машин: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 208 «Агроінженерія». Подільський державний аграрно-технічний університет.  Кам’янець-Подільський. 2020. 245 с. Протокол засідання 
науково-методичної ради ПДАТУ № 6 від 26.03.2021.
4. Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 208  «Агроінженерія». В.С. Ткачук, В.В. Девін, В.Ю. Бурдега.  Кам'янець-Подільський: ПДАТУ 2021. 
110 с.4. Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 208  «Агроінженерія». В.С. Ткачук, В.В. Девін, В.Ю. Бурдега.  Кам'янець-Подільський: ПДАТУ 2021. 
110 с.  Протокол засідання науково-методичної ради ПДАТУ № 12 від 29.12.2021.                                               
5. Девін В.В., Ткачук В.С., Бурдега В.Ю. Механіка матеріалів і конструкцій.  Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 208  «Агроінженерія»,  274 «Автомобільний транспорт».  Частина 1. Частина 2. ЗВО «Подільський 
державний університет». В.С. Ткачук, В.В. Девін., В.Ю. Бурдега. Кам'янець-Подільський. 2021. 156 с.                                                                                                                                                                                                            



Інженерно 
технічний 
факультет

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

БУРДЕГА 
Василь 
Юрійович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Гурток моделювання з інженерної і компютерної графіки (2020-2022)

Інженерно-
технічний 
факультет

Кафедра 
технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ОЛЕНЮК 
Олександр 
Антаолійович

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір;

1) Пат. 134004 U Україна, МПК В23Р 6/00. Спосіб відновлення зношених поверхонь деталей машин / Бончик В.С., Вархал А.Я.,  Федірко П.П., Оленюк 
О.А.  (Україна) -№ u 2018 12066; Заявлено 05.12.2018; Опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – 4 с.
2) Пат. 134002 U Україна, МПК В60S 5/00. Спосіб відновлення газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згоряння / Бончик В.С., Субчак В.В.,  
Федірко П.П., Оленюк О.А.  (Україна) -№ u 2018 12064; Заявлено 05.12.2018; Опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – 4 с.
3) Пат. 148467 U Україна, МПК В01D 25/38. Фільтр для очищення дизельного палива / Іванишин В.В., Дуганець В.І., Підлісний В.В., Бончик В.С., 
Оленюк О.А.  (Україна) - № u 2021 01439; Заявлено 22.03.2021;Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
4) Пат. 148476 U Україна, МПК G01L 5/24. Пристосування для перевірки запобіжних муфт / Бончик В.С., Гарасимчук І.Д., Дубік В.М., Оленюк 
О.А.,Вусатий М.В.  (Україна) - № u 2021 01540; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
5) Пат. 148477 U Україна, МПК В23Р 6/00. Спосіб відновлення деталей типу хрестовини карданного шарніра із шипами / Бончик В.С., Гарасимчук І.Д., 
Дубік В.М., Оленюк О.А., Потапський П.В. (Україна) - № u 2021 01541; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.

Інженерно-
технічний 
факультет

Кафедра 
технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ОЛЕНЮК 
Олександр 
Антаолійович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1)Оленюк О.А. Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування. Спеціальність 141 - Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка. / О.А. Оленюк, М.М. Корчак // Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2018 р. 18 с.
2) Оленюк О.А. Методичні рекомендації з підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Бакалавр» / О.А. Оленюк, Т.Д. Гуцол, Л.М. Михайлова та 
інші // Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019 р. 38 с.
3) Оленюк О.А. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни  „Електротехнології в АПК” для студентів різних форм навчання  
освітнього ступеня „Магістр” спеціальності „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” / О.А. Оленюк, І.Д. Гарасимчук, Л.М. Михайлова та 
інші // Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020 р. 58 с.
4) Оленюк О.А. Комплект електронного методичного забезпечення навчальної дисципліни "Діагностування енергообладнання"

Інженерно-
технічний 
факультет

Кафедра 
технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ОЛЕНЮК 
Олександр 
Антаолійович

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Рецензент наукового видання Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences ISSN: 1319-1578 (2021-2022)
Рецензент наукового видання Independent Journal of Management & Production (IJM&P) ISSN: 2236-269X (2021-2022)

Інженерно-
технічний 
факультет

Кафедра 
технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ОЛЕНЮК 
Олександр 
Антаолійович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (2017-2020)



Інженерно-
технічний факульет  

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

СЕМЕНИШЕНА 
Руслана 
Володимирівна 

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 1.Семенишена Р. В. Комбіновані системи постачання приватного будинку із  застосуванням альтернативних джерел енергії [Текст] / Р. В. Семенишена, 
Ю. І. Панцир, . І. Д. Гарасимчук, П. В. Потапський,  А. В. Горбовий // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальнй науково-виробничий 
журнал. – Кременчук: КрНУ, 2019. – Вип. 1/2019 ( 45). – C. 65-71               
2.Семенишена Р.В. Комп’ютерні технології в розрахунку геометричних характеристик складених перерізів[Електронний ресурс] / В.В. Девін, В.С Ткачук, 
В.Ю. Бурдега // Open educational е-environment of modern University.- 2021.-Вип.10.-С. 67-76.- Електрон. версія друк. вид.- Режим доступу: 
https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/362           
3.Семенишена  Р.В., Шевчук О.В. Формування фахової компетентності студентів в умовах дистанційного навчання віртуальним лабораторним 
практикумом. Журнал «Перспективи та інновації науки» Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). Київ: Громадська наукова 
організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» № 1(6) 2022. С. 331-338. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952. 2022. 1(6). 
С. 331-338.                   
4)Lesia Zbaravska, Olha Chaikovska, Ruslana Semenyshena, Viktor Duhanets. Interdisciplinary approach to teaching physics to students majoring in agrarian 
engineering and agronomy. Інтердисциплінарний підхід до навчання фізики студентам спеціальностей аграрного машинобудування та агрономії. Independent 
journal of management & production (IJM&P) v. 10, n. 7, Special Edition PDATU, 2019. p. 912, (p. 645-657)(  Web of Science)                                                                                 
                       
5)Hrushetskyi S., Yaropud V., Kupchuk I., Semenyshena R.: The Heap Parts Movement on the Share-Board Surface of the Potato Harvesting Machine  Bulletin of 
theTransilvania University of Braşov Series II: Forestry  Wood Industry Agricultural Food Engineering  Vol. 14(63) No. 1 – 2021. S. 127-140. (Scopus).

Інженерно-
технічний факульет  

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

СЕМЕНИШЕНА 
Руслана 
Володимирівна 

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір;

1)Пат.134344 Україна МПК (2019.01) Пневматичний прискорювач переміщення [Текст] // А.М. Божок, Р.В. Семенишена, Д.В. Вільчинська ; заявник і 
патентовласник НУХТ. - № 2018 12540; заявл. 17.12.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9                                                                                                                
2)Пат.134105 Україна МПК (2019.01) Пристрій для двоступінчастого інтегрування сигналів  [Текст] // А.М. Божок, Р.В. Семенишена, Д.В. Вільчинська; 
заявник і патентовласник НУХТ. - № 2018 13080; заявл. 29.12.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.                                                                                                                                                                             
                                                                           
3)Пат.134086  Україна МПК (2019.01) Інтегруючий пристрій  [ТекстЇ]// А.М. Божок, Р.В. Семенишена, Д.В. Вільчинська; заявник і патентовласник НУХТ. 
- № 2018 128968 ; заявл. 26.12.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. №8.                                                                                                                                                                                               
                                       
4) Пат.137296  Україна МПК (2019.01) Диференціатор з настроювачем швидкості переміщення вихідного штока  [ТекстЇ]// А.М. Божок, Р.В. Семенишена, 
Д.В. Вільчинська; Козак О. М. заявник і патентовласник НУХТ. - № 2019 04128 ; заявл. 18.04.2019; опубл. 10.10.2019, Бюл. №19                                                               
                   
5)Пат.137509  Україна МПК (2019.01) Пристрій для диференціювання теплових сигналів  [ТекстЇ]// А.М. Божок, Р.В. Семенишена, Д.В. Вільчинська; 
Козак О. М. заявник і патентовласник НУХТ. - № 2019 03540 ; заявл. 08.04.2019; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20

Інженерно-
технічний факульет  

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

СЕМЕНИШЕНА 
Руслана 
Володимирівна 

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.Семенишена Р.В Навчально-методичний посібник «Теоретична механіка. Статика. Теорія і задачі.»  для студентів технічних спеціальностей/ 
Подільський державний аграрно-технічний університет; Кам'янець-Подільський, 2018. – 96с.
2.Семенишена Р.В. Навчальний посібник  «Теоретична механіка»  для студентів спеціальності « Транспортні технології»/ Подільський державний аграрно-
технічний університет; Кам'янець-Подільський, 2018. – 74с.
3.Семенишена Р.В. Практикум «Теоретична механіка. Статика.» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 208   
«Агроінженерія»» / Р.В Семенишена, В.В.Девін. - Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 90 с.

Інженерно-
технічний факульет  

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

СЕМЕНИШЕНА 
Руслана 
Володимирівна 

8)	виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Рецензування наукового видання: 
1)Independent Journal of Management & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236-269X and revised the article “Distribution channels (dc) in the technological industry - 
ideas for improvement in Argentina”. Revised 02/03/2021.                                                                                                                                                                                                           
                                  
2)“ENGINEERING ECONOMICS ” ( full title “INZINERINE EKONOMIKA - ENGINEERING ECONOMICS” ) indexed by S ocial Sciences Citation Index  ( 
Clarivate Analytics) and Scopus   ( Elsevier) P ublished by Kaunas University of Technology, Lithuania, K aunas, 2021                                                                                                                            
                                                  
3)Independent Journal of Management & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236-269X and revised the article “Evolution of research related to fruit and vegetable waste 
in agrifood supply chains: analysing past publications seeking to identify a path to future research””. Revised 01/09/2021.íJacareí/SP Brazil, January 09, 2021



Інженерно-
технічний факульет  

Технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

СЕМЕНИШЕНА 
Руслана 
Володимирівна 

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Корольков Олександр Сергійович  – переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з енергетики (грудень 2021 р.)

Інженерно-
технічний 
факультет

технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ФЕДІРКО Павло 
Петрович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) Павло Федірко, Владлен Девін, Василь Ткачук, Василь Бурдега. Технологія виготовлення і математичні моделі апаратів високого тиску // Вісник 
Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження: випуск 25. Львівський національний аграрний університет, 2021. –   С. 
143-147.
2) Sheychenko Victor, Hailis Gedal, Dudnikov Ihor, Fedirko Pavlo. Investigation of the tricycle tractor incline influence on its stability under the conditions of work at 
the of slope fields// Independent Journal of Management & Production. 2019 – v. 10, n. 7. 725-738.
3) Федірко П.П, Кроль В.О, Морозов В.В. Використання міжпредметних зв'язків дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» 
при підготовці фахівців агроінженерного профілю. Аграрна  наука  та  освіта  в  умовах  євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар.  наук.-практ.  
конф. Ч.2. (20-21березня  2019р., м. Кам’янець-Подільський).–Тернопіль : Крок, 2019. С. 303-305
4) Бончик В.С., Федірко П.П., Дудчак Т.В. Проблеми комбайнового збирання картоплі на важкосуглинкових ґрунтах / Подільський Вісник: Сільське 
господарство. Техніка. Економіка. Міжнародний науковий журнал. Вип.27.Частина 3.- Кам’янець-Подільський, 2018. – С.45-48.
5) Федірко П.П., Бончик В.С., Кроль В.О. Дослідження процесу фіксації нарізних з’єднань анаеробними матеріалами / Подільський Вісник: Сільське 
господарство. Техніка. Економіка. Міжнародний науковий журнал. Вип.29. - Кам’янець-Подільський, 2018. – С.122-127.4)

Інженерно-
технічний 
факультет

технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ФЕДІРКО Павло 
Петрович

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір;

1) Пат. 125722 С2 Україна, МПК Е06В 3/32. Розсувні двері для стійла по утриманню коней / Іванишин В.В., Бончик В.С., Федірко П.П., Оленюк О.А., 
Гончарук А.О. (Україна) -№ а 2019 06149; Заявлено 03.06.2019; Опубл. 25.05.2022, Бюл. № 12. - 4 с.
2) Пат. 134002 U Україна, МПК В60S 5/00. Спосіб відновлення газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згоряння / Бончик В.С., Субчак В.В.,  
Федірко П.П., Оленюк О.А.  (Україна) -№ u 2018 12064; Заявлено 05.12.2018; Опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – 4 с.
3)  Пат. 134004 U Україна, МПК В23Р 6/00. Спосіб відновлення зношених поверхонь деталей машин / Бончик В.С., Вархал А.Я.,  Федірко П.П., Оленюк 
О.А.  (Україна) -№ u 2018 12066; Заявлено 05.12.2018; Опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – 4 с. 
4)Патент на корисну модель № 125686 U Україна, МПК F23В90/00.  Спосіб спалювання соломи /  Корчак М.М.,  Федірко П.П., Бончик В.С., Р.С. 
Ямборак. -  № u 2017 10672; Заявлено 02.11.2017; Опубл.5.05.2018, Бюл. № 10. – 4 с.

Інженерно-
технічний 
факультет

технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ФЕДІРКО Павло 
Петрович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Федірко П.П., Кроль В.О. Матеріалознавство і слюсарна справа: навч. Посібник. - К.: Видавничий дім “Кондор”, 2018. - 384с.
2) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Ремонт машин та обладнання» для  здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» / В.С.Бончик, В.І. Дуганець - Кам’янець-Подільський:  ПДАТУ, 2020. - 42  с.
3) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Ремонт машин та обладнання ” для студентів інженерно-технічного факультету за 
ОС «бакалавр»/ В.С.Бончик, - Кам’янець-Подільський:  ПДАТУ, 2018. - 26 с.
4)Електронний навчальний комплекс з  дисципліни: "Матеріалознавство і ТКМ" для студентів інженерно-технічного факультету за ОС «бакалавр»  / П.П. 
Федірко, В.С. Бончик, О.М. Оленюк - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018.



Інженерно-
технічний 
факультет

технічного 
сервісу і 
загальнотехнічних 
дисциплін

ФЕДІРКО Павло 
Петрович

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III–IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, 
II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів – членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III–IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II–III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 

Член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України по Хмельницькій області -         2018 
- 2020 рр.

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

КОМАРОВА 
Тетяна 
Володимирівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; 1. «Педагогічна майстерність викладача фізичного виховання у формуванні моральних та вольових якостей студентської молоді», Міжнародний науковий 

журнал «Професійно-прикладні дидактики»2018 р.
2. «Педагогічна майстерність викладача фізичного виховання у формуванні моральних та вольових якостей студентської молоді», Міжнародний науковий 
журнал «Професійно-прикладні дидактики» 2019 р.
3. «Оптимальний режим рухової активності та відмова від шкідливих звичок – запорука студентської молоді», ІІІ міжнародна науково-методична 
конференція «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти», 2019 р.
4. «Оптимальний режим рухової активності та відмова від шкідливих звичок- запорука здоров’я студентської молоді» IV міжнародна наукова-методична 
конференція, 2 жовтня 2020 року, м.Кам’янець-Подільський.                                                                                                               5. Микола Прозар, Жанна 
Костантинова, Юлія Якушева, Тетяна Комарова, Микола Кужель, Олександр Хомовський, Сергій Балан.Фізична підготовленість кваліфікованих 
волейболісток в підготовчому періоді загальнопідготовчого етапу.Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський, 2021. Вип. 23. С. 
39-45                                                                                                          

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

КОМАРОВА 
Тетяна 
Володимирівна

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1)  30 хвилин здоров’я. Методичні рекомендації до виконання комплексу вправ нетренованими здобувачками першого (бакаврського) та другого 
(магістерського) рівня вищої освіти: / Комарова Т. В. Андреєв С. А. ./ За ред. Комарова Т. В. Андреєв С. А.  - м. Кам’янець-Подільський, 2019 р. - 16 с.  2) 
Методичні рекомендації
2. «Розвиток швидкісних можливостей»/ Комарова Т., Андреєв С. А./м. Кам'янець-Подільський, 2021 р. - 38 с.
3. Андрєв С.А.Комарова Т. В. Методичні рекомендації «Розвиток швидкісних можливостей» Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ 2021 
р.32.Андрєв С.А.Комарова Т. В. Методичні рекомендації «ХАТХА-ЙОГА. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ ІНДІЙСЬКОЇ 
ГІМНАСТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗВО» Кам’янець-Подільський, Подільський ЗВО «ПДУ»  2022 р.

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

КОМАРОВА 
Тетяна 
Володимирівна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівництво студентом, який виконав МС України, посівши II місце в Суперлізі з волейболу Глабай І. 2021,  

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

КОМАРОВА 
Тетяна 
Володимирівна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член Кам'янець-Подільської  федерації волейболу (з 2021 р.)



інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

ЦИМБАЛІСТИЙ 
Вячеслав 
Миколайови

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

    1. Цимбалістий В.М. Психологічні особливості студентського віку і проблема виховання у вищій школі.Міжнародний науковий журнал «Професійно-
прикладні дидактики», 2018р                                                                                                                                                                                                                                                               
                                           2.  Цимбалістий В.М. Сучасний стан та методи оптимізації фізичного виховання у ВНЗ. Міжнародний науковий журнал 
«Професійно-прикладні дидактики
 2018 р.
3. Цимбалістий В.М.  Сучасний стан та методи оптимізації фізичного виховання у ВНЗ. Міжнародний науковий журнал «Професійно-прикладні 
дидактики» 2019 р                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                 4. Цимбалістий В.М. Вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ. Міжнародний науковий журнал «Професійно-
прикладні дидактики». 2019р.
5.Сергій Бабюк, Сергій Потапчук, Микола Кужель, Сергій Степанков, Сергій Андреєв.Вячеслав Цимбалістий  Організація уроків фізичної культури для 
учнів 5–6 класів підготовчої медичної групи з використанням рухових завдань гімнастичного характеру. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 
Кам’янець-Подільський, 2021. Вип. 23. С. 13-19.  

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

ЦИМБАЛІСТИЙ 
Вячеслав 
Миколайови

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.Степанков С.П.Цимбалістий В.М. Методичні рекомендації для технічної підготовки футболістів студентів І-ІІ курсів денної форми навчання 
економічного факультету. Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019р.    
2.Цимбалістий В.М., Методичні рекомендації «Удосконалення спортивної підготовки при проведенні занять з футболу» Кам’янець-Подільський, 
Подільський ДАТУ, 2021 р                                                                                                                                                                            3.Степанков 
С.П.Цимбалістий В.М., Методичні рекомендації  «Теніс настільний» Кам’янець-Подільський, Подільський ЗВО «ПДУ»  2022 р.46с

Інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
виховання

ЦИМБАЛІСТИЙ 
Вячеслав 
Миколайови

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

    1. Цимбалістий В.М. Психологічні особливості студентського віку і проблема виховання у вищій школі.Міжнародний науковий журнал «Професійно-
прикладні дидактики», 2018р                                                                                                                                                                                                                                                               
                                           2.  Цимбалістий В.М. Сучасний стан та методи оптимізації фізичного виховання у ВНЗ. Міжнародний науковий журнал 
«Професійно-прикладні дидактики
 2018 р.
3. Цимбалістий В.М.  Сучасний стан та методи оптимізації фізичного виховання у ВНЗ. Міжнародний науковий журнал «Професійно-прикладні 
дидактики» 2019 р                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                 4. Цимбалістий В.М. Вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ. Міжнародний науковий журнал «Професійно-
прикладні дидактики». 2019р.
5.Сергій Бабюк, Сергій Потапчук, Микола Кужель, Сергій Степанков, Сергій Андреєв.Вячеслав Цимбалістий  Організація уроків фізичної культури для 
учнів 5–6 класів підготовчої медичної групи з використанням рухових завдань гімнастичного характеру. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 
Кам’янець-Подільський, 2021. Вип. 23. С. 13-19.  

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

ЦИМБАЛІСТИЙ 
Вячеслав 
Миколайови

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член федерації футболу м.  Кам'янець-Подільський (з 2011 р. по теперішній час)

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

СТЕПАНКОВ 
Сергій Петрович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

                                                                                                                                                                                                                                              1.Степанков 
Сергій Петрович.Психологічні особливості студентського віку і проблема виховання у вищій школі/Професійно-прикладні дидактики (міжнародний 
науковий журнал) 2018 р 2.Степанков Сергій Петровичч.                                                                                                                                                            
2.Степанков Сергій Петровичч. Соціально-педагогічна робота з дітьми, що мають обмежені фізичні можливості.Міжнародна науково-практична 
конференція/ Іновації партнерської  взаємодії освіти, економіки  та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму, 2018 р. 
3.Степанков Сергій Петрович. Вдосконалення процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах./ Професійно-прикладні дидактики» Випуск 3, 
2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                       4.Степанков Сергій Петрович. Методичні аспекти фізичного виховання студентів у ВНЗ.Міжнародний науковий журнал 
«Професійно-прикладні дидактики» Випуск 2019. Степанков Сергій Петрович.                                                                                                                              
5.Сергій Бабюк, Сергій Потапчук, Микола Кужель, Сергій Степанков, Сергій Андреєв. Організація уроків фізичної культури для учнів 5–6 класів 
підготовчої медичної групи з використанням рухових завдань гімнастичного характеру. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-
Подільський, 2021. Вип. 23. С. 13-19.

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

СТЕПАНКОВ 
Сергій Петрович

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

 1.Степанков С.П. Хомовський О.І.Розвиток сили в процесі самостійних занять. Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018 р.
2.Степанков С.П.Цимбалістий В.М. Методичні рекомендації для технічної підготовки футболістів студентів І-ІІ курсів денної форми навчання 
економічного факультету. Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019р.    
3.Степанков С.П.Цимбалістий В.М., Методичні рекомендації  «Теніс настільний» Кам’янець-Подільський, Подільський ЗВО «ПДУ»  2022 р.46с.



інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

СТЕПАНКОВ 
Сергій Петрович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1.Степанков Сергій Петрович.Психологічні особливості студентського віку і проблема виховання у вищій школі/Професійно-прикладні дидактики 
(міжнародний науковий журнал) 2018 р 2.Степанков Сергій Петровичч.                                                                                                                                                            
               2.Степанков Сергій Петровичч. Соціально-педагогічна робота з дітьми, що мають обмежені фізичні можливості.Міжнародна науково-практична 
конференція/ Іновації партнерської  взаємодії освіти, економіки  та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму, 2018 р. 
3.Степанков Сергій Петрович. Вдосконалення процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах./ Професійно-прикладні дидактики» Випуск 3, 
2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                       4.Степанков Сергій Петрович. Методичні аспекти фізичного виховання студентів у ВНЗ.Міжнародний науковий журнал 
«Професійно-прикладні дидактики» Випуск 2019. Степанков Сергій Петрович.                                                                                                                              
5.Сергій Бабюк, Сергій Потапчук, Микола Кужель, Сергій Степанков, Сергій Андреєв. Організація уроків фізичної культури для учнів 5–6 класів 
підготовчої медичної групи з використанням рухових завдань гімнастичного характеру. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-
Подільський, 2021. Вип. 23. С. 13-19.

Інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
виховання

СТЕПАНКОВ 
Сергій Петрович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

1.Асоціація настільного тенісу Кам'янець-Подільського.

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

ХОМОВСЬКИЙ 
Олександр 
Іванович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;     1. Хомовський О.І.«Сучасний стан та методи оптимізації фізичного виховання у ВНЗ»Міжнародний науковий журнал «Професійно-прикладні 

дидактики», 2018р                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                 2. Хомовський О.І «Сучасний стан та методи оптимізації фізичного виховання у ВНЗ»Міжнародний науковий журнал 
«Професійно-прикладні дидактики. 2019р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                  3. Хомовський О.І «Проблеми та методика викладання фізичного виховання в 
спеціальних медичних групах»Матеріали ХХVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і 
освіти в умовах глобалізації». Переяслав-Хмельницький, 2019р                          4.Хомовський О.І «Вплив спортивно-орієнтованих занять на фізичну 
підготовку студентів» ІІІ міжнародна науково-методична конференція «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої освіти та 
професійної освіти». 2019р.                                                                                                                         5. Микола Прозар, Жанна Костантинова, Юлія 
Якушева, Тетяна Комарова, Микола Кужель, Олександр Хомовський, Сергій Балан.Фізична підготовленість кваліфікованих волейболісток в підготовчому 
періоді загальнопідготовчого етапу.Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський, 2021. Вип. 23. С. 39-45

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

ХОМОВСЬКИЙ 
Олександр 
Іванович

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1..Степанков С.П. Хомовський О.І.Розвиток сили в процесі самостійних занять. Подільський державний аграрно-технічний університет, 2018 р.   
2.Хомовський О.І Методичні рекомендації для самостійних занять з фізичного виховання «Підтримання фізичної активності в умовах дистанційної 
освіти» Кам’янець-Подільський, Подільський ДАТУ 2021 р. 
  3. Кужель М.М., Хомовський О.І, Методичні рекомендації  «Сучасні види оздоровчої гімнастики» Кам’янець-Подільський, Подільський ЗВО «ПДУ»  
2022 р.56с.      

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

ХОМОВСЬКИЙ 
Олександр 
Іванович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

    1. Хомовський О.І.«Сучасний стан та методи оптимізації фізичного виховання у ВНЗ»Міжнародний науковий журнал «Професійно-прикладні 
дидактики», 2018р                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                 2. Хомовський О.І «Сучасний стан та методи оптимізації фізичного виховання у ВНЗ»Міжнародний науковий журнал 
«Професійно-прикладні дидактики. 2019р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                  3. Хомовський О.І «Проблеми та методика викладання фізичного виховання в 
спеціальних медичних групах»Матеріали ХХVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і 
освіти в умовах глобалізації». Переяслав-Хмельницький, 2019р                          4.Хомовський О.І «Вплив спортивно-орієнтованих занять на фізичну 
підготовку студентів» ІІІ міжнародна науково-методична конференція «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої освіти та 
професійної освіти». 2019р.                                                                                                                         5. Микола Прозар, Жанна Костантинова, Юлія 
Якушева, Тетяна Комарова, Микола Кужель, Олександр Хомовський, Сергій Балан.Фізична підготовленість кваліфікованих волейболісток в підготовчому 
періоді загальнопідготовчого етапу.Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський, 2021. Вип. 23. С. 39-45 



інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

ХОМОВСЬКИЙ 
Олександр 
Іванович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1  Керівництво студентом, Колесник Сергій - Чемпіон Європи серед юнаків з важкої атлетики 20-27.08.2021 р. 1 місце.  

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

ХОМОВСЬКИЙ 
Олександр 
Іванович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член федерації важкої атлетики  Хмельницької області (з 2010 р по теперішній час)

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

Кужель Микола 
Миколайович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Стасюк І.І., Боднар А.О. Кужель М.М., Одайник В.В., Солопчук Д.М., Рябцев С.П., Рухова активність студентів закладів вищої освіти в навчальний 
період. Електронний журнал «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та фізичної терапії». – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 1. (http://psa-konf.kpnu.edu.ua.)
2. Клюс О. А., Кужель М.М. сучасний стан питання щодо організації фізичного виховання у для студентів неспеціалізованих факультетів. Формування 
здорового здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: зб. Наук. праць–Кам’янець–Подільський національний університет  
 імені Івана Огієнка, 2019.– [у друці
3. Клюс О. А., Кужель М. М., Скавронський О. П., Гуска М. В. Передумови формування  ціннісного ставлення студентів до розвитку фізичної 
підготовленості. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський, 2020. 
Вип. 16. С. 27-31.                                                                                                                                                                                                                                                                  
                          4.Сергій Бабюк, Сергій Потапчук, Микола Кужель, Сергій Степанков, Сергій Андреєв. Організація уроків фізичної культури для учнів 5–6 
класів підготовчої медичної групи з використанням рухових завдань гімнастичного характеру. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-
Подільський, 2021. Вип. 23. С. 13-19.                                                                                                                                                                                                                                                 
                                          5. Микола Прозар, Жанна Костантинова, Юлія Якушева, Тетяна Комарова, Микола Кужель, Олександр Хомовський, Сергій 
Балан.Фізична підготовленість кваліфікованих волейболісток в підготовчому періоді загальнопідготовчого етапу.Фізичне виховання, спорт і здоров’я 
людини. Кам’янець-Подільський, 2021. Вип. 23. С. 39-45нець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 
Кам’янець-Подільський, 2020. Вип. 16. С. 27-31.

Інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
виховання

Кужель Микола 
Миколайович

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.Кужель М.М, Сучасні види оздоровчої гімнастикина на заняттях фізичного виховання  студентів педагогічного факультету/М.М.Кужель// Кам'янець-
Подільський. К-ПНУ. 2020р. 36с.
2. Методика навчання загальнорозвиваючим вправам студентів педагогічного факультет /М.М.Кужель// Кам'янець-Подільський. К-ПНУ. 2020р. 43с.
3. Основи кульової стрільби /М.М.Кужель// Кам'янець-Подільський. К-ПНУ. 2020р. 31с.                                                                                    4.Кужель М.М., 
Хомовський О.І, Методичні рекомендації  «Сучасні види оздоровчої гімнастики» Кам’янець-Подільський, Подільський ЗВО «ПДУ»  2022 р.56с.

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

Кужель Микола 
Миколайович

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”;

1. Міжнародний освітній проект на тему: «Online studning as latest form of modern education on the example of the google meet, google classroom platform» 1,5 
кредитів (45 годин) 15-22. 03, 2021



інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

Кужель Микола 
Миколайович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. .Стасюк І.І., Боднар А.О. Кужель М.М., Одайник В.В., Солопчук Д.М., Рябцев С.П., Рухова активність студентів закладів вищої освіти в навчальний 
період. Електронний журнал «Педагогічні та соціальні аспекти фізичного виховання та фізичної терапії». – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Випуск 1. (http://psa-konf.kpnu.edu.ua.)
2. Клюс О. А., Кужель М.М. сучасний стан питання щодо організації фізичного виховання у для студентів неспеціалізованих факультетів. Формування 
здорового здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: зб. Наук. праць–Кам’янець–Подільський національний університет  
 імені Івана Огієнка, 2019.– [у друці
3. Клюс О. А., Кужель М. М., Скавронський О. П., Гуска М. В. Передумови формування  ціннісного ставлення студентів до розвитку фізичної 
підготовленості. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-Подільський, 2020. 
Вип. 16. С. 27-31.                                                                                                                                                                                                                                                                  
                          4.Сергій Бабюк, Сергій Потапчук, Микола Кужель, Сергій Степанков, Сергій Андреєв. Організація уроків фізичної культури для учнів 5–6 
класів підготовчої медичної групи з використанням рухових завдань гімнастичного характеру. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Кам’янець-
Подільський, 2021. Вип. 23. С. 13-19.                                                                                                                                                                                                                                                 
                                          5. Микола Прозар, Жанна Костантинова, Юлія Якушева, Тетяна Комарова, Микола Кужель, Олександр Хомовський, Сергій 
Балан.Фізична підготовленість кваліфікованих волейболісток в підготовчому періоді загальнопідготовчого етапу.Фізичне виховання, спорт і здоров’я 
людини. Кам’янець-Подільський, 2021. Вип. 23. С. 39-45нець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 
Кам’янець-Подільський, 2020. Вип. 16. С. 27-31.

інженерно-
технічний 
факультет

Фізичного 
вихованняу

Кужель Микола 
Миколайович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво студентос, Гілевич Крістіна - Чемпіонат України з олімпійських вправ 22-25.09.20 м.Львів 1,2,3 місця



Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Іванишин 
Володимир 
Васильович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Іванишин, В. В., Стельмащук, А. М. Інноваційний шлях до університету дослідницького типу. Науково-виробничий журнал «Інноваційна Економіка» 5-
6’2017 [69] СМП «ТАЙП». – Тернопіль. - С.5-18. (фахове видання)
2. Prospects of Growing Miscanthus as Alternative Source of Biofuel [Текст] / Volodymyr Ivanyshyn [et al.]. // Renewable Energy Sources: Engineering, 
Technology, Innovation. – 2018. – С. 801-812. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-72371-6_78. (Web of Science)
3. Лізинг як механізм оновлення матеріально-технічної бази агропромислового комплексу [Текст] / В.В. Іванишин, Ю.О. Волощук // Науково-виробничий 
журнал «Інноваційна економіка». – № 9-10. –  2018 (77). – С. 56-63. (фахове видання)
4. Інституційно-інноваційне забезпечення розвитку спроможних сільських територіальних громад в умовах євроінтеграції [Текст] / В. В. Іванишин, А. М. 
Стельмащук, І. Ю. Леськів. // Економіка та управління національним господарством. – 2018. – Вип. 38(1). – С. 5-15. (фахове видання)
5. Логістичні аспекти розвитку сільського зеленого туризму [Електронний ресурс] / В. В. Іванишин, А. П. Печенюк // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 
21. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/21-2018 (електронне фахове видання)
6. Вплив земельної реформи на розвиток сільських територій [Текст] / Іванишин В. В., Дудзяк О. А. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. - 
№ 10(209). – С. 76-81. (фахове видання) 
7. Впровадження досвіду Ізраїлю при організації дорадчих служб на сільських територіях [Текст] / Іванишин В. В., Дудзяк О. А., Бордман Б. Я. // 
Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. - № 12(211). – С. 92-96. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2556221 (фахове видання)
8. Формування підприємницької свідомості українського селянина [Електронний ресурс] / В.В. Іванишин, А.В. Печенюк, А.П. Печенюк // Економіка та 
суспільство. – 2018. – № 19. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua (фахове видання)
9. Сільський зелений туризм як форма соціального підприємництва / В.В. Іванишин, А.П. Печенюк // Інноваційна економіка. № 7-8, 2018. С. 5-10. URL: 
http://www.inneco.org/index.php/innecoua/article/view/307/369 (фахове видання)
10. Marketing strategy formation for the development of organic production in the Ukraine [Текст] / Volodymyr Ivanyshyn, Oleg Kucher, Tetyana Bilyk // 
International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy. – No 1, Warsaw, 7–8 June 2018. – pp. 34–39 DOI: 
https://doi.org/10.22630/ESARE.2018.1.3 (Web of Science)
11. Пріоритети системи управління маркетинговою концепцією розвитку підприємств-виробників мінеральних вод [Текст] / Іванишин В.В., Петриняк А.Я. 
// Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. - № 10(209). – С. 62-69. (фахове видання)
12. Logic-statistical information models in control function of accounting [Електронний ресурс] / Volodymyr Ivanyshyn, Nadiya Khorunzhak, Ruslan Bruhanskyi // 
Independent journal of management & production. 2019. Volume 10, Issue 7. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.906 (Web of Science)
13. Usage of low-energy electromagnetic fields of marginal high-frequency range for reconstruction of the injured by infectious microorganisms animal skin 
[Електронний ресурс] / Taras Hutsol, Volodymyr Ivanyshyn, Serhii Yermakov, Serhii Komarnitskyi // Independent journal of management & production. 2019. 
Volume 10, Issue 7. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v10i7.907 (Web of Science)
14  Ivanyshyn  V  Sheludchenko  L  Hutsol  T  Rud  A  Skorobogatov  D : Mass transfer management and deposition of contaminants within car road zones  Vide  Інженерно-
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факультет
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Іванишин 
Володимир 
Васильович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                            1. Methodological aspects of the research formation and 
regional market development of animal production [Монографія] / Volodymyr Ivanyshyn, Mykola Misiuk, Maryna Zakhodym, Taras Hutsol. // Scientific 
achievements in enviromental and life science: Scientific monograph. – Krakуw : Traicon, 2018. – С. 30-41.
2. Працею звеличені. Герої праці – випускники Подільського державного аграрно-технічного університету. Науково-документальне видання. 
[Монографія] / В. В. Іванишин, А. В. Рудь, М. І. Алєщенко, В. І. Печенюк. // Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 256 с.
3. Солома, післяжнивні рештки і сидерати – агротехнологічні елементи біологізації сучасного землеробства. [Монографія] / Іванишин В. В., Шувар І.А., 
Бахмат М.І., Сендецький В.М. та ін. // За заг.ред. І.А. Шувара, В.М. Сендецького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2020.
4. Boyarchuk V., Ivanyshyn V., Tryhuba A., Zasada M., Hutsol T., Tatomyr A., Tryhuba І., Nurek T., Glowacki Sz., Brys A. Substantiation of the configuration of 
agricultural power supply systems using wind energy based on computer simulation. Monograph. – Warszawa: 2020 – 126 p.
5. В.В. Іванишин. Наука XXI ст.: виклики та перспективи. Том 1. Суспільні науки: колективна монографія в 2-х томах [Монографія] / за заг. ред. : В.В. 
Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – 284 с. ISBN 978-617-7793-66-2

Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Іванишин 
Володимир 
Васильович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П., Замойський С.М., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Методичні вказівки до виконання лабораторно-
практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз» // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 39 с.
2. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П., Замойський С.М., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Методичні вказівки до виконання лабораторно-
практичних занять з дисципліни «Логістика» // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 48 с.
3. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Експертиза транспортних пригод» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. 
Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2019. - 51 с.
4. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Пасажирські перевезення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / В.В. Іванишин, Ю.П. Фірман, С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, 
С.М. Замойський, В.А. Мельник; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 57 с.
5. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Вантажні перевезення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / В.В. Іванишин, Ю.П. Фірман, С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, 
С.М. Замойський, В.А. Мельник; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 54 с.
6. Іванишин В.В., Комарніцький С.П., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Конспект лекцій з дисципліни «Основи економіки транспорту» (Частина 1) для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» // Кам’янець-
Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. – 72 с.
7. Іванишин В.В., Комарніцький С.П., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Конспект лекцій з дисципліни «Основи економіки транспорту» (Частина 2) для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» // Кам’янець-
Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. – 88 с.



Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Іванишин 
Володимир 
Васильович

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня;

1. Печенюк Алла Петрівна – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2018 р.
2. Дуда Галина Богданівна – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2018 р.
3. Леськів Ігор Юрійович – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2019 р.
4. Петриняк Андрій Ярославович – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2020 р.
5. Лаврук Віталій Валерійович – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 2018 р.
6. Волощук Юлія Олександрівна – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 2019 р..
7. Дудзяк Оксана Антонівна – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 2019 р.
8. Волощук Віталій Ростиславович – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 2021 р.
9. Субота Микола Васильович – дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 2021 р.

Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Іванишин 
Володимир 
Васильович

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

1. Голова спеціалізованої ради Д.71.831.02 за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 2021 р.
2. Офіційний опонент на захисті дисертації Гальчинської Юлії Миколаївни на тему: «Розвиток біоенергетичного ринку України на засадах маркетингу», 
поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Дата захисту: 15.11.2019 р., спеціалізована вчена рада Д 26.004.01 НУБІП України.

Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Іванишин 
Володимир 
Васильович

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

1. Головний редактор наукового журналу «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» (наукове фахове видання України категорії «Б» 
наказ МОН України від 02.07.2020 р.)
2. Заступник головного редактора наукового журналу «Економічний дискурс» (наукове фахове видання України категорії «Б», наказ МОН України від 
17.03.2020 р.)
3. Член редакційної колегії наукового журналу «Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації» » (наукове фахове видання 
України категорії «Б», наказ МОН України від 28.12.2019)

Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Іванишин 
Володимир 
Васильович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Голова галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Економіка сільського господарства та 
АПК»,  2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 навчальні роки
2. Голова організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Економіка сільського господарства та 
АПК», 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 навчальні роки
3. Член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Економіка сільського господарства та АПК», 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020 навчальні роки

Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Іванишин 
Володимир 
Васильович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

1. Член-кореспондент НААН України, відділення аграрної економіки і продовольства (2020-2022)
2. Керівник Секції науково-інноваційного розвитку АПК Хмельницької області Північного міжрегіонального наукового центру  (2019-2022)



Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Комарніцький 
Сергій Петрович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

Scopus
1. Zoya Pustova, Natalia Pustova, Serhii Komarnitskyi, Oleg Tkach, Stepan Zamoiskyi and Alexander Olenyuk. Influence of biopreparations on biomass yield and 
grain efficiency of energy corn. E3S Web Conf. Volume 154, 2020. 6th International Conference – Renewable Energy Sources (ICoRES 2019).
Web of Science Core Collection
2. Taras Hutsol, Volodymyr Ivanyshyn, Serhii Yermakov, Serhii Komarnitskyi. The usage of low-energy electromagnetic fields of marginal high-frequency range for 
reconstruction of the injured by infectious microorganisms animal skin. Independent journal of management & production. 2019. Volume 10, Issue 7. ISSN: 2236-
269X, DOI: 10.14807. http://www.ijmp.jor.br/index. Php/ijmp/sectionEditor/proofGalley/907/1071.
3. Yermakov S., Hutsol T., Slobodian S., Komarnitskyi S., Tysh M. Possibility of using automation tools for planting of the energy willow cuttings / Renewable 
Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, Springer Proceedings in Energy. ISBN 978-3-030-13887-5. pp. 419-429 https://doi.org/10.1007/978-3-030-
13888-2_42                                                                                                                                                                                                                 4. Tryhuba, A., 
Komarnitskyi, S., Tryhuba, I., Hutsol, T., Yermakov, S., Muzychenko, A., Muzychenko, T., Horetska, I. (2022). Planning and Risk Analysis in Projects of 
Procurement of Agricultural Raw Materials for the Production of Environmentally Friendly Fuel. International Journal of Renewable Energy Development, 11(2), 569-
580. https://doi.org/10.14710/ijred.2022.43011
5. Tryhuba, A., Hutsol, T., Kubon, M., Tryhuba, I., Komarnitskyi, S., Tabor, S., Kwasniewski, D., Mudryk, K., Faichuk, O., Hohol, T., Tomaszewska-Gorecka, W. 
Taxonomy and Stakeholder Risk Management in Integrated Projects of the European Green Deal. Energies 2022, 15, 2015. https://doi.org/10.3390/en15062015
6. Фірман Ю.П., Комарніцький С.П., Шелудченко Л.С. Методика використання вимірювальних комп’ютерних комплексів на заняттях з випробування 
сільськогосподарської техніки при підготовці інженерів-механіків // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми 
підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Ч.2. – С. 186-190.
7. Замойський С.М., Комарніцький С.П., Теренов Д.Б. Особливості організації навчального процесу підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми 
підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Ч.1. – С. 137-139.
8. Комарніцький С.П., Замойський С.М., Мельник В.А. Використання сучасних освітніх технологій у закладах вищої освіти // Збірник наукових праць ІІІ 
міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-
Подільський, 2019. – Ч.1. – С. 183-185.

Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Комарніцький 
Сергій Петрович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П., Замойський С.М., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Методичні вказівки до виконання лабораторно-
практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз» // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 39 с.
2. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П., Замойський С.М., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Методичні вказівки до виконання лабораторно-
практичних занять з дисципліни «Логістика» // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 48 с.
3. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Експертиза транспортних пригод» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. 
Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2019. - 51 с.
4. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» (частина 1) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, С.М. Замойський, 
Ю.П. Фірман, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 36 с.
5. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» (частина 2) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, С.М. Замойський, 
Ю.П. Фірман, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 38 с.
6. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» (частина 1) для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, С.М. 
Замойський, Ю.П. Фірман, Л.С. Шелудченко, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 55 с.
7. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» (частина 2) для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, С.М. 
Замойський, Ю.П. Фірман, Л.С. Шелудченко, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 54 с.
8. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Транспортне планування міст» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, С.М. Замойський, Ю.П. Фірман, Л.С. 
Шелудченко, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 27 с.
9. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Пасажирські перевезення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / В.В. Іванишин, Ю.П. Фірман, С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, 
С.М. Замойський, В.А. Мельник; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 57 с.
10. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Вантажні перевезення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / В.В. Іванишин, Ю.П. Фірман, С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, 
С.М. Замойський, В.А. Мельник; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 54 с.
11  Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інженерно-

технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Комарніцький 
Сергій Петрович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

 Член громадської організації «Науково-технічний центр «Подільський Біорегіон» (2021-2022)



Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Комарніцький 
Сергій Петрович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівник студентського науково-дослідного гуртка екологічної безпеки та транспорту (2021-2022)

Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Шелудченко 
Леся Сергіївна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.  Шелудченко Л.С. Динаміка емісії пилових аерозолів внаслідок трибологічного зношування дорожнього покриття автомобільної дороги рушієм 
автотранспортних засобів / Л.С. Шелудченко // Науковий журнал “Екологічна безпека”: Кременчук: КрНУ, 2018 № 1/2018 (25). – С. 69-75.
2. Шелудченко Л.С. Екологічна безпека автодорожньої мережі, як відкритої термодинамічної системи / Л.С. Шелудченко // Наук.-техн. журнал 
“Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування” Вип. №1 (17) – ІФНТУНГ, Івано-Франківськ, 2018. – С.86 - 91.
3. Шелудченко Л.С. Функціональні ознаки автотранспортного потоку та шляхи забезпечення екологічної безпеки природних територій / Л.С. 
Шелудченко, О.С. Чинчик, Д.В. Поліщук // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки Том 29 
(68) №4 2018. Частина 2, Київ, 2018. С. 163 – 167.                                                                                                                                                      4. Sheludchenko 
L., Ivanyshyn V., Hutsol T., Rud A., Skorobogatov D. Mass transfer management and deposition of contaminants within car road zones. Environment. Technology. 
Resources. Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference / Volume 1. Rezekne Academy of Technologies, (2019). P. 70-74.                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                     5. Шелудченко Л.С. Розвиток транспортної 
інфраструктури на основі прогнозування та впровадження екологічно обгрунтованих проектів автомобільних доріг. Наука XXI століття: виклики та 
перспективи: колективна монографія в2 томах/заг. ред. В.В. Іванишина.- Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний 
університет,2021.Т.2. Природничі науки. С.86-97.                                                                 6. Шелудченко Л.С. Теоретичне обґрунтування застосування 
кіберфізичної системи на транспорті для забезпечення екологічно безпечного функціонування автодорожньої інфраструктури. Екологічні науки: науково-
практичний журнал № 41 (2). Київ: Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2022. С. 216-221. DOI https://doi.org/10.32846/2306-
9716/2022.eco.2-41.8
7. Іванишин В.В., Шелудченко Л.С.  Формування екологічних компетентностей у здобувачів вищої освіти технічних спеціальностей. Сучасні тенденції 
забезпечення якосі підготовки фахівців: прблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : монографія / за заг. Ред.: 
В.В. Іванишин. Кам'янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон : Олді+, 2022. – С. 87-95.

Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Шелудченко 
Леся Сергіївна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

 1. Шелудченко Л.С. Аеродинаміка газо-пилових повітряних аерозолів / Б.А. Шелудченко, С.М. Кухарець, Л.С. Шелудченко, Я.Д. Ярош, В.Р. Білецький. – 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 95 с. ISBN: 978-3-659-93838-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. Шелудченко Л.С. Теоретичні основи та методи забезпечення екологічної безпеки природно-техногенних геоекосистем з автотранспортними мережами: 
монографія – К.: "Три К". 2022. – 225 с.



Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Шелудченко 
Леся Сергіївна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Експертиза транспортних пригод» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. 
Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2019. - 51 с.
2. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Пасажирські перевезення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / В.В. Іванишин, Ю.П. Фірман, С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, 
С.М. Замойський, В.А. Мельник; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 57 с.
3. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Вантажні перевезення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / В.В. Іванишин, Ю.П. Фірман, С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, 
С.М. Замойський, В.А. Мельник; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 54 с.
4. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. 
Шелудченко, Ю.П. Фірман, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 36 с.
5. Конспект лекцій з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; 
ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 98 с.
6. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи керування дорожнім рухом» для здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. 
Шелудченко, Ю.П. Фірман, В.А. Мельник; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2021. - 33 с.
7. Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизовані системи керування дорожнім рухом» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, В.А. Мельник; 
ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2021. - 49 с.
8. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Логістика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, В.А. Мельник; ПДАТУ. - 
Кам’янець-Подільський, 2021. - 45 с.
9. Конспект лекцій з дисципліни «Загальний курс транспорту» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, В.А. Мельник; ПДАТУ. - 
Кам’янець-Подільський, 2021. - 109 с.        
10. Комарніцький С.П., Шелудченко Л.С., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційне забезпечення учасників дорожнього 
руху» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» // Інженерно-

технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Шелудченко 
Леся Сергіївна

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Доктор технічних наук 21.06.01 - екологічна безпека. "Теоретичні основи та методи забезпечення екологічної безпеки автотранспортних мереж". 
09.02.2021 р. ДД№"010868.

Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Шелудченко 
Леся Сергіївна

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Офіційний опонент дисертаційної роботи Артемчука Володимира Олександровича на тему «НАУКОВІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРИКЛАДІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ», представлену на здобуття 
наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». Вчена рада Д26.880.01 Державна екологічна академія 
післядипломної освіти та управління. (2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                Офіційний 
опонент дисертаційної роботи Кундельської Тамари Володимирівни на тему: «Оцінка та прогнозування потенційного екологічного ризику від фізичних 
факторів впливу в урбосистемі (на прикладі м. Івано-Франківська)» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – 
Екологічна безпека. Вчена рада Д 20.052.05 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.          (2021)                                                                



Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Шелудченко 
Леся Сергіївна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Диплом переможця 3 ступеня 2 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом "Екологічна безпека комплексу "автомобіль-
навколишнє середовище", спеціальність "Автомобільний транспорт" у 2020-2021 н.р. у ХНАДУ. Студент Гвоздевський В.В.

Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Фірман Юрій 
Петрович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

Web of Science Core Collection
1. Hutsol T., Yermakov S., Firman Ju.,Duganets V., Bodnar A. Analysis of technical solutions of planting mashines, which can be used in planting energy willow / 
Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, Springer Proceedings in Energy. https://doi.org/10.1007/978-3-030-12888-2_10
2. Комарніцький С.П., Семенишена Р.В., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Процес сепарації та технологічні параметри сепаратора картопляного вороху // 
Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції». – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський, 
2018. – с. 131-134.
3. Фірман Ю.П., Комарніцький С.П., Шелудченко Л.С. Методика використання вимірювальних комп’ютерних комплексів на заняттях з випробування 
сільськогосподарської техніки при підготовці інженерів-механіків // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції: Проблеми 
підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Ч.2. – С. 186-190.
4. Комарніцький С.П., Фірман Ю.П., Теренов Д.Б. Суть та завдання дисципліни «Логістика на транспорті» // Збірник наукових праць ІІІ міжнародної 
науково-методичної конференції: Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти. – Кам’янець-Подільський, 
2019. – Ч.1. – С. 186-188.
Scopus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                           Mykhailov, Y., Zadosna, N., Ihnatiev, Y.,Kutsenko, A., 
Hutsol, T., Grotkiewicz, K., Firman, Y., & Horetska, I. (2022). Praktical Potential of Grain Impurities in the Processing of Sunflower Oil Raw Materials in the Oil and 
Fat Industry. Agricultural Engineering, 26, 13-23. https://doi.org/10.2478/agriceng-2022-0002



Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Фірман Юрій 
Петрович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П., Замойський С.М., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Методичні вказівки до виконання лабораторно-
практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз» // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 39 с.
2. Іванишин В.В., Гуцол Т.Д., Комарніцький С.П., Замойський С.М., Фірман Ю.П., Мельник В.А. Методичні вказівки до виконання лабораторно-
практичних занять з дисципліни «Логістика» // Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. – 48 с.
3. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Експертиза транспортних пригод» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, Ю.П. Фірман, С.М. 
Замойський, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2019. - 51 с.
4. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» (частина 1) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, С.М. Замойський, 
Ю.П. Фірман, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 36 с.
5. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» (частина 2) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, С.М. Замойський, 
Ю.П. Фірман, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 38 с.
6. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» (частина 1) для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, С.М. 
Замойський, Ю.П. Фірман, Л.С. Шелудченко, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 55 с.
7. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» (частина 2) для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, С.М. 
Замойський, Ю.П. Фірман, Л.С. Шелудченко, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 54 с.
8. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Транспортне планування міст» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / С.П. Комарніцький, С.М. Замойський, Ю.П. Фірман, Л.С. 
Шелудченко, В.А. Мельник, Д.Б. Теренов ; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 27 с.
9. Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Пасажирські перевезення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) [Текст] / В.В. Іванишин, Ю.П. Фірман, С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, 
С.М. Замойський, В.А. Мельник; ПДАТУ. - Кам’янець-Подільський, 2020. - 57 с.                                            10. Методичні рекомендації до лабораторних 
занять з дисципліни «Вантажні перевезення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) [Текст] / В.В. Іванишин, Ю.П. Фірман, С.П. Комарніцький, Л.С. Шелудченко, С.М. Замойський, В.А. Мельник; ПДАТУ. - 
Кам’янець-Подільський, 2020. - 54 с.
11  Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інженерно-

технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Фірман Юрій 
Петрович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівництво студентським гкртком "Транспортник" 

Інженерно-
технічний 
факультет

Транспортних 
технологій та 
засобів АПК

Фірман Юрій 
Петрович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член громадської організації «Науково-технічний центр «Подільський Біорегіон» (2021-2022)



інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

ПРИЛІПКО 
Тетяна 
Миколаївна

1)  наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.	Nadia M. Bogatko, Natalia V. Bukalova, Vasil P. Lyasota, Lyudmyla P. Artemenko1, Leonid M. Bogatko, Tetiana . Bakhu,. Tatiana M. Prilipko, Inna V. 
Zabarna, Lubov B. Savchuk, Svetlana А. Tkachuk Some indices’ determination of raw and pasteurized cow milk by ukrainian manufacturers using unique express 
methods Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (JMBFS) August – September 2019, vol. 9, no. 1 MAIN WEB SITEISSUE // 
www.fbp.uniag.sk(Web of Science)
2.	V.P. Lyasota, T.I. Bakhur, M.V. Utechenko, M.M. Fedorchenko, I.O.Rublenko, N.V.Bukalova, N.M. Bogatko, A.A. Antipov, S.А. Tkachuk, T.M. Prilipko, N.I. 
Sakhniuk, A.F. Bogatko Effect of a complex prebiotic preparation on the preservation, growth intensity and microflora in rabbits’ intestine. Ukrainian Journal of 
Ecology, 6-11, doi: 10.15421/2020_250 https://www.ujecology.com(Web of Science)
3.	Prylipko T., Koval T., KostashV., Tocarchuk T., Tsvihun A., Оptimization of recipe turkey meat pate.Сarpathian journal of food science and technology. Vol. 12, 
Nr.(4),2020 р. 98-112. ISSN-L 2066 -6845.http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal/index.html Scopus
4.	Prylipko T., Kostash V., Koval T., and ather. Modeling of microbiologicaln and biochemical processes under the conditions of steam contact sterilization in 
containers of turkey meat pate. Independent journal of management & production. Vol. 12, Nr.(3),2021 р. 318-334. ISSN: 2236 -269X. // http://www.ijmp.jor.br. 
DOI:10/14807/ijmp.v12i3.1444. (Web of Science)
5.	Tеtiana Prylipko, Volodymyr Kostash,  Viktor Fedoriv, Svitlana Lishchuk, Volodymyr Tkachuk.Control and Identification of Food Products Under EC Regulations 
and Standards. International Journal of Agricultural Extension.- Special Issue (02) 2021. p.83-91. 
DOI:https://journals.esciencepress.net/index.php/IJAE/article/download/3964/1960 Scopus
6.	Prylipko T., Koval T., Kostash V., Shuliar A., Tkachuk V., Shuliar A. Adaptive changes in the ornithine cycle and amino acid synthesis in sheep liver with 
different meat productivity / Tetiana Prylipko, Tetiana Koval, Volodymyr Kostash, Alina Shuliar, Volodymyr Tkachuk, Alona Shuliar // Independent Journal of 
Management & Production. – 2021. – N. 12(6). – P. S632-S645. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1751
Web of Science
7.	Prylipko, V.Kostash,  Т.Koval, A.Shuliar, V. Tkachuk, A.Shuliar. Modeling of microbiological and biochemical processes under the conditions of steam contact 
sterilization in containers of turkey meat pate.  INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P). v. 12, n. 3, Special Edition ISE, S&P 
– May 2021. p.p. 318-334. http:// www.ijmp.jor.br. ISSN: 2236-296X. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1444. (Web of Science)
Фахові видання
1.	Рrylipko T/N. The influence of optimal diet recipes including complex drug devivit-selenium on production traits in young simmental cattle under the conditions of 
the carpathian region of bukovina. Prylipko T.N., Shulko O.P Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет». Херсон: Видавничий дім «Гельветика»,‒ 2020. ‒ Вип. 113. ‒ С.220-225.  DOI https://doi.org/10.32851/2226-
0099.2020.113.29
2. Приліпко Т.М., Коваль Т.В Моделювання процесу теплопередачі та масообміну обробки м’ясних паштетів за нагріву в тарі Таврійський науковий 
вісник  Серія: Сільськогосподарські науки / ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»  Херсон: Видавничий дім «Гельветика»  2020   Вип  інженерно-
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ПРИЛІПКО 
Тетяна 
Миколаївна

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір;

1. Патент України на корисну модель 144926, МПК G01N 33/12 (2006.01). № u Богатко Н.М., Букалова Н.В., Приліпко Т.М., Лясота В.П., Богатко Л.М., 
Бахур Т.І. Спосіб визначення фальсифікації сиру кисломолочного крохмалем мікроскопічним методом 2019 11852; заявл. 06.12.2019; опубл. 10.11.2020, 
Бюл. №21. 4 с.
2. Богатко Н.М., Букалова Н.В., Приліпко Т.М., Лясота В.П. Спосіб визначення фальсифікації згущеного молока рослинними оліями. Патент України на 
корисну модель 142980, МПК G01N33/04(2006.01). № u201911706 заявл. 06.12.2019; опубл.10.07.2020 Бюл. №13. 4 с. Ідентифікатор 2931090720 https:\\sis 
ukrpatent.org
3. Богатко Н.М., Букалова Н.В., Приліпко Т.М., Лясота В.П. Спосіб визначення фальсифікації сиру кисломолочного гідрокарбонатом натрію. Патент 
України на корисну модель 142999 МПК G01N33/04(2006.01).№ u2019 11868 заявл. 12.12.2019 опубл.10.07.2020 Бюл. №13. 4 с Ідентифікатор 
2931090720 https:\\sis ukrpatent.org.
4. Богатко А. Ф., Богатко Н. М., Мазур Т. Г., Букалова Н. В., Приліпко Т. М., Лясота В. П., Бахур Т. І., Богатко Л. М. Спосіб визначення ступеня свіжості 
м’яса птиці за бактеріоскопчного оцінювання : пат. 147996 України : МПК G01N 33/12, G01N 33/48, №u 2021 01203;  заявл. 11.03. 2021; опубл. 23.06. 
2021, Бюл. № 25. 4 с.
5. Богатко А. Ф., Богатко Н. М., Мазур Т. Г., Букалова Н. В., Приліпко Т. М., Лясота В. П., Бахур Т. І., Богатко Л. М. Спосіб визначення фальсифікації 
вершкового масла рослинними оліями : пат. 148290, України : МПК  G01N 33/04 (2006.01). № u 2021 07810; заявл. 08. 12. 2021; опубл. 04. 08. 2021, Бюл. 
№ 31. 3 с.
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1.	Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Шулько О.П. «Експериментальне обґрунтування оптимального режиму стерилізації м'ясних паштетів вертикального 
автоклава періодичної дії із зміненими конструктивними параметрами. Монографія. Камянець-Подільський. Подільський державний аграрно-технічний 
університет. 2019. 178с.
2.	Приліпко Т.М. Біохімічний і мікробіологічний контроль якості харчових продуктів. Навчальний посібник. / Т.М. Приліпко, Т.В. Коваль, Н.В. Букалова. - 
Кам'янець-Подільський, 2020. – 653 с.
3.	Приліпко Т.М., Косташ В.Б Технологія, стандартизація товарної риби і рибних продуктів. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти аграрних 
вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації //. – Кам'янець-Подільський, 2020. – 278 с.
4.	 Приліпко Т.М., Косташ В.Б. «Технологія забою, переробки і стандартизації птиці»- Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти аграрних вищих 
навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації //. – Кам'янець-Подільський, 2019. – 200 с
5.	 Приліпко Т.М. Біологічні особливості, годівля і утримання службових собак. Навчальний посібник для здобувачів аграрних закладів  вищої освіти // 
Приліпко Т.М., Косташ В.Б. Коваль Т.В.,  – Кам'янець-Подільський, 2021. – 240 с.
6.	Обгрунтування режимів та параметрів обладнання для термічної обробки харчових продуктів: монографія / Т.М.Приліпко, В.Б. Косташ, В.М. Федорів, 
І.М.Кузьмінська – Кам'янець-Подільський, 2021. ‒ 550 с.
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.  Методичні рекомендації  для самостійної роботи  з дисципліни «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» для здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти  за 
спеціальністю 181 – Харчові технології Кам’янець-Подільський, / ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна, КОСТАШ Володимир Борисович – Кам’янець-
Подільський, 2022. – 55 с.
2.	Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Технологія первинної переробки молока» для здобувачів вищої освіти факультету 
технології виробництва і переробки продукції тваринництва за  спеціальністю – 204 „Технологія виробництва і переробки продукції  тваринництва” / 
ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна, КОСТАШ Володимир Борисович – Кам’янець-Подільський, 2022. – 55 с.
3.	Методичні рекомендації  для самостійної роботи  з дисципліни «ХАРЧОВІ ХІМІЯ» для здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти  за 
спеціальністю 181 – Харчові технології Кам’янець-Подільський, / ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна, КОСТАШ Володимир Борисович – Кам’янець-
Подільський, 2022. – 86с.
4.	Технологія виробництва харчових продуктів: Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти зі 
спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / [Приліпко Т.М.]. – Кам’янець-Поділ.: Копі-центр, 2020. - 90с

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

ПРИЛІПКО 
Тетяна 
Миколаївна

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня;

Захарчук Петро Броніславович. кандидата сільськогосподарських наук 06.02.02. «Порівняльна оцінка продуктивної дії  «Е-селену» і «Девівіту» при 
відгодівлі бичків симентальської породи» спеціалізованої вченої ради К 35.826.02 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького. 26.11.2020 року.

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

ПРИЛІПКО 
Тетяна 
Миколаївна

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Участь у роботі, як члена постійної спеціалізованої вченої ради К35.826.02 Львівського національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С.З. ( до 31.12 2021 року)

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

ПРИЛІПКО 
Тетяна 
Миколаївна

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Керівник наукового проекту «Розроблення наукових критеріїв та аналіз ризиків оцінювання санітарно-гігієнічного стану потужностей (об’єктів) з 
виробництва та товарообігу молочних продуктів» І-ша премія у в обласному конкурсі науково-дослідних робіт, 2018 рік.

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

ПРИЛІПКО 
Тетяна 
Миколаївна

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 
категорії”;

«Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас за 
програмою «Аграрний менеджмент» (Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції 30 год) 2020р., (40 год ) 2021р.

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

ПРИЛІПКО 
Тетяна 
Миколаївна

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою);

Застосування оптимальних режимів стерилізації  мясних паштетів 18\2021



інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

ПРИЛІПКО 
Тетяна 
Миколаївна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1.	Букалова Н., Богатко Н., Лясота В., Приліпко Т. Безпечність рибної продукції: складаємо політику, опис продукту та блок-схеми процесів. Управління 
якістю (спеціалізований журнал для підвищення конкурентоспроможності підприємства). Київ, № 10 (46), жовтень 2021. С. 58–65.
2.	Букалова Н., Богатко Н., Лясота В., Приліпко Т. Безпечність рибної продукції: виявляємо й аналізуємо небезпеки. Управління якістю (спеціалізований 
журнал для підвищення конкурентоспроможності підприємства, за інформаційної підтримки Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів). Київ, № 12 (48), грудень 2021. С. 52–62.
3.	Букалова Н., Богатко Н., Лясота В., Приліпко Т. Контроль за небезпечними чинниками під час виробництва рибної продукції. Управління якістю 
(спеціалізований журнал для підвищення конкурентоспроможності підприємства, за інформаційної підтримки Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів). Київ, № 1–2 (49–50), січень 2022.  С.57–67.
4.	Приліпко Т.М., Калинка А.К. Ідентифікація сирокопчених ковбас виробництва різних підприємств / Т.М. Приліпко Т.М, А.К. Калинка  Новини науки: 
дослідження, наукові відкриття, високі технології: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 березня, 2019 р. 
Харків : ГО «Європейська наукова платформа», Харків. 2019. Т.1.С. 117-121.
5.	Приліпко Тетяна, Букалова Наталія, Богатко Надія. Оцінка екологічних критеріїв національних стандартів на продукти харчування. Аграрна наука та 
освіта в умовах євроінтеграції .  Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції .  Частина 1. ISBN 978-617-692-514-9. 2019.-С.343-
346.
6.	Особливості виробництва аквакультури у різних кліматичних зонах України. / Косташ В.Б., Приліпко Т.М., Рекомендації виробництву.– Кам’янець-
Подільський – 2021 – 132с.
7.	Приліпко Т. М., Букалова Н. В., Богатко Н. М. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОГО 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «СУЧАСНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ ТА РИБНИЦТВІ: НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ – ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ» 3-4 
квітня 2019 року, м. Київ. Е-видання НУБіП України. КИЇВ. ББК 65.32 – 2019.- С. 329-330
8.	Дулкай Є. І., Приліпко Т. М. ПРОДУКТИВНІ ТА ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ДОБАВКИ ІЗ АКВАКУЛЬТУРИ. The 
8th International scientific and practical conference ―Priority directions of science and technology development‖ (April 18-20, 2021) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Kyiv, 
Ukraine. 2021  Р.33-36.
9.	Букалова Наталія, Приліпко Тетяна, Богaтко Нaдія, Лясотa Вaсиль ОЦІНЮВАННЯ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ МЕДУ 
КВІТКОВОГО ГОМОГЕНІЗОВАНОГО Світовий досвід у галузі бджільництва та перспективи розвитку в Україні. Бджільництво України – як основа 
продовольчої безпеки і збереження довкілля: збірник наукових праць (2-4 листопада 2018 року, м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ. – 2018. – с.15-20
10.	Яківчук Н., Приліпко Т. М.  ВІТАМІННО–МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ПІДСИСНОГО МОЛОДНЯКУ М‘ЯСНОГО СИМЕНТАЛУ ПРИ 
ЗГОДОВУВАННІ КОМПЛЕКСНОГО СЕЛЕНОВМІСНОГО ПРЕПАРАТУ В УМОВАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ БУКОВИНИ The 8th International інженерно-

технічний
харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

ПРИЛІПКО 
Тетяна 
Миколаївна

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Ковальчук Л. студ. 1 Маг - переможець І туру і учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204-ТВППТ  
(2018).



інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

 ФЕДОРІВ 
Віктор 
Михайлович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) Igor Stadnyk, Anatoly Sokolenko, Volodymyr Piddubnuy, Kostiantyn Vasylkivsky, Andrii Chahaida, Viktor Fedoriv. Justification of thermodynamic efficiency of 
the new air heat pump in the system of redistribution of energy resources at the enterprise. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences.-2021. -Vol. 15, 
р.680–693. DOI: https://doi.org/10.5219/1666 (Scopus)
2) Sergii Samiilenko, Vоlоdymyr Bondar, Volodymyr Piddubnyi, Olena Bilyk, Vitaliy Shutyuk, Viktor Fedoriv. Thermodynamic analysis of the thermal-
technological complex of sugar production: criteria for energy efficiency of an enterprise. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. -2021. -Vol. 3 
(8(111), р.6–13. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.235081 (Scopus)
3) Tеtiana Prylipko, Volodymyr Kostash, Viktor Fedoriv, Svitlana Lishchuk, Volodymyr Tkachuk.Control and Identification of Food Products Under EC 
Regulations and Standards. International Journal of Agricultural Extension.-Special Issue (02) 2021. p.83-91. DOI:https://journals.
esciencepress.net/index.php/IJAE/article/download/3964/1960  (Scopus)
4)  Приліпко Т.М., Федорів В.М., Косташ В.Б. Розробка сучасних методів оцінки якості і безпеки сировини і харчових продуктів згідно зі стандартами і 
нормативами ЄС. Таврійський науковий вісник. Технічні науки. Харчові технології.– 2022.– № 1. – С. 113–124. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.13 
(категорія «Б»)
5) Федорів В.М., Підлісний В.В., Семенов О.М., Єрменчук О.О. Обґрунтування впливу інтенсифікації процесу просіювання на адгезійні властивості 
сипких матеріалів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки.– 2022.– № 29. – С. 70–76. http://journals-
lute.lviv.ua/index.php/visnyk-tech/article/view/1103/1042 (категорія «Б»)

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

 ФЕДОРІВ 
Віктор 
Михайлович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1) Стадник І. Я., Піддубний В.А., Хареба О.В., Федорів В.М., Підгорний В.В. Cучасні технології та енергетичні потоки при формуванні борошняних 
напівфабрикатів: Монографія. [Текст]. Монографія. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, Національна академія 
аграрних наук України.Тернопіль, 2021. 372 с.
2) Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Федорів В.М., Кузьмінська І.М. Обгрунтування  режимів та параметрів обладнання для термічної обробки харчових 
продуктів: Монографія – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 550 с.
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9871
3) Підлісний В.В., Семенов О.М., Федорів В. М. Дослідження фізико-хімічних методів підготовки споживчої тари, матеріалів і продукції до фасування // 
Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2 томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Крок, 2021. Т.2. Природничі 
науки.– с. 21-32. 
4) Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Федорів В.М., Кузьмінська І.М. Оцінка методу обробки колагенвмістної сировини за використання біотехнологічних 
прийомів // Наука XXI ст.: виклики та перспективи :  колективна монографія  в 2-х томах/  за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Крок, 2021. Т.2. 
Природничі науки. – с.204-216.
5) Приліпко  Т.,  Федорів  В.  Теоретичні  основи  вивчення  обладнання  харчової  галузі  майбутніми інженерами-технологами в умовах інтенсифікації 
сучасного виробництва  // Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та 
євроекономічної інтеграції: колективна монографія  /  за заг. ред. : В.В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад   вищої  освіти «Подільський 
державний університет».-– Херсон: Олді+, 2022 – с.321-331
https://doi.org/10.32782/978-966-289-635-0-36
6) Модернізація технологічних процесів харчових виробництв: навчальний посібник / С.Д.Борук, В.М.Федорів. – Чернівці: Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича, 2022. – 103 с.
7) Процеси і апарати харчових виробництв. – Ч.1. Гідромеханічні процеси / С.Д.Борук, В.М.Федорів : навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – 177 с.
8) Моніторинг виробничих процесів / С.Д.Борук, В.М.Федорів : навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія 
Федьковича, 2022. – 127 с.

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

 ФЕДОРІВ 
Віктор 
Михайлович

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Методичні рекомендації до виконання курсового проєкту з дисципліни «Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  181 «Харчові технології» / В.М.Федорів –Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 96с.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Подільського державного аграрно-технічного університету (протокол № 10 від 26 жовтня  2021 
року)
2) Конспект лекцій з дисципліни «Пакування харчових продуктів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  181 
«Харчові технології» / В.М.Федорів –Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 136с.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Подільського державного аграрно-технічного університету (протокол № 10 від 26 жовтня  2021 
року)
3) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи безпеки харчових продуктів» розділ «Безпека продуктів 
харчування. Система управління якістю та безпекою харчових продуктів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 
«Харчові технології» / В.М.Федорів – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 84с.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Подільського державного аграрно-технічного університету (протокол № 11 від 23 листопада 2021 
року)



інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

 ФЕДОРІВ 
Віктор 
Михайлович

7) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 
члена постійної спеціалізованої вченої ради або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад

Наказ від 16.12.21 № 1384 Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, ДФ 58.052.015
 Голова ради:
1. Вітенько Тетяна Миколаївна, д.т.н., професор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.
Рецензенти:
2. Кухтин Микола Дмитрович, д.т.н., професор, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.
3. Ворощук Віктор Ярославович, к.т.н., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.
Опоненти:
4. Сухенко Владислав Юрійович, д.т.н., професор, Черкаський державний технологічний університет.
5. Федорів Віктор Михайлович, к.т.н., доцент, Подільський державний аграрно-технічний університет

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

 ФЕДОРІВ 
Віктор 
Михайлович

8)	виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Відповідальний виконавець проекту фундаментального/прикладного дослідження 2019 року. 
Старший науковий співробітник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (березень-серпень 2019 р.)
Назва НДДКР:  Наукові основи створення високоефективних світлочутливих композиційних матеріалів багатофункціонального призначення.
Номер держреєстрацiї 0117U001156.
Фундаментальна робота за рахунок коштів державного бюджету у 2019 році (підстава: Наказ МОН України від 31 січня 2019 року №96)

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

 ФЕДОРІВ 
Віктор 
Михайлович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1) Стадник І. Я., Матенчук Л. Ю.,  Новак Л. Л., Федорів В. М. Структурно-механічні характеристики  марципанових паст. Обладнання та технології 
харчових виробництв. – 2021.- № 1(42). С. 67-74.   DOI : 10.33274/2079-4827-2021-42-1-67-74 (категорія «Б»)
2) Піддубний В.А., Стадник І.Я., Федорів В.М., Максименко І.Ф.ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ВИНОМАТЕРІАЛІВ. Обладнання та 
технології харчових виробництв. – 2021.- № 2(43). –С. 101-110 Фахове видання.  DOI:10.33274/2079-4827-2021-43-2-101-110 (категорія «Б»)
3) Федорів В.М., Підлісний В.В., Семенов О.М. ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЯКІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВОЇ 
МАСИ. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка, -2020.-№1(33), -С.47–53. Фахове видання. DOI: 
http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/239512 (категорія «Б»)
4) Prylipko T.M.,Kostash V.B.,Fedoriv V.M. Technological and physicochemical parameters of semi-finished poultry meat depending on the method of 
manufacture. «Modern engineering and innovative technologies»,- Issue №15,Part 2, -Karlsruhe.- 2021. – с.119-123. Фахове видання. DOI: 
https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/ view/meit15-02/ (категорія «Б»)
5) Prylipko T.M.,Kostash V.B.,Fedoriv V.M. MODERN ASPECTS OF HEALTHY EATING AND STATE REGULATION OF COMPLIANCE WITH FOOD 
SAFETY AND QUALITY REQUIREMENTS «Modern engineering and innovative technologies»,- Issue №17,Part 1, -Karlsruhe.- 2021. – с.49-58.Фахове видання. 
DOI: http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit17-01-026 (категорія «Б»)

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

СЕМЕНОВ 
Олександр 
Михайлович

1)  наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Обґрунтування особливостей перебігу біохімічних процесів при замочуванні солоду / В. В. Підлісний [та ін.] // Подільський вісник: сільське 
господарство, техніка, економіка. – 2018. – № 28. – С. 175–182. ISSN 2706-9052.
2. Палилюлько М. І. Вплив агротехнічних заходів на розвиток коренеїду цукрових буряків / М. І. Палилюлько, О. М. Семенов, В. В. Підлісний // 
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2020. – № 32. – С. 59–67. ISSN 2706-9052.
3. Підлісний В. В. Обґрунтування впливу фізіологічних процесів на якість зберігання зернової маси / В. В. Підлісний, О. М. Семенов, В. М. Федорів // 
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2021. – №33. – С. 47 – 53. ISSN 2410-1125.
4. Дослідження фізико-хімічних методів підготовки споживчої тари, матеріалів і продукції до фасування / О. М. Семенов, В. В. Підлісний, В. М. Федорів, 
М. О. Горбатюк // Наука XXI ст.: виклики та перспективи. – 2021. Т.2. С. 20 – 30.
5. Обґрунтування впливу інтенсифікації процесу просіювання на адгезійні властивості сипких матеріалів / В. М. Федорів, В. В. Підлісний, О. М. Семенов, 
О. О. Єрменчук // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – 2022. – №29. – С. 70 – 76. ISSN 2522-1221.

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

СЕМЕНОВ 
Олександр 
Михайлович

4)  наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Семенов О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Основи технології виробництва та первинної переробки сільськогосподарської продукції» (для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології») / О. М. Семенов, В. В. Підлісний // ПДАТУ, 2021. – 84 с. 
(Рекомендовано до друку науково-методичною радою Подільського державного аграрно-технічного університету (протокол № 11 від «23» листопада 
2021 року)).
2. Семенов О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 181 «Харчові технології») / О. М. Семенов, В. В. Підлісний // ЗВО «ПДУ», 2022. – 68 с. (Рекомендовано до друку науково-методичною 
радою Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (протокол № 2 від 22 березня 2022 року)).
3. Семенов О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Холодильна технологія харчових продуктів» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 181 «Харчові технології») / О. М. Семенов, В. В. Підлісний // ЗВО «ПДУ», 2022. – 108 с. (Рекомендовано до друку науково-
методичною радою Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (протокол № 2 від 22 березня 2022 року)).



інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

СЕМЕНОВ 
Олександр 
Михайлович

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою);

1. Договір № НТП  /2020. «Удосконалення технологічного процесу викопувально-сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин». Замовник: 
Савіцький Володимир Федорович. ТзОВ «Адамівка Агро» Віньковецького району Хмельницької області. Виконавці: доценти кафедри агроінженерії і 
системотехніки ПДАТУ, канд. техн. наук Грушецький Сергій Миколайович, канд. техн. наук Семенов Олександр Михайлович, канд. техн. наук Підлісний 
Віталій Володимирович.
2. Договір № НКП 6/2021. «Підвищення якості сепарації сипких матеріалів у пневмогравітаційному сепараторі». Замовник: ЯЦЮК Оксана Анатоліївна; 
місце надання послуг: с. Анадоли Хотинського району Чернівецької області. Виконавці: доцент кафедри харчових технологій виробництва й 
стандартизації харчової продукції ПДАТУ, канд. техн. наук, доцент СЕМЕНОВ Олександр Михайлович та здобувач другого (магістерського) рівня вищої 
освіти ГОРБАТЮК Михайло Олегович.
3. Договір № НКП 9/2021. «Асептичне виробництво молока». Замовник: БОДНАР Роман Олександрович; місце надання послуг: с. Голосків Кам’янець - 
Подільського району Хмельницької області. Виконавці: доцент кафедри харчових технологій виробництва й стандартизації харчової продукції ПДАТУ, 
канд. техн. наук, доцент СЕМЕНОВ Олександр Михайлович та здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти МАКОТЯК Максим Анатолійович.
4. Договір № НКП 4/2022. «Підвищення якості сепарації сипких матеріалів у пневмогравітаційному сепараторі». Замовник: ЄРМЕНЧУК Олександр 
Олександрович; місце надання послуг: с. Балинівка Кам’янець - Подільського району Хмельницької області. Виконавці: доцент кафедри харчових 
технологій виробництва й стандартизації харчової продукції ЗВО «ПДУ», канд. техн. наук СЕМЕНОВ Олександр Михайлович та здобувач першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти інженерно-технічного факультету ЗВО «ПДУ» – КОРУНА Сергій Юрійович.

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

СЕМЕНОВ 
Олександр 
Михайлович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Боднар , Артем, і Олександр Семенов. 2021. «ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕПЛООБМІНУ ПРИ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ». Матеріали конференцій МЦНД, 
Березень. https://doi.org/10.36074/mcnd-05.03.2021.production.01.
2. Макотяк М. А. Вплив фізіологічних процесів на якість зберігання зерна / М. А. Макотяк, О. М. Семенов // Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: 
теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., [Київ], 20—22 жовт. 2021 р. / НУБіП, Ф-т агробіологічний. — Київ, 2021. — С. 170—172. 
https://nubip.edu.ua/node/100009.
3. Дубовий В. В. Інтенсифікація фізичних процесів у герметизованих упаковках / В. В. Дубовий, О. М. Семенов // Тенденції та виклики сучасної аграрної 
науки: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., [Київ], 20—22 жовт. 2021 р. / НУБіП, Ф-т агробіологічний. — Київ, 2021. — С. 
310—312. https://nubip.edu.ua/node/100009.
4. Білявець Ю. П. Інтенсифікація процесів при стерилізації консистентної продукції / Ю. П. Білявець, О. М. Семенов // Освіта та наука сьогодні: між 
секторальні питання та розвиток наук : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., [Кембридж, Великобританія], 29 жовт. 2021 р. / ГО «Європейська наукова 
платформа». — Кембридж, 2021. — С. 73—74. ISBN: 978-1-8380555-1-6 https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/29.10.2021/621
5. Коруна С. Ю. Підвищення якості сепарації сипких матеріалів у пневмогравітаційному сепараторі / С. Ю. Коруна, О. М. Семенов // Перші наукові кроки-
2022 : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. науков., [Кам’янець - Подільський], 15 квітн. 2022 р. / ЗВО «ПДУ». — Кам’янець - 
Подільський, 2022. — С. 100.
6. Мельник О. І. Карусель розливно-пакувального автомата / О. І. Мельник, О. М. Семенов // Перші наукові кроки-2022 : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. студ. та молод. науков., [Кам’янець - Подільський], 15 квітн. 2022 р. / ЗВО «ПДУ». — Кам’янець - Подільський, 2022. — С. 105.

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

КУЗЬМІНСЬКА 
Інна Миколаївна 

1)  наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Змєєва І.М., Бондаренко О.В. Моделювання процесу заповнення банки при гравітаційному методі розливу до зазначеного рівня. Праці Таврійського 
державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2018. Вип. 18. – Т.1. С. 236 – 245.
2. Змєєва І.М. Сепарація зернових сумішей у повітряному каналі. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 
2019. Вип. 19. – Т.1. С. 87 – 91.
3. Змєєва І.М. Зниження піноутворення при розливі рідин. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 
Вип. 20. т. 1. С. 108-115.
4. Кузьмінська І.М. Вплив геометрії споживчої тари на піноутворення при розливі харчових рідин. Праці Таврійського державного агротехнологічного 
університету. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 21.  т. 1. С. 143-151. DOI:10.31388/2078-0877-2021-21-1-143-151
5. Кузьмінська І. М. Піноутворення в харчовій промисловості. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2022. Вип. 12, том 1. URL: 
http://www.tsatu.edu.ua/tstt/wp-content/uploads/sites/6/naukovyj-visnyk-tdatu-2022-vypusk-12-tom-1.pdf. DOI: 10.31388/2220-8674-2022-1-20

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

КУЗЬМІНСЬКА 
Інна Миколаївна 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Федорів В.М., Кузьмінська І.М. Обгрунтування  режимів та параметрів обладнання для термічної обробки харчових 
продуктів: монографія – Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2021. – 550 с.
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9871



інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

КУЗЬМІНСЬКА 
Інна Миколаївна 

4)  наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни  «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва», Розділ 1 
«Технологія зберігання і переробка зерна та насіння» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної 
середньої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» / І.М. Кузьмінська - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 132с.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою ПДАТУ (протокол № 7 від 20 травня 2021 року)
2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва», Розділ 2 
«Технологія зберігання і переробки плодів та овочів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної 
середньої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» / І.М. Кузьмінська - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 84с.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою ПДАТУ (протокол № 7 від 20 травня 2021 року)
3. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва», Розділ 1 «Технологія зберігання і переробка зерна та 
насіння» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» / І.М. Кузьмінська – Кам’янець-
Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. – 164с.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою ЗВО «ПДУ» (протокол № 2 від 22 березня 2022 року)
4. Конспект лекцій з дисципліни  «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва», Розділ 2 «Технологія зберігання і переробка плодів та 
овочів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» / І.М. Кузьмінська – Кам’янець-
Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. – 128с.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою ЗВО «ПДУ» (протокол № 2 від 22 березня 2022 року)
5. Електронні навчальні курси:
1. Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=2311, в кількості 5 кредитів ECTS
2. Організація виробничих процесів http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=2340, в кількості 3 кредитів ECTS
3. Товарознавство, стандартизація
http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=2403, в кількості 6 кредитів ECTS

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

КУЗЬМІНСЬКА 
Інна Миколаївна 

14). керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт);

1. Стращук М.В. «Удосконалення конструкції машини для подрібнення зерна». Переможець I туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з «Агроінженерії», ПДАТУ. – 2020р.
2. Столяр Д.В. «Удосконалення конструкції молокоочисного сепаратора». Переможець I туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
«Харчові технології», ПДАТУ. – 2021р.
3. Стращук М.В. «Удосконалення конструкції вовчка». Переможець I туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Харчові технології», 
ПДАТУ. – 2022р.

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

ПІДЛІСНИЙ 
Віталій 
Володимирович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Підлісний В.В. Обгрунтування особливостей перебігу біохімічних процесів при замочуванні солоду / В.В. Підлісний, О.М. Семенов, О.В. Ткач  / 
Журнал «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2018. №28 , С. 175-182. 
http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/151111.
2. Підлісний В.В. Способи активізації сепарації картопляного вороху / В.В. Підлісний, С.М. Грушецький / Вісник Харківського національного технічного 
університету сільського господарства імені Петра Василенка. Випуск 179.  - Х.: ХНТУСГ. – 2019. С.61-74. 
http://dspace.khntusg.com.ua/handle/123456789/9898.
3.Підлісний В.В. Вплив агротехнічних заходів на розвиток коренеїду цукрових буряків / В.В. Підлісний, М.І. Палилюлько, О.М. Семенов / Журнал 
«Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. №32 , С. 59-67. 
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7807. 
4. Підлісний В.В. Обгрунтування впливу фізіологічних процесів на якість зберігання зернової маси /  В.М. Федорів, В.В Підлісний., О.М. Семенов / 
Журнал «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка». Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. №33 , С. 47–53. 
http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/239512.
5. Обґрунтування впливу інтенсифікації процесу просіювання на адгезійні властивості сипких матеріалів / В. М. Федорів, В. В. Підлісний, О. М. Семенов, 
О. О. Єрменчук // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. – 2022. – №29. – С. 70 – 76. https://doi.org/10.36477/2522-
1221-2022-29.

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

ПІДЛІСНИЙ 
Віталій 
Володимирович

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір;

1. Пат. 148467 U Україна, МПК В01D 25/38. Фільтр для очищення дизельного палива / Іванишин В.В., Дуганець В.І., Підлісний В.В., Бончик В.С., 
Оленюк О.А.  (Україна) - № u 2021 01439; Заявлено 22.03.2021;Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
2. Пат. 148468 U Україна, МПК В29С 35/00. Переносний вулканізаційний пристрій для ремонту гумових полотен / Іванишин В.В., Панцир Ю.І., Дуганець 
В.І., Підлісний В.В., Бончик В.С., (Україна) - № u 2021 01450; Заявлено 22.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с. 
3. Пат. 148474 U Україна, МПК А01D 25/02. Копач для коренеплодів / Бончик В.С., Дуганець В.І., Девін В.В., Ткачук В.С., Підлісний В.В.  (Україна) - № 
u 2021 01538; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
4. Пат. 148478 U Україна, МПК А01В 33/10. Ніж ґрунтообробної машини / Бончик В.С., Дуганець В.І., Девін В.В., Підлісний В.В., Федорів В.М.  
(Україна) -№ u 2021 01542; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с. 
5. Рішення про встановлення дати подання заявки на корисну модель № u 2022 01212 – Пропарювач для зерна, Іванишин В.В., Панцир Ю.І., Дуганець В.І., 
Підлісний В.В., Бончик В.С. від 13.05.2022 р.  № 3897/ЗУ/22.
6. Рішення про встановлення дати подання заявки на корисну модель № u 2022 01464 – Спосіб переробки зерна гречки в крупу, Бончик В.С., Дуганець 
В.І.,  Підлісний В.В., Семенов О.М., Федорів В.М. від 11.05.2022 р. № 3803/ЗУ/22.



інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

ПІДЛІСНИЙ 
Віталій 
Володимирович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Підлісний В.В. Методичні рекомендації: до проходження виробничої практики в переробних і харчових підприємствах (для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології») / В.В. Підлісний, О.М. Семенов, В. М. Федорів - Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2021. – 44 с. (Рекомендовано до друку науково-методичною радою Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (протокол № 10 
від 26 жовтня 2021 року)).
2. Підлісний В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 181 «Харчові технології») / О. М. Семенов, В. В. Підлісний // ЗВО «ПДУ», 2022. – 68 с. (Рекомендовано до друку науково-методичною 
радою Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (протокол № 2 від 22 березня 2022 року)).
3. Підлісний В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Холодильна технологія харчових продуктів» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 181 «Харчові технології») / О. М. Семенов, В. В. Підлісний // ЗВО «ПДУ», 2022. – 108 с. (Рекомендовано до друку науково-
методичною радою Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (протокол № 2 від 22 березня 2022 року)).

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

ПІДЛІСНИЙ 
Віталій 
Володимирович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Підлісний В.В., Рибак Д.А. Обгрунтування зволоження зернової маси в режимі душіювання при виробництві солоду // Перші наукові кроки-2022: 
збірник наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. наук. (15 квітн. 2022 р., м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський, 2022. 
– С. 111..
2. Підлісний В.В., Дуганець В.І., Сірант В.М. Структурно-функціональна модель формування фахової компетенції майбутніх агроінженерів. SCIENTIFIC 
ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY. The 8 th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (April 1-3, 2020) 
Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. 912 p.
3.Підлісний В.В., Суділковський О.В. Розробка і обґрунтування комбінованих режимів сушіння фруктів // Матеріали I міжнародної спеціалізованої 
наукової конференції: «Виробничий процес та технології, сучасний девелопмент та поліграфія», м. Хмельницький, 5 березня,  2021р. / Міжнародний центр  
 наукових  досліджень. — Вінниця: Європейська  наукова платформа, 2021. — С. 30-33.
4. Підлісний В.В., Михайловський В.С. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕШЕТА З МЕТОЮ ПІДВИШЕННЯ 
ДОВГОВІЧНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ МОЛОТКОВОЇ ДРОБАРКИ // Перші наукові кроки-2021: збірник наукових праць ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 
студ. та молод. наук. (15 квітн. 2021 р., м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – С. 51.
5. Підлісний В.В., Семенов О.М., Федорів В. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ СПОЖИВЧОЇ ТАРИ, МАТЕРІАЛІВ І 
ПРОДУКЦІЇ ДО ФАСУВАННЯ // Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2 томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Кам’янець-
Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. Т.1. Природничі науки. – С. 20-30.

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

ПІДЛІСНИЙ 
Віталій 
Володимирович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Підлісний В.В., Рибак Д.А. Обгрунтування зволоження зернової маси в режимі душіювання при виробництві солоду // Перші наукові кроки-2022: 
збірник наукових праць ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. наук. (15 квітн. 2022 р., м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський, 2022. 
– С. 111..
2. Підлісний В.В., Дуганець В.І., Сірант В.М. Структурно-функціональна модель формування фахової компетенції майбутніх агроінженерів. SCIENTIFIC 
ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY. The 8 th International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (April 1-3, 2020) 
Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2020. 912 p.
3.Підлісний В.В., Суділковський О.В. Розробка і обґрунтування комбінованих режимів сушіння фруктів // Матеріали I міжнародної спеціалізованої 
наукової конференції: «Виробничий процес та технології, сучасний девелопмент та поліграфія», м. Хмельницький, 5 березня,  2021р. / Міжнародний центр  
 наукових  досліджень. — Вінниця: Європейська  наукова платформа, 2021. — С. 30-33.
4. Підлісний В.В., Михайловський В.С. ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕШЕТА З МЕТОЮ ПІДВИШЕННЯ 
ДОВГОВІЧНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ МОЛОТКОВОЇ ДРОБАРКИ // Перші наукові кроки-2021: збірник наукових праць ІІ міжнар. наук.-практ. конф. 
студ. та молод. наук. (15 квітн. 2021 р., м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – С. 51.
5. Підлісний В.В., Семенов О.М., Федорів В. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ СПОЖИВЧОЇ ТАРИ, МАТЕРІАЛІВ І 
ПРОДУКЦІЇ ДО ФАСУВАННЯ // Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2 томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Кам’янець-
Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. Т.1. Природничі науки. – С. 20-30.



інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

КОСТАШ 
Володимир 
Борисович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.	Prylipko T., Koval T., KostashV., Tocarchuk T., Tsvihun A., Оptimization of recipe turkey meat pate.Сarpathian journal of food science and technology. Vol. 12, 
Nr.(4),2020 р. 98-112. ISSN-L 2066 -6845.http://chimie-biologie.ubm.ro/carpathian_journal/index.html Scopus
2	 Tetiana Prylipko, Yevhen Dulkay, Volodymyr Kostash, Volodymyr Tkachuk, Tetyana Verbelchuk. Metabolism, productive performance of bright breeds of 
lacquer for feeding in the diet of aquaculture supplements. Independent journal of management & production (IJM&P). v. 13, n. 3, Special Edition ISE, S&P – May 
2022. p.p. 241-251. http:// www.ijmp.jor.br. ISSN: 2236-296X. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1989. Web of Science
3.	Tеtiana Prylipko, Volodymyr Kostash,  Viktor Fedoriv, Svitlana Lishchuk, Volodymyr Tkachuk.Control and Identification of Food Products Under EC Regulations 
and Standards. International Journal of Agricultural Extension.- Special Issue (02) 2021. p.83-91. 
DOI:https://journals.esciencepress.net/index.php/IJAE/article/download/3964/1960 Scopus
4.	Prylipko T., Koval T., Kostash V., Shuliar A., Tkachuk V., Shuliar A. Adaptive changes in the ornithine cycle and amino acid synthesis in sheep liver with 
different meat productivity / Tetiana Prylipko, Tetiana Koval, Volodymyr Kostash, Alina Shuliar, Volodymyr Tkachuk, Alona Shuliar // Independent Journal of 
Management & Production. – 2021. – N. 12(6). – P. S632-S645. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1751
 Web of Science
5. Prylipko, V.Kostash,  Т.Koval, A.Shuliar, V. Tkachuk, A.Shuliar. Modeling of microbiological and biochemical processes under the conditions of steam contact 
sterilization in containers of turkey meat pate.  INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P). v. 12, n. 3, Special Edition ISE, S&P 
– May 2021. p.p. 318-334. http:// www.ijmp.jor.br. ISSN: 2236-296X. DOI: http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1444. (Web of Science)
Фахові видання
1.  Приліпко Т.М. Продуктивність ставків та якість рибної продукції залежно від зміни кобальтових харчових ланцюгів / Т.М.Приліпко, Т.В.Коваль, 
В.Б.Косташ //  Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : 
Видавничий дім «Гельветика». ‒ 2021. ‒ Вип. 120. ‒ С. 238-245. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.120.30.   
2. 	Приліпко Т.М., Федорів В.М., Косташ В.Б. Розробка сучасних методів оцінки якості і безпеки сировини і харчових продуктів згідно зі стандартами і 
нормативами ЄС. Таврійський науковий вісник. Технічні науки. Харчові технології.– 2022.– № 1. – С. 113–124. https://doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.13

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

КОСТАШ 
Володимир 
Борисович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1.	Приліпко Т.М., Косташ В.Б., Шулько О.П. «Експериментальне обґрунтування оптимального режиму стерилізації м'ясних паштетів вертикального 
автоклава періодичної дії із зміненими конструктивними параметрами. Монографія. Камянець-Подільський. Подільський державний аграрно-технічний 
університет. 2019. 178с.
2.	Приліпко Т.М., Косташ В.Б Технологія, стандартизація товарної риби і рибних продуктів. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти аграрних 
вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації //. – Кам'янець-Подільський, 2020. – 278 с.
3.	 Приліпко Т.М., Косташ В.Б. «Технологія забою, переробки і стандартизації птиці»- Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти аграрних вищих 
навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації //. – Кам'янець-Подільський, 2019. – 200 с
4.	 Приліпко Т.М. Біологічні особливості, годівля і утримання службових собак. Навчальний посібник для здобувачів аграрних закладів  вищої освіти // 
Приліпко Т.М., Косташ В.Б. Коваль Т.В.,  – Кам'янець-Подільський, 2021. – 240 с.
5.	Обгрунтування режимів та параметрів обладнання для термічної обробки харчових продуктів: монографія / Т.М.Приліпко, В.Б. Косташ, В.М. Федорів, 
І.М.Кузьмінська – Кам'янець-Подільський, 2021. ‒ 550 с.

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

КОСТАШ 
Володимир 
Борисович

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.  Методичні рекомендації  для самостійної роботи  з дисципліни «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» для здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти  за 
спеціальністю 181 – Харчові технології Кам’янець-Подільський, / ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна, КОСТАШ Володимир Борисович – Кам’янець-
Подільський, 2022. – 55 с.
2. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія переробки туш тварин» для здобувачів вищої освіти  першого 
(бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 204 - «Технологія   виробництва і переробка продукції тваринництва» / КОСТАШ Володимир Борисович, 
ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна – Кам’янець-Подільський – 2022 – 89 с.
3. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Технологія первинної переробки молока» для здобувачів вищої освіти факультету 
технології виробництва і переробки продукції тваринництва за  спеціальністю – 204 „Технологія виробництва і переробки продукції  тваринництва” / 
ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна, КОСТАШ Володимир Борисович – Кам’янець-Подільський, 2022. – 55 с.
4. Методичні рекомендації  для самостійної роботи  з дисципліни «ХАРЧОВІ ХІМІЯ» для здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти  за 
спеціальністю 181 – Харчові технології Кам’янець-Подільський, / ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна, КОСТАШ Володимир Борисович – Кам’янець-
Подільський, 2022. – 86с.
5. Технологія виробництва харчових продуктів: Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти зі 
спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / [Приліпко Т.М.]. – Кам’янець-Поділ.: Копі-центр, 2020. - 90с
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харчових 
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КОСТАШ 
Володимир 
Борисович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.  Методичні рекомендації  для самостійної роботи  з дисципліни «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» для здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти  за 
спеціальністю 181 – Харчові технології Кам’янець-Подільський, / ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна, КОСТАШ Володимир Борисович – Кам’янець-
Подільський, 2022. – 55 с.
2. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія переробки туш тварин» для здобувачів вищої освіти  першого 
(бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 204 - «Технологія   виробництва і переробка продукції тваринництва» / КОСТАШ Володимир Борисович, 
ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна – Кам’янець-Подільський – 2022 – 89 с.
3. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Технологія первинної переробки молока» для здобувачів вищої освіти факультету 
технології виробництва і переробки продукції тваринництва за  спеціальністю – 204 „Технологія виробництва і переробки продукції  тваринництва” / 
ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна, КОСТАШ Володимир Борисович – Кам’янець-Подільський, 2022. – 55 с.
4. Методичні рекомендації  для самостійної роботи  з дисципліни «ХАРЧОВІ ХІМІЯ» для здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти  за 
спеціальністю 181 – Харчові технології Кам’янець-Подільський, / ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна, КОСТАШ Володимир Борисович – Кам’янець-
Подільський, 2022. – 86с.
5. Технологія виробництва харчових продуктів: Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) вищої освіти зі 
спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / [Приліпко Т.М.]. – Кам’янець-Поділ.: Копі-центр, 2020. - 90с
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КОСТАШ 
Володимир 
Борисович

8)	виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Виконавець наукового проекту «Розроблення наукових критеріїв та аналіз ризиків оцінювання санітарно-гігієнічного стану потужностей (об’єктів) з 
виробництва та товарообігу молочних продуктів» І-ша премія у в обласному конкурсі науково-дослідних робіт, 2018 рік.

інженерно-
технічний

харчових 
технологій 
виробництва й 
стандартизації 
харчової продукції

КОСТАШ 
Володимир 
Борисович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт);

Євген КОВАЛЬ здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  - переможець І туру і учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі спеціальності 204-ТВППТ  (2018).

Інженерно-
технічний 
факультет

Тракторів, 
автомобілів та 
енергетичних 
засобів

ДУГАНЕЦЬ 
Віктор Іванович

1) наявність не менше п'яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. V. Duhanets, A. Bosov, N. Khalipova, I. Progonyuk, V. Kuzmenko, I. Sevchenko Development of method of multifactor classification of transport and logistig 
processes –Eastern-European Journal of enterprise technologies 2018, 2/3 (92) Index Scopus, CrossRef, Copernicus and ot. p. 78 (p. 60-78).
2. Lesia Zbaravska, Olha Chaikovska, Ruslana Semenyshena, Viktor Duhanets. Interdisciplinary approach to teaching physics to students majoring in agrarian 
engineering and agronomy. Інтердисциплінарний підхід до навчання фізики студентам спеціальностей аграрного машинобудування та агрономії. Independent 
journal of management & production (IJM&P) v. 10, n. 7, Special Edition PDATU, 2019. p. 912, (p. 645-657).
3. Viktor Duhanets, Alexander Nanka, Ivan Iyevlev, Vitaliy Sementsov, Denis Boiko Construction of mathematical models of the statics of grain media considering 
the Reynolds effect – Eastern-European Journal of enterprise technologies 2019 Vol 6, No 7 (102)  Index Scopus, CrossRef, Copernicus and ot. p. 79 (p. 53-62).
4. Hrushetsky S.M., Yaropud V.M., Duganets V.I., Duganets V.I., Pryshliak V.M., Kurylo V.L. Research of constructive and regulatory parameters of the assembly 
working parts for potato harvesting machines / Дослідження конструктивних та режимних параметрів підкопувальних робочих органів для 
картоплезбиральних машин // Journal title: “INMATEH-Agricultural Engineering” Bucharest, 6 Ion Ionescu de la Brad Blvd, Sector 1, Bucharest, ROMANIA, Vol 
59, № 3 / December / 2019. Index Scopus, Copernicus. – 311 с. – С. 101-110.
5. Viktor Duhanets, Oksana Hetta, Oleksіi Shestopalov, Olena Shubravska, Oleksandr Rudkovskyi, Nаdiia Paraniak , Nataliia Riazanova-Khytrovska,  Olena 
Maksimenko Improving the ecological safety of potato chips production by devising a method for wastewater treatment and recycling – Eastern-European Journal of 
enterprise technologies 2021 Vol 4, No 10 (112)  Index Scopus, CrossRef, Copernicus and ot. p. 82 (p. 6–13). DOI: 10.15587/1729-4061.2021.238732.
6. Віктор Дуганець, Анастасія Поліщук, Шляхи підвищення мотивації до вивчення іноземних мов у аграрно-технічних закладах вищої освіти. Наукові 
записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В.І. Дуганець, А.В. Поліщук, - Вінниця,- Серія: педагогіка і 
психологія. – 2021. – Випуск 68. –140 с. - С. 42- 49. (Кат. Б)

Інженерно-
технічний 
факультет

Тракторів, 
автомобілів та 
енергетичних 
засобів

ДУГАНЕЦЬ 
Віктор Іванович

2) наявність одного патенту на винахід або п'яти деклараційних патентів 
на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не 
менше п'яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

1. Пат. 141044 Україна, МПК (2006.01) F02М 7/08. Прискорювальний насос карбюратора / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., 
Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 01.07.19; Опубл. 25.03.2020. Бюл. № 6.  https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1421086/
2. Пат. 141180 Україна, МПК (2006.01) F02D 1/02. Теплообмінний апарат із змішаним рухом теплоносіїв і регулятором тяги димоходів / Дуганець В.І., 
Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 12.08.19; Опубл. 25.03.2020. Бюл. № 6. 
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1421120/
3. Пат. 143074 Україна, МПК (2006.01) G05D 16/08. Регулятор тиску рідини / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., 
Пукас В.Л. Заявл. 27.01.20; Опубл. 10.07.2020. Бюл. № 13. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1442723/
4. Пат. 145035 Україна, МПК (2020.01) F15D 15/00. Гідравлічний поршневий двигун з кривошипно-шатунним механізмом / Дуганець В.І., Божок А.М., 
Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 13.07.20; Опубл. 10.11.2020. Бюл. № 21. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1463119/
5. Пат. 146152 Україна, МПК G01R 1/20 (2006.01). Манометричний датчик температури / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., 
Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 14.09.20; Опубл. 21.01.2021. Бюл. № 3. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1473431/
6. Пат. 147161 Україна, МПК G01F 1/07 (2006.01). Лічильник виробленої теплоти / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін 
М.П., Пукас В.Л. Заявл. 18.12.20; Опубл. 15.04.2021. Бюл. № 15. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1588406/
7. Пат. 148059 Україна, МПК F04F 1/00 (2021.01). Пристрій для підйому води із криниці / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., 
Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 19.02.21; Опубл. 30.06.2021. Бюл. № 26. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1602228/
8. Пат. 148482 Україна, МПК G06G 5/00 (2021.01). Мембранний виконавчий пристрій промислових регуляторів / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., 
Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 26.03.21; Опубл. 11.08.2021. Бюл. № 32.  https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1610303/

Інженерно-
технічний 
факультет

Тракторів, 
автомобілів та 
енергетичних 
засобів

ДУГАНЕЦЬ 
Віктор Іванович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. Гідравліка та водопостачання АПК: Методичні рекомендації до лабораторних занять для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / В.І. Дуганець, П.П. Краснолуцький, С.Л. Олексійко. – Кам’янець-
Подільський: ПДАТУ, 2021. – 90 с.
2. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали : електронний навчальний курс для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 208 «Агроінженерія» на платформі MOODLE [Електронний ресурс] / Подільський державний аграрно-технічний університет; Дуганець В. І. 
– Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – Режим доступу :  http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=905. – Назва з екрану.
3. Дуганець В.І.,Водяник І.І., Роляк О.А., Пукас В.Л., Олексійко С.Л. Автомобілі. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Дуганець В.І., Водяник І.І., Роляк О.А., Пукас В.Л., 
Олексійко С.Л. – ЗВО «ПДУ», Кам’янець-Подільський: 2022. – 48 с. (2,0 др. Арк.). 



Інженерно-
технічний 
факультет

Тракторів, 
автомобілів та 
енергетичних 
засобів

ДУГАНЕЦЬ 
Віктор Іванович

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня

1. Комарніцький Сергій Петрович кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.22 - «Управління проектами і програмами», назва дисертації «Узгодження 
збиральних і транспортних робіт у проектах збирання ранніх зернових культур»; 2012 р.; диплом ДК № 009122 від 26.09.2012 р. виданий на підставі 
рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2. Пукас Віталій Леонідович, кандидат технічних наук, спеціальність 05.05.11 - «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», назва 
дисертації «Обґрунтування параметрів технічного забезпечення технологічних процесів збирання цукрових буряків»;  2020 р.; диплом ДК №057646 від 
24.09.2020 р. виданий на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.
3. Ткач Лілія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти», назва дисертації «Педагогічні 
умови практичної підготовки майбутніх техніків-технологів у коледжах харчової промисловості»;  2020 р.; ДК № 059776 від 15.04.2021 р. виданий на 
підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Інженерно-
технічний 
факультет

Тракторів, 
автомобілів та 
енергетичних 
засобів

ДУГАНЕЦЬ 
Віктор Іванович

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад

1. Офіційний опонент кандидатської дисертації Зуєвої Альони Борисівни «Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків-
механіків у вищих аграрних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації»  (2019 рік).
2.  Офіційний опонент кандидатської дисертації Герлянд Тетяни Миколаївни «Теоретичні і методичні основи загальноосвітньої підготовки майбутніх 
клаліфікованих робітників аграрного профілю» (2021 рік).

Інженерно-
технічний 
факультет

Тракторів, 
автомобілів та 
енергетичних 
засобів

ДУГАНЕЦЬ 
Віктор Іванович

8) виконання функцій (повноважень, обов'язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

1. Головний редактор Міжнародного наукового журналу «Професійно-прикладні дидактики» (2022 р.).
2. Член редакційної колегії журналу «Подільський вісник : сільське господарство, техніка, економіка» (2022р.).
3. Член редакційної колегії збірника наукових праць «Педагогічна освіта» Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України, Українa (2022 р.).

Інженерно-
технічний 
факультет

Тракторів, 
автомобілів та 
енергетичних 
засобів

ДУГАНЕЦЬ 
Віктор Іванович

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи 
дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-
методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 
МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій 
Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю)

Член Міжвідомчої координаційно-методичної ради з проблем науково-технічного забезпечення агропромислового виробництва України Національного 
наукового центру «ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» Національної академії аграрних наук України 
(2022р.).

Інженерно-
технічний 
факультет

Тракторів, 
автомобілів та 
енергетичних 
засобів

ДУГАНЕЦЬ 
Віктор Іванович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов'язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком "Автомобіліст" з 2018 р..



Інженерно-
технічний 
факультет

Тракторів, 
автомобілів та 
енергетичних 
засобів

ПУКАС Віталій 
Леонідович

1) наявність не менше п'яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Сидорчук О.В. Структурний аналіз проектів технологічних систем збирання врожаю. / В.Л. Пукас, П.М. Луб, А.О. Шарибура. // Вісник Національного 
університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління портфелями, програмами та проектами . Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін.-т». – Харків : НТУ 
«ХПІ», 2018. –№2(1278). – С.10-15. doi: 10.20998/2413-3000.2018.1278.2.
2. Lub, P. Modelling of the technological systems projects of harvesting agricultural crops / Sharybura, A., Pukas, V., Lysiuk, O. // IEEE 2019 14th International 
Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2019 - Proceedings, 2019, 2, стр. 19–22, 8929815.
3. Lub, P. Information-analytical system of plants harvesting project management / A. Sharybura, L. Sydorchuk, V. Pukas, M. Cupial // CEUR Workshop 
Proceedings, 1st International Workshop IT Project Management, ITPM. - Slavsko, Lviv Region; Ukraine; 18-20 February 2020. - Volume 2565, Pages 244-253. 
http://ceur-ws.org/Vol-2565/paper21.pdf.
4. Korchak, M. Problems of field contamination when growing energy corn as monoculture / S. Yermakov, V. Maisus, S.Oleksiyko, V. Pukas, I. Zavadskaya // E3S 
Web of Conferences, 9 March 2020. - Volume 154, art. no. 01009. https://doi.org/10.20998/2413-3000.2020.1.7.
5. Lub, P. The information technology use for studying the impact of the project environment on the timelines of the crops harvesting projects / V. Pukas, A. 
Sharybura, R. Chubyk, O. Lysiuk // CEUR Workshop Proceedings, 2nd International Workshop IT Project Management, ITPM. – Slavsko, Lviv Region; Ukraine; 16-
18 February 2021. – Volume 2851, Pages 324-333. http://ceur-ws.org/Vol-2851/paper30.pdf.
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Тракторів, 
автомобілів та 
енергетичних 
засобів

ПУКАС Віталій 
Леонідович

2) наявність одного патенту на винахід або п'яти деклараційних патентів 
на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не 
менше п'яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

1. Пат. 141044 Україна, МПК (2006.01) F02М 7/08. Прискорювальний насос карбюратора / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., 
Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 01.07.19; Опубл. 25.03.2020. Бюл. № 6.  https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1421086/
2. Пат. 141180 Україна, МПК (2006.01) F02D 1/02. Теплообмінний апарат із змішаним рухом теплоносіїв і регулятором тяги димоходів / Дуганець В.І., 
Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 12.08.19; Опубл. 25.03.2020. Бюл. № 6. 
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1421120/
3. Пат. 143074 Україна, МПК (2006.01) G05D 16/08. Регулятор тиску рідини / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., 
Пукас В.Л. Заявл. 27.01.20; Опубл. 10.07.2020. Бюл. № 13. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1442723/
4. Пат. 145035 Україна, МПК (2020.01) F15D 15/00. Гідравлічний поршневий двигун з кривошипно-шатунним механізмом / Дуганець В.І., Божок А.М., 
Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 13.07.20; Опубл. 10.11.2020. Бюл. № 21. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1463119/
5. Пат. 146152 Україна, МПК G01R 1/20 (2006.01). Манометричний датчик температури / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., 
Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 14.09.20; Опубл. 21.01.2021. Бюл. № 3. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1473431/
6. Пат. 147161 Україна, МПК G01F 1/07 (2006.01). Лічильник виробленої теплоти / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін 
М.П., Пукас В.Л. Заявл. 18.12.20; Опубл. 15.04.2021. Бюл. № 15. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1588406/
7. Пат. 148059 Україна, МПК F04F 1/00 (2021.01). Пристрій для підйому води із криниці / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., 
Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 19.02.21; Опубл. 30.06.2021. Бюл. № 26. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1602228/
8. Пат. 148482 Україна, МПК G06G 5/00 (2021.01). Мембранний виконавчий пристрій промислових регуляторів / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., 
Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 26.03.21; Опубл. 11.08.2021. Бюл. № 32.  https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1610303/

Інженерно-
технічний 
факультет

Тракторів, 
автомобілів та 
енергетичних 
засобів

ПУКАС Віталій 
Леонідович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. Пукас В.Л., Дуганець В.І. Експлуатаційні матеріали. Збірник тестових завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Дуганець В.І., Пукас В.Л., – ЗВО «ПДУ», Кам’янець-Подільський: 2021. – 36 с. (1,53 др. Арк.). 
(29.12.2021 р.).

2. Пукас В.Л., Дуганець В.І., Експлуатаційні матеріали. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Дуганець В.І., Пукас В.Л., – ЗВО «ПДУ», Кам’янець-Подільський: 2022. – 40 с. (1,75 др. 
Арк.). (12.04.2022 р.)..

3. Пукас В.Л., Дуганець В.І.,Водяник І.І., Роляк О.А., Олексійко С.Л. Автомобілі. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Дуганець В.І., Водяник І.І., Роляк О.А., Пукас В.Л., 
Олексійко С.Л. – ЗВО «ПДУ», Кам’янець-Подільський: 2022. – 48 с. (2,0 др. Арк.). (12.04.2022 р.).
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засобів

ПУКАС Віталій 
Леонідович

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня Захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, спеціальність 05.05.11 – Машини і засоби механізації 
сільськогосподарського виробництва, на тему: "Обґрунтування параметрів технічного забезпечення технологічних процесів збирання цукрових буряків" 
(ДК № 057646 від 24 вересня 2020 р., виданий Міністерством освіти і науки України).



Інженерно-
технічний 
факультет
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ОЛЕКСІЙКО 
Сергій 
Леонідович

1) наявність не менше п'яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1. Дуганець, В. І. Методичні основи викладання дисципліни "Гідравліка" при підготовці студентів агроінженерів / Віктор Дуганець, Олександр Роляк, 
Сергій Олексійко // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти : збірник наукових праць ІIІ міжнар. наук. - 
метод. конф. 04 жовтн. 2019 р. Ч. 1. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019. – 240 с. – С. 116-119.3. 
2. Korchak, M. Problems of field contamination when growing energy corn as monoculture / S. Yermakov, V. Maisus, S.Oleksiyko, V. Pukas, I. Zavadskaya // E3S 
Web of Conferences, 9 March 2020.   Volume 154, art. no. 01009. https://doi.org/10.20998/2413-3000.2020.1.7
3. Олексийко С.Л. Методические основы организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения общеинженерных дисциплин. 
[Електронний ресурс] / Семенишена Р.В.// Nauka I Studia (Польша).- 2021.-  Вип.4.- С. 111-117.- Електрон. версія друк. вид.- Режим доступу: http://nauka-i-
studia.info/ojs/index.php/pl_ojs/article/view/131      
4. Посна С., Вільчинська Д., Єрмаков С., Олексійко С. Сучасні типи дискових знарядь з високою подрібнюючою здатністю для обробітку грунту після 
грубостеблових культур // Multidisciplinary academic notes. Science research and practices. Proceedings of the ХV International Scientific and Practical 
Conference. Madrid, Spain. 2022. С. 36-40.
5. Yermakov S., Hutsol T., Devin V., Oleksiyko S., Potapskyi P. The effectiveness of cognitive digressions in classes of general technical disciplines in institutions of 
higher education of agro-technical direction.  Engineering For Rural Development. Jelgava, 2022. Pp.460-465 DOI: 10.22616/ERDev.2022.21.TF154
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засобів

ОЛЕКСІЙКО 
Сергій 
Леонідович

2) наявність одного патенту на винахід або п'яти деклараційних патентів 
на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не 
менше п'яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

1.  Пат. 145035 Україна, МПК (2020.01) F15D 15/00. Гідравлічний поршневий двигун з кривошипно-шатунним механізмом / Дуганець В.І., Божок А.М., 
Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 13.07.20; Опубл. 10.11.2020. Бюл. № 21. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1463119/
2. Пат. 146152 Україна, МПК G01R 1/20 (2006.01). Манометричний датчик температури / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., 
Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 14.09.20; Опубл. 21.01.2021. Бюл. № 3. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1473431/
3. Пат. 147161 Україна, МПК G01F 1/07 (2006.01). Лічильник виробленої теплоти / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., Волинкін 
М.П., Пукас В.Л. Заявл. 18.12.20; Опубл. 15.04.2021. Бюл. № 15. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1588406/
4.  Пат. 148059 Україна, МПК F04F 1/00 (2021.01). Пристрій для підйому води із криниці / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., Олексійко С.Л., 
Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 19.02.21; Опубл. 30.06.2021. Бюл. № 26. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1602228/
5. Пат. 148482 Україна, МПК G06G 5/00 (2021.01). Мембранний виконавчий пристрій промислових регуляторів / Дуганець В.І., Божок А.М., Майсус В.В., 
Олексійко С.Л., Волинкін М.П., Пукас В.Л. Заявл. 26.03.21; Опубл. 11.08.2021. Бюл. № 32.  https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1610303/
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ОЛЕКСІЙКО 
Сергій 
Леонідович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. Олексійко С.Л., Пукас В. Л. Альтернативні енергоустановки : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Пукас В. Л., Дуганець В. І., 
Майсус В. В. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 48 с. (2,0 др. арк.). (18.02.2021)
2. Олексійко С.Л., Водяник І. І. Трактори і автомобілі : методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / Подільський державний аграрно-технічний університет; Водяник І. І., Дуганець В. І., Пукас В. Л., 
Майсус В. В. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 44 с. (1,83 др. арк.).
3. Олексійко С.Л., Пукас В.Л., Дуганець В.І.,Водяник І.І., Роляк О.А. Автомобілі. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» / Дуганець В.І., Водяник І.І., Роляк О.А., Пукас В.Л., 
Олексійко С.Л. – ЗВО «ПДУ», Кам’янець-Подільський: 2022. – 48 с. (2,0 др. Арк.). (12.04.2022 р.).
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засобів

ОЛЕКСІЙКО 
Сергій 
Леонідович

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою);

Надання науково-консультаційних послуг згідно договогу 16/2022



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Ткач Олег 
Васильович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

 1. Ткач О.В. Урожайність коренеплодів цикорію залежно від густоти рослин Таврійський науковий вісник. Науковий журнал. Херсон, 2020. Вип. 112. С. 
150-156.                                                                                                                                                                                                                                     2.   Ткач 
О.В. Фотосинтетична діяльності рослин цикорію коренеплідного. Наукові доповіді НУБІП України. Київ, 2020. № 2. URL: 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13686/12107.                                                                                                                                       3.   
Oleh Tkach, Vasyl Ovcharuk, Influence of chicory plants density on size-mass root parameters. Journal " Agricultural science" № 1, University agrarian state of  
Moldova. 2020. С. 63-66.                                                                                                                                                                                                          4  Ткач 
О.В. Продуктивность хлорофилла в листьях цикория корнеплодного в зависимости от сроков сева и наличия влаги в почве. Вестник Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии. Горки, 2020. № 3. С. 84-87.                                                                                                5.  Pustova, Z., 
Pustova, N., Komarnitskyi,  S., Tkach, O., Zamoiskyi, S., Olenyuk, A. Influence of biopreparations on biomass yield and grain efficiency of energy corn (2020) E3S 
Web of Conferences, 154, art. no. 01008, Engineering EconomicsVolume 31, Issue 2, 30 April 2020, Pages 178-187                                                                                                                                                            
                                                                              6. V Mazur, I Didur, R Myalkovsky, H Pantsyreva, N Telekalo, O Tkach. The productivity of intensive pea varieties 
depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology Ukrainian Journal of 
Ecology, 2020, 10(1), 101-105, 10.15421/2020-16                                                                                                                                                                                                                                    
                                               7.Ткач О.В. Особливості формування маси коренеплодів цикорію залежно від мінерального живлення. Збірник наукових праць 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2019. Вип. 27.  С. 55-67                                                                                                                                         
         8. Бахмат М.І., Ткач О.В. Вплив строку сівби і глибини загортання насіння на польову схожість та врожайність цикорію коренеплідного. Вісник 
Уманського національного університету садівництва. Науковий журнал. Вип. 2. 2019.- С. 3-12                                                                                                               
        9.Ткач О.В. Особливості росту і розвитку рослин цикорію коренеплідного до і після перезимівлі. Науково-виробничий фаховий журнал Вісник 
Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1. 2020. – С. 74-80                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                       10. Tkach O.V. Role of micronutrients in increasing crop yields chicory root. International periodsc scientific 
journal. Modern scientifsc researches. Issue №11, Part 3, Minsk, Belarus. March 2020. C.60-65                                                                                                                                                                            
                                                            11. Tkach O.V. Features of the water regime of chicory root crops in ensuring high productivity. Scientific journal «Almanahul 
SWorld» Issue №4, Baltsi, Moldova. 2020. С. 113-118.                                                                                                                                                                                                                 
                                   12. Бахмат М.І., Ткач О.В., Степанченко В.М. Урожайність насіння цикорію коренеплідного залежно від способу розміщення рослин. 
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Кам’янець-Подільський, 2021. Вип. 34. С. 9-18.
13. Овчарук О.В., Каленська С.М., Овчарук В.І., Ткач О.В. Характеристика структури продуктивності, урожайності та якісного складу зерна сортів 
квасолі звичайної (Phaseoius vulgarss L.). Збірник наукових праць «Агробіологія». Вип. 2. БНАУ Белоцерков, 2021. С.106-115 (категорія Б). 14. Бахмат 
М.І., Ткач О.В., Бахмат О.М. Формування насіннєвої продуктивності цикорію коренеплідного залежно від способу та схеми розміщення рослин. Вісник 
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Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Ткач Олег 
Васильович

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір;

1.  Спосіб вирощування цикорію коренеплідного з комбінованою шириною міжрядь: пат. №137931 /Бахмат М.І.  Ткач О.В. Моргун А.В. Молдован Ж.А. 
заявка 24.04.2019 р  опубл.11.11.2019 р.
2. Спосіб виробництва цикорію: пат. №142552 Україна / Бахмат М.І., Ткач О.В., Ткач Л.В.; заявл. 21.01.2020; опубл. 10.06.2020. Промислова власність. 
Київ, 2020. Бюл. № 11. 
3. Спосіб безвисадкового вирощування насінників цикорію коренеплідного: пат. № 143702 Україна / Ткач О.В., Курило В.Л., Овчарук В.І., Моргун А.В.; 
заявл. 13.02.2020; опубл. 10.08.2020. Промислова власність. Київ, 2020. Бюл. № 15. 
4. Спосіб зберігання цикорію коренеплідного в кагатах або буртах: пат. № 143703 Україна / Ткач О.В., Овчарук В.І., Ткач Л.В.; заявл. 13.02.2020; опубл. 
10.068.2020. Промислова власність. Київ, 2020. Бюл. № 15. 
5. Інтегратор сигналів систем автоматики: пат. на корисну модель 142381 Україна  / Ткач О.В., Божок А.М., Дубік В.М., Думанський О.В., Горбовий О.В. 
заявка:27.09.2019; опубл.: 10.06.2020, Бюл.№11. 
6. Спосіб сушіння цикорію: пат. №129823 Україна / Бахмат М.І., Ткач О.В.,Ткач Л.В., Сабінська Л.П.; заявл.  01.06. 2018; опубл. 12.11. 2018.  Промислова 
власність. Київ, 2018. Бюл. № 21. 
7. Система автоматичного регулювання режимами роботи компресора мібільно-енергетичного засобу: пат. №123577 А. Україна МПК В60Т 17/02 /Ткач 
О.В. Божок А.М.,  Заявлено 10.11.2017; Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4
8. Подрібнювач зерна: пат. 129268 U Україна, МПК В02С 19/00. № u 2018 04569 /Бончик В.С. Гофман А.А., Федірко П.П., Ткач О.В.  Заявлено 
25.04.2018;Опубл.25.10.2018, Бюл. № 20.
9.Гідропривід жатки зернозбиральної машини: пат. 134001 U Україна, МПК А01D 57/00. -№ u 2018 12063 /Бончик В.С. Малярчук С.М.,  Федірко П.П., 
Ткач О.В. ; Заявлено 05.12.2018; Опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
10.Пристрій для розкидання сипучих матеріалів: пат. 134003 U Україна, МПК Е01С 19/20. -№ u 2018 12065 /Бончик В.С. Репецький М.В., Федірко П.П., 
Ткач О.В. ; Заявлено 05.12.2018; Опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Ткач Олег 
Васильович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1.CHAPTER 8 ENERGY SAVING TECHNOLOGY OF ROOT CHICORY GROWING WITH COMBINED INTERWIDE ROW/Lvovich I.Y., Lvovich Y.E., 
Preobrazhenskiy A.P., Tkach O.V., Chorna V.V. et al/Wissenschaft für den modernen Menschen: innovative technik und technologie, informatik, 
verkehrsentwicklung, physik und mathematik, medizin, biologie, landwirtschaft. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 8. Teil 2. 2022.pp. 138-154.



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Ткач Олег 
Васильович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування; 

1.Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Енергозбереження в АПК» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і 
дистанційної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія», укладачі: О.В.Ткач, В.М.Дубік, Д.В.Вільчинська, О.В.Горбовий.    (2021)            
2.Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології» для здобувачів 
вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «Бакалавр» денної і дистанційної форми 
навчання, укладачі: В.М.Дубік, О.В.Ткач, В.Г.Камишлов, Д.В.Вільчинська, О.В.Горбовий, 64с.   (2021)                                                                                  
3.Методичні рекомендації з виконання розрахунково-графічної роботи «Розрахунок та побудова механічних характеристик перехідних процесів в 
електродвигунах» з предмету «Основи електроприводу» для здобувачів денної та дистанційної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» укладачі: д-р с.-г. наук, доцент Олег ТКАЧ, доцент Віктор ДУБІК, доцент Віталій КАМИШЛОВ, асистент Дарія 
ВІЛЬЧИНСЬКА, асистент Олег ГОРБОВИЙ.       (2021)                                                                                                                           4.Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт з дослідження перехідних процесів в програмному пакеті Multisim з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і дистанційної форми навчання спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка”, укладачі: О.В.Ткач, В.М. Дубік, В.Г.Камишлов, Д.В.Вільчинська, О.В. Горбовий, 56с.  (2021) 

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Ткач Олег 
Васильович

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; Захист дисертації  на тему "Науково-теоретичне обгрунтування та агротехнологічні умови вирощування цикорію коренеплідного в умовах 
Правобережного Лісостепу України" доктора сільськогосподарських наук із сеціальності  06.01.09 Рослинництва, 2020 рік

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Ткач Олег 
Васильович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Ткач О.В. Агротехнические приемы возделывания сахарной свеклы применимые для цикория корнеплодного // Таврійський науковий вісник. Науковий 
журнал. Вип. 100 Т. 2. – Херсон: Видавничий дім "Гельетика", 2018. С. 85-91 
2. Tkach О. Tkach L Objectives, types, content and functions of practical training of future technicians-technologists in the specialty “Production of bread, 
confectionery, pasta and food concentrates”: monograph Modern world tendencies in the development of science volume 2,– London? 2019. C.88-101            
3.Oleg KYCHER, Zoya PYSTOVA, Veronika.BUTORINA, Oleg TKACH The role of biomass in the bioeconomic policy of ukraine and its legal regulation. 
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy.  Vol. 4. Warsaw. 2021. P.84-91                                                                                               4.THE ROLE 
OF BIOMASS IN THE BIOECONOMIC POLICY OF UKRAINE AND ITS LEGAL REGULATION Oleg Kucher , PhD, Associate Professor; Zoia Pustova , PhD, 
Associate Professor; Natalia Pustova , PhD, Associate Professor; Oleh Tkach , PhD, Associate Professor; Veronika Butorina , PhD/ Proceedings of the 2020 
International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy’ No 4, Warsaw, 21–22 September 2020, pp. 84–91                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                   5. V.BONDARENKO, R. HAVRYLIANCHIK, O. 
OVCHARUK, H. PANTSYREVA, V. KRUSHEKNYCKIY, O. TKACH, M. NIEMEC Features of the soybean photosynthetic productivity indicators formation 
depending on the foliar nutrition Authors Agronomy Research Cons 28 (August Suppl) 2022 P 521-530                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                6.   Енергозберігаюча технологія вирощування цикорію коренеплідного з 
комбінованою шириною міжрядь (рекомендації) / автори: Бахмат М.І.,               Ткач О.В., Курило В.Л., Молдован В.Г., Моргун А.В. – Кам'янець – 
Подільський: Аксіома, 2019. – 55 с.                                                                                  7.Ткач О.В. Науково-теоретичне обґрунтування і агротехнічні основи 
вирощування цикорію коренеплідного в умовах Правобережного Лісостепу України. автореф. дис. Д-ра с-г. наук, Кам’янець-Подільський, 2020. 48 с.       

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Дубік
Віктор
Миколайович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Дубік В.М., Михайлова Л.М. Торчук М.В. Джерело імпульсів для опромінення молочної залози тварин ВРХ // Подільський вісник: сільське 
господарство, техніка, економіка. Випуск 27.Ч2 2018.
2. Михайлова Л.М. Дослідження перехідних процесів в системах підпорядкованого регулювання швидкості (е.р.с.) двигуна постійного струму із 
задатчиками інтенсивності / Михайлова Л.М., Камишлов В.Г., Дубік В.М. Горбовий О.В. // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 
Випуск 30. 2019. ст.89-103.
3. Potential and prospects of hydroelectric ob-jects of the river smotrych and ecological-economic situation within Kamianets-Podilskyi district (Ukraine) / Lyudmila 
Mykhailova, Oleh Ovcharuk, Viktor Dubik, Oleksandr Kozaк, Dariya Vilchynska // Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. – 2020. – 
P.521-532.  https://doi.org/10.1007/978-3-030-13888-2_51 
doi: 10.1007/978-3-030-13888-2_51
4. Research of the variable natural potential of the wind and energy energy in the northern strip of the ukrainian carpathians / Tryhuba, A., Bashynsky, O., 
Garasymchuk, I., Gorbovy, O., Vilchinska, D., Dubik, V. // E3S Web of Conferences. – 2020. – 154, art. no. 06002, 
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85082706174&doi=10.1051%2fe3sconf%2f202015406002&partnerID=40&DOI: 
10.1051/e3sconf/202015406002.
5.Multicollinеarity in regression analysis of wheat gluten indicator duringits storage. Engineering for rural development / Vira Malkina , Serhii Kiurchev , Valentuna 
Verkholantseva , Viktor Dubik // Jelgava. – 2020. – P.985-990.
6. Hydrogen production analysis: prospects for Ukraine / Nataliia Kovalenko, Taras Hutsol, Vitalii Kovalenko, Szymon Glowacki, Sergii Kokovikhin, Viktor Dubik, 
Oleksander Mudragel, Maciej Kuboń, Wioletta Tomaszewska-Górecka // Agricultural Engineering – 2021, Vol. 25, No. 1, pp. 99 -114. 
DOI: 10.2478/agriceng-2021-0008



Навчально-
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Дубік
Віктор
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2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір;

1.      Дубік В.М.,Божок А.М.Козак О.В. Двоступінчатий регулятор рівня рідини. Патент на корисну модель № 136251.Бюл.№15 від 12.08.2019 4 с
2. Дубік В.М., Божок А.М., Горбовий О.В., «Пристрій для диференціюваня сигналів». Патент на корисну модель № 139264. 26.12.2019 – 4 с.
3. Божок А.М.,  Дубік В.М., ГорбовийО.В., Ткач О.В., Думанський О.В. Інтегратор сигналі систем автоматики. Патент на корисну модель №142381, 
10.06.2020, бюлетень №11 – 4 с.
4. Бончик В.С., Дуганець В.І., Федірко П.П., Дубік В.М. Знаряддя для обробітку грунту. Пат. 143785 U Україна, МПК А01В 13/00. / - № u 202001576; 
Заявлено 05.03.2020; Опубл. 10.08.2020, Бюл. № 15. – 4 с.
5. Бончик В.С., Дуганець В.І., Кузьмінська І.М., Дубік В.М. Підкопуючий пристрій коренебульбозбиральної машини. Пат. 144936 U Україна, МПК А01D 
21/00. / - № u 2020 01578; Заявлено 05.03.2020; Опубл. 10.11.2020, Бюл. № 21. – 4 с.                                                                                                     6. Пат. 
148476 U Україна, МПК G01L 5/24. Пристосування для перевірки запобіжних муфт / Бончик В.С., Гарасимчук І.Д., Дубік В.М., Оленюк О.А., Вусатий 
М.В.  (Україна) - № u 2021 01540; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
7. Пат. 148477 U Україна, МПК В23Р 6/00. Спосіб відновлення деталей типу хрестовини карданного шарніра із шипами / Бончик В.С., Гарасимчук І.Д., 
Дубік В.М., Оленюк О.А., Потапський П.В. (Україна) - № u 2021 01541; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с.
8. Пат. 148524 U Україна, МПК G06G 2/00. Пристрій для інтегрування сигналів / Дубік В.М., Козак О.В., Божок А.М. (Україна) - № u 2021 01096; 
Заявлено 05.03.2021. Опубл. 18.08.2021, Бюл. № 33. – 4 с.
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Дубік
Віктор
Миколайович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. «Запровадження компетентнісно-зоорінтовного виховання студентів, як ключ до оновлення змісту освіти» /Ірина ГОРБОВА, Олег ГОРБОВИЙ, Віктор 
ДУБІК/ Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : 
монографія / за заг. ред.: В. В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон : Олді+, 2022. 
С.104-112.
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.Т.Д.Гуцул, Л.М.Михайлова, І.Д.Гарасимчук, В.М.Дубік, О.В.Ткач, П.В.Потапський. «Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення 
кваліфікаційної роботи магістра спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. » [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-
2019.-46 с.
2.Потапський П.В., Вільчинська Д.В., Дубік В.М., Козак О.В. Методичні вказівки для вивчення дисципліни „Контрольно-вимірювальні прилади з 
основами метрології” (Скорочений курс лекцій) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і дистанційної форми навчання  
спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2020.-30 с.
3. О.В. Думанський, Л.М. Михайлова, В.М. Дубік. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Електронні пристрої в 
системах керування”, для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка”. [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-24 с.
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11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою);

Участь в госпдоговірних тематиках :(№1/2016, №1/2017, №3/2018, №3/2019, №7/2020, №2/2021 , №6/2022)
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Дубік В.М., Горбовий О.В., Гордійчук І.Й. Дослідження динаміки кавітацийного процесу при первинній обробці вовни. // Аграрна наука та освіта в 
умовах євроінтеграції: збірн. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-22.03.2018 р., м.Кам’янець-Подільський).-Тернопіль : Крок, 2018.-с. 117-119.
2. Торчук М., Дубік В. Загальнонаукові компетенції як основний чинник визначення обсягу і рівня знань студентів // Аграрна наука та освіта в умовах 
євроінтеграції: збір. наук. праць міжнарод. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-21 березня 2019 р., м.Кам’янець-Подільський).-Тернопіль : Крок, 2018.-с. 296-299.
3. Торчук М.В, Дубік В.М. Моделювання механічних процесів при вивченні фізики в аграрно-технічному університеті // ІІІ Всеукраїнській науково-
методична конференція «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах» 28 
листопада 2018 року  //Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка ст.170-171
4. Дубік В.М., Михайлова Л.М., Торчук М.В., Лікування маститу у свиней електромагнітним полем крайвисокочастотного діапазону // Сучасний рух 
науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7-8 лютого 2019 р. Міжнародний електронний науково-практичний журнал 
«WayScience»,– Дніпро, 2019. ст.230-233.
5. Дубік Віктор, Камишлов Віталій, Горбовий Олег. Дослідження перехідних процесів в системах підпорядкованого регулювання швидкості (е.р.с.) 
двигуна постійного струму із задатчиками інтенсивності // Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7-8 
лютого 2019 р. Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience»,– Дніпро, 2019. ст.227-230.
6. Дубік В.М., Горбовий О.В., Ткач О.В. Особливості викладання дисципліни «Електронні пристрої в системах керування»студентам спеціальності 141 
спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітнього ступеня бакалавр. Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних 
закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІІІ міжнародної конференції 04 жовтня 2019р. Ч1 (ПДАТУ, м. Камянець–Подільський), 
Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В.,2019. С.109-111.
7. Дубік В.М., Горбовий О.В., Ткач О.В. Організація проходження виробничої електромонтажної практики з предмету «Монтаж електрообладнання та 
систем керування» студентам спеціальності 141 спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освіт-нього ступеня «Бакалавр»: 
збірник наукових праць ІІІ міжнародної конференції 04 жовтня 2019р. Ч1 (ПДАТУ, м. Камянець–Подільський), Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В.,2019. С.78-
79.
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету /

КОШЕВОЙ Дмитро Петрович. Диплом третього ступеня Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт із спеціальності "Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна техніка. 21 квітня 2021р.
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20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 
(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

Інженер електротехнічної лабораторії ПДАТУ з 2014 р. Керівник ЕТЛ ННІЕ ПДАТУ з 2018 р.
(Атестат про технічну компентентність № 120 «ЕТЛ»–19. Чинне до 06.11.2022р.)
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Вільчинська 
Дарія 
Володимирівна

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

                                       
 1. Корчак М.М., Дудчак Т.В., Вільчинська Д.В. Теоретичні дослідження робочого органу для вирівнювання ґрунту. Вісник Житомирського державного 
технологічного університету. Серія: Технічні науки. Випуск 1. – Житомир, 2019 с. 25-34                                                                                                     
2. L. Mykhailova, O. Ovcharuk, V. Dubik, O. Kozak, D. Vilchynska. Potential and prospects of hydroelectric objects of the river Smotrych and ecological-economic 
situation within Kamianets-Podilskyi district (Ukraine) /2020/ In book: Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation Springer International 
Publishing. P. 521-532. DOI 10.1007/978-3-030-13888-2_51. https://dokumen.pub/renewable-energy-sources-engineering-technology-innovation-icores-2018-1st-ed-
978-3-030-13887-5978-3-030-13888-2.html                                                                                                                                        
 3. Tryhuba, A., Bashynsky, O., Garasymchuk, I., Gorbovy, O., Vilchinska, D., Dubik, V. Research of the variable natural potential of the wind and energy energy in 
the northern strip of the ukrainian carpathians (2020) E3S Web of Conferences, 154, art. no. 06002, https://www.e3s-
conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/14/e3sconf_icores2020_06002.pdf.                                                                                                                       4. 
Вільчинська Д. В., Дудчак Т. В. Сучасні методи викладання технічних дисциплін у вищій школі / The 7 th International scientific and practical conference 
“Science and education: problems, prospects and innovations” (April 1-3, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. Р. 353-360.  5.Дудчак Т.В. Дуганець 
В.І.,Вільчинська Д.В. Доцільність вирощування витких сортів квасолі в умовах західного Лісостепу України. // Збірник наукових праць Подільського 
державного аграрно-технічного університету. Кам´янець-Подільський. 2021                                                                                                       
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2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір

1. Божок А.М., Козак О.В.,Вільчинська Д.В. Універсальний інтегро-диференціатор сигналів систем автоматики. Патент на корисну модель. № 129299. 
«Універсальний інтегро-диференціатор сигналів систем автоматики». Заявлено 02.05.2018 р. Опубл. 25.10.2018, Бюл.№20                            
 2. Божок А.М., Семенишена Р.В.,Вільчинська Д.В. Інтегруючий пристрій. Патент на корисну модель. № 134086. «Інтегруючий пристрій». Заявлено 
26.12.2018 р. Опубл. 25.04.2019, Бюл.№8                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                        3. Божок А.М., Семенишена Р.В.,Вільчинська Д.В. Пристрій для двоступінчастого інтегрування сигналів. 
Патент на корисну модель. № 134105. «Пристрій для двоступінчастого інтегрування сигналів».  Заявлено 29.12.2018 р. Опубл. 25.04.2019, Бюл.№8                                                                                       
                                                                         
4. Божок А.М., Семенишена Р.В.,Вільчинська Д.В. Пневматичний прискорювач переміщення. Патент на корисну модель. № 134344. «Пневматичний 
прискорювач переміщення».   Заявлено 17.12.2018 р. Опубл. 10.05.2019, Бюл.№9                                                                                                  
 5.   Божок А.М., Семенишена Р.В.,Вільчинська Д.В., Козак О.В. Диференціатор з настроювачем швидкості переміщення вихідного штока. Патент на 
корисну модель. № 137296. Заявл. 18.04.2019;  Опубл. 10.10.2019, Бюл.№19                                                                                                                                            
       
 6. Божок А.М., Семенишена Р.В.,Вільчинська Д.В., Козак О.В. Пристрій для диференціювання теплових сигналів. Патент на корисну модель. № 137509. 
Заявл. 08.04.2019; Опубл. 25.102019 Бюл.№20                                                                                                                                                                                                
        
  7. Божок А.М., Вільчинська Д.В., Корчак М.М., Семенишена Р.В. Температурний датчик автоматичної системи сигналізації. Патент на корисну модель. 
№ 147570.  Заявл. 31.12.2020; Опубл. 19.05.2021 Бюл.№20                                                                                                                                                                     
  
  8. Дуганець В.І., Бончик В.С., Федірко П.П., Вільчинська Д.В. Привод висівного апарата багатоопорних і широкозахватних сівалок. Патент на корисну 
модель. № 144935. Заявл. 05.03.2020; Опубл. 10.11.2020, Бюл. № 21                                                                                                                                                 
 9. Божок А.М., Вільчинська Д.В., Корчак М.М., Семенишена Р.В. Диференціатор пневматичних систем автоматики. Патент на корисну модель. № 
146416. Заявлено 19.10.2020; Опубліковано 17.02.2021, Бюл. № 7 
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу

Смеречанський Віталій - студент 3 СТН курсу, переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Енергетика»2021р

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Вільчинська 
Дарія 
Володимирівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. Гордійчук І.Й., Михайлова Л.М.,Потапський П.В.,Вільчинська Д.В. Методичні матеріали для вивчення дисципліни «Регульований електропривід 
(скорочений курс лекцій)» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в АПК»  
[Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2018.-124 с.                                                                                                                          
2.. Михайлова Л.М., Потапський  П.В., Вільчинська Д.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Основи 
електроприводу» студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» [Текст] / ПДАТУ, 
Кам’янець-Подільський.-2018.-50 с.                                                                                                                                                                                       
3. Гуцол Т.Д., Михайлова Л.М., Гарасимчук І.Д., Панцир Ю.І., Вільчинська Д.В. Методичні рекомендації з підготовки дипломних проектів освітнього 
ступеня «Бакалавр» [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2019.-38 с.                                                                                                                                
 4. Потапський П.В.,  Дубік В.М., Козак О.В., Вільчинська Д.В. Методичні вказівки для вивчення дисципліни “Контрольно-вимірювальні прилади з 
основами метрології”  [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2020.-90 с.                                                                                                                                                  
              
  5. Михайлова Л.М., Гарасимчук І.Д., Дубік В.М., Думанський О.В.,Вільчинська Д.В. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни 
«Енергозбереження в АПК» [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2020.-45 с.                                                                                                            
6. Михайлова Л.М., Дубік В.М, Ткач О.В., Вільчинська Д.В., Горбовий О.В. Методичні рекомендації для проведення виробничої електромонтажної 
практики з дисципліни «Монтаж енергообладнання і систем керування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і дистанційної 
форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  / ПДАТУ, К-Подільський.-2021.-56 с.                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                             
7. Дубік В.М, Ткач О.В., Вільчинська Д.В., Горбовий О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи 
електротехніки. Частина 2» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і дистанційної форми навчання спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-37 с.                                                            
 8. Дубік В.М, Ткач О.В., Вільчинська Д.В., Думанський О.В., Горбовий О.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології» для здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» освітнього ступеня «Бакалавр» денної і дистанційної форми навчання   / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-59 с.                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                               9. Дубік В.М, Ткач 
О.В., Вільчинська Д.В., Гуцол Т.Д., Горбовий О.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Нетрадиційні та
поновлювальні джерела енергії» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і дистанційної форми навчання спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-63 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                           



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Камишлов
Віталій
Георгійович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології» для здобувачів 
вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «Бакалавр» денної і дистанційної форми 
навчання, укладачі: В.М.Дубік, О.В.Ткач, В.Г.Камишлов, Д.В.Вільчинська, О.В.Горбовий, ЗВО «ПДУ», Кам’янець-Подільський, 2022. – 64 с.
2. Методичні рекомендації з виконання розрахунково-графічної роботи «Розрахунок та побудова механічних характеристик перехідних процесів в 
електродвигунах» з предмету «Основи електроприводу» для здобувачів денної та дистанційної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» укладачі: д-р с.-г. наук, доцент Олег ТКАЧ, доцент Віктор ДУБІК, доцент Віталій КАМИШЛОВ, асистент Дарія 
ВІЛЬЧИНСЬКА, асистент Олег ГОРБОВИЙ.  ЗВО «ПДУ», Кам’янець-Подільський, 2022. – 44 с.
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дослідження перехідних процесів в програмному пакеті Multisim з дисципліни «Теоретичні 
основи електротехніки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і дистанційної форми навчання спеціальності 141 
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, укладачі: О.В.Ткач, В.М. Дубік, В.Г.Камишлов, Д.В.Вільчинська, О.В. Горбовий, ЗВО «ПДУ», 
Кам’янець-Подільський, 2022. - 56с.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Камишлов
Віталій
Георгійович

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою);

Участь в госпдоговірних тематиках :(НКП №10/2022)

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Камишлов
Віталій
Георгійович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Дубік В.М., Камишлов В.Г. Горбовий О.В.  ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОЗОН-НИХ СИСТЕМ ПІДПОРЯДКОВАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕРС ДВИГУ-НА 
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ // Аграрна наука та освіта в умовах євроінте-грації: збірник наукових праць міжнарод. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-22 бе-резня 
2018 р., м.Кам’янець-Подільський).-Тернопіль : Крок, 2018.-с. 122-123
2. Дубік Віктор, Камишлов Віталій, Горбовий Олег. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМАХ ПІДПОРЯДКОВАНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ (Е.Р.С.) ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ІЗ ЗАДАТЧИКАМИ ІНТЕНСИВНОСТІ // Сучасний рух науки: тези доп. V 
міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7-8 лютого 2019 р. Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience»,– 
Дніпро, 2019. ст.227-230.
3. Дубик В.Н. Астатические системы регулирования скорости электродвигателей / Дубик В.Н., Михайлова Л.Н., Камышлов В.Г.// Сучасний рух науки.  
XIII  міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 18-19 ; жовтня 2021 р. Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». 
– Дніпро, 2021. – С.112-114.
4. Камышлов В.Г. Статические системы регулирования скорости электродвигателей / Камышлов В.Г., Дубик В.Н., Горбовой О.В. // Сучасний рух науки.  
XIII  міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 18-19 ; жовтня 2021 р. Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». 
– Дніпро, 2021. – С.123-125. 
5. Михайлова Л.Н. Исследование переходных процессов в системах подчиненного регулирования скорости двигателя постоянного тока / Михайлова Л.Н., 
Камышлов В.Г., Дубик В.Н. // Сучасний рух науки.  XIII  міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 18-19 ; жовтня 2021 р. Міжнародний 
електронний науково-практичний журнал «WayScience». – Дніпро, 2021. – С.169-171. 

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Камишлов
Віталій
Георгійович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

1. Член спілки аграрних інженерів України (по теперішній час)
2. Голова Ради ветеранів ННІЕ (по теперішній час)

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Горбовий Олег 
Володимирович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Горбовий Олег 
Володимирович

1. Камишлов В.Г., Дубік В.М, Михайлова Л.М. , Горбовий О.В. Дослідження перехідних процесів в системах підпорядкованого регулювання швидкості 
(е.р.с.) двигуна постійного струму із задатчиками інтенсивності: Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Випуск 30 2019. – с.34-39.
2. Краснолуццький П.П., ПанцирЮ.І., Горбовий О.В. Деякі результати лабораторних досліджень вітрогенератора з поворотними лопатями. Проблеми 
сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта): Матеріали наук.-техн. конф., м.Київ 23-27 травня 
2018р. – с.35-37.
3. Дубік В.М., Камишлов В.Г., Горбовий О.В. Дослідження двозонних систем підпорядкованого регулювання ерс двигуна постійного струму. Аграрна 
наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнарод. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-22 березня 2018 р., м.Кам’янець-Подільський).-
Тернопіль : Крок, 2018.-с. 122-123.
4. Семенишина Р.В., Гарасимчук І.Д., Панцир Ю.І., Потапський П.В., Горбовий О.В. Комбіновані системи постачання приватного будинку із 
застосуванням альтернативних джерел енергії. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальнй науково-виробничий журнал. – Кременчук: 
КрНУ  2019   Вип  1/2019 ( 45)   C  65 71



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Горбовий Олег 
Володимирович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні рекомендації «Використання MathCAD у розв’язанні задач теоретичних основ електротехніки. Перехідні процеси: для студентів денної та 
дистанційної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». / ПДАТУ; уклад.: Горбовий О.В., Гарасимчук 
І.Д., Дубік В.М., Михайлова Л.М.   Кам’янець-Подільський, 2019.   32 с.
2. Розрахунок та побудова механічної характеристики та навантажувальної діаграми робочого механізму. Методичні рекомендації з виконання 
розрахунково-графічної роботи з предмету "Основи електроприводу": для студентів денної та дистанційної форми навчання спеціальності 141 
„Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. / ПДАТУ; уклад.: Горбовий О.В., Камишлов В.Г., Михайлова Л.М.   Кам’янець-Подільський, 
2019.   44 с.
3. ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНІВ ОМА І КИРГОФА В МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ ЕЛЕКТ-РОННИХ СИСТЕМ. Методичні рекомендації до 
самостійного вивчення окремих розділів курсу «Теорія оптимізації в електротехніці»: для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». / ПДАТУ; уклад.: Горбовий О.В., Дубік В.М., Михайлова Л.М.   Кам’янець-
Подільський, 2019.   33 с.
4. Методичні рекомендації з підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Бакалавр». / ПДАТУ; уклад.: Т.Д.Гуцол, Л.М.Михайлова, 
І.Д.Гарасимчук, О.В.Ткач, Ю.І.Панцир, В.М.Дубік, П.В.Потапський, О.В.Козак,  О.В.Горбовий Д.В.Вільчинська, О.В.Думанський, О.А.Оленюк   
Кам’янець-Подільський, 2019.   30 с.
5. Методичні рекомендації для проведення виробничої електромонтажної практики з дисципліни «Монтаж енергообладнання і систем керування»: для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і дистанційної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка». / ПДАТУ; уклад.: Л.М.Михайлова, В.М.Дубік, О.В.Думанський, О.В.Горбовий.   Кам’янець-Подільський, 2020.   44 с.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Горбовий Олег 
Володимирович

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше 
трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою);

Участь в госпдоговірних тематиках :(№7/2020, №2/2021)

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Енергозберігаючи
х технологій та 
енергетичного 
менеджменту

Горбовий Олег 
Володимирович

14)  керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком; Студентське наукове формування „Монтаж електрообладнання та систем керування енергозберігаючих електроустановок”. (2021-2022)

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ГАРАСИМЧУК 
Ігор Дмитрович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Котов, Б. І., Грищенко, В. О., Панцир, Ю. І., Гарасимчук, І. Д. Математичне моделювання динамічних режимів електропастеризатора молока з 
інфрачервоним випромінювачем. Техніка, Енергетика, Транспорт АПК, 2018 Техніка, Енергетика, Транспорт АПК, 2(101), 23–28. Retrieved from 
http://tetapk.vsau.org/files/pdfa/4344.pdf
2. Котов, Б. І., Панцир, Ю. І., Гарасимчук, І. Д., Грищенко, В. О. Динаміка розпилювання і випаровування води в електричному полі при зволожувані 
повітря. Енергетика і авТоматика, 2018, Енергетика і авТоматика, 2, 145–158. Retrieved from 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/10893/95361.                                                                                                                                                     
     
3. Tryhuba, A., Bashynsky, O., Garasymchuk, I., Gorbovy, O., Vilchinska, D., Dubik, V. Research of the variable natural potential of the wind and energy in the 
northern strip of the ukrainian carpathians (2020) E3S Web of Conferences, 154, art. no. 06002, https://www.e3s-
conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/14/e3sconf_icores2020_06002.pdf.
4. Pantsyr, Y., Garasymchuk, I., Hutsol, T., Gordiychuk, I. Energy Parameters’ Calculation of a Hybrid Heat Supply System for a Private House in the Conditions of 
Western Part of Ukraine / Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation: ICORES 2017, 765-780, (2018). DOI 10.1007/978-3-319-72371-6_75 .
5. Boris Kotov, Ihor Garasymchuk, Yuriy Pantsyr, Ivan Gordiychuk, Michael Torchuk. Modeling of the dynamic modes of the bioreactor, as an object of automatic 
control. Renewable Energy Sources : Engineering, Technology, Innovation – ICORES 2018 / Editors Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. – 2019. – Р. 193-198.
6. Boris Kotov, Ihor Garasymchuk, Yuriy Pantsyr, Iryna Semenyschyna, Pavel Potapsky. Modeling and calculating the double channel helio-collector for drying 
agricultural plant materials. Renewable Energy Sources : Engineering, Technology, Innovation – ICORES 2018 / Editors Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. – 2019. 
– Р. 793-500.
7. Pantsyr, Y., Garasymchuk, I., Duganets, V., Melnyk, M., Yurchenko, O. Current state and prospects of wind energy development in Ukraine (2020) E3S Web of 
Conferences, 154, art. no. 06004, https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/14/e3sconf_icores2020_06004.pdf
8. Козак О.В., Потапський П.В., Гарасимчук І.Д. Аналіз антени випромінювання широкополосних імпульсів. Подільський вісник: сільське господарство, 
техніка, економіка. Випуск 31. 2019.-С.61-72
9. Ігор ГАРАСИМЧУК, Павло ПОТАПСЬКИЙ, Руслана СЕМЕНИШЕНА, Микола ВУСАТИЙ, Олександр КОЗАК. Розробка математичної моделі 
сонячної фотоелектричної установки. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова №4 (487) / 2021, 20-
26, ISSN 2311–3405
10. Сергій ЄРМАКОВ, Тарас ГУЦОЛ,  Павло ПОТАПСЬКИЙ, Ігор ГАРАСИМЧУК. Структурування процесу автоматизації садіння живців енергетичної 
верби. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів. № 3, 2021. 10-17.
11. Б.І. Котов, Р.А. Калініченко, Ю.І. Панцир, І.Д. Герасимчук, В.О. Грищенко. Математична модель теплонасосної системи охолодження матеріалу після 
сушіння і термообробки. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-
технічний збірник  Вип  51  Кропивницький  2021  3 13  https://doi org/10 32515/2414 3820 2021 51 3 14



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ГАРАСИМЧУК 
Ігор Дмитрович

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір

1. Гарасимчук І.Д., Божок А.М. Патент на корисну модель. Пат. 131302. Компресорна установка з автоматичним регулюванням тиску в ресивері. Заявл. 
05.07.2018, Опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.
2. Гарасимчук І.Д., Божок А.М. Патент на корисну модель. Пат. 136711. Лічильник теплової енергії газового теплоносія. Заявл. 28.03.2019. Опубл. 
27.08.2019, Бюл. № 16.
3. Гарасимчук І.Д., Божок А.М. Комбінований диференціатор теплових сигналів. Пат. 139715 Україна, МПК G06G (2020.01) – № u 2019 0794 ; заявл. 
11.07.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search
4. Панцир Ю.І., Гарасимчук І.Д., Божок А.М. Пневмомеханічний позиціонер систем автоматики. Пат. 140892 Україна, МПК G05В (2020.01) – № u 2019 
09544 ; заявл. 30.08.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search
5. Гарасимчук І.Д., Козак О.В., Божок А.М. Двоступінчастий регулятор сигналів систем автоматики. Пат. 141556 Україна, МПК G06G (2020.01) – № u 
2019 11138 ; заявл. 14.11.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search
6. Віталій БОНЧИК, Ігор ГАРАСИМЧУК, Віктор ДУБІК, Олександр ОЛЕНЮК, Микола ВУСАТИЙ. Пристосування для перевірки запобіжних муфт. Пат. 
148476 U Україна, МПК G01L 5/24. (Україна) - № u 2021 01540; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 4 с. 
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=277583&sid=387e8278915075e7bfe9ed43b9efe497
7. Віталій БОНЧИК, Ігор ГАРАСИМЧУК, Віктор ДУБІК, Олександр ОЛЕНЮК, Павло ПОТАПСЬКИЙ. Спосіб відновлення деталей типу хрестовини 
карданного шарніра із шипами. Пат. 148477 U Україна, МПК В23Р 6/00. (Україна) - № u 2021 01541; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 
4 с. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=277584&sid=387e8278915075e7bfe9ed43b9efe497
8. Ігор ГЕРАСИМЧУК; Павло ПОТАПСЬКИЙ; Микола ВУСАТИЙ; Аркадій БОЖОК. Двоступеневий пневматичний диференціатор. Пат. 148276 U 
Україна, МПК (2006) G06G 5/00 (Україна) - № u202101294; Заявлено 15.03.2021; Опубл. 21.07.2021, бюл. № 29 
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=277265&sid=387e8278915075e7bfe9ed43b9efe497
9. Ігор ГЕРАСИМЧУК; Павло ПОТАПСЬКИЙ; Микола ВУСАТИЙ; Олександр КОЗАК, Ігор БАНКОДУЙ, Аркадій БОЖОК. Комбінований 
манометричний датчик температури. Пат. 149444 U Україна, МПК (2006) G01K 11/00 (Україна) - № u202103692; Заявлено 29.06.2021; Опубл. 17.11.2021, 
бюл. № 46 https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=279098&sid=387e8278915075e7bfe9ed43b9efe497

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ГАРАСИМЧУК 
Ігор Дмитрович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1.     Mykhailova Liudmyla, Pantsyr Yurii, Harasymchuk Ihor… MATERIALS SCIENCE AND METAL WORKING / МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І СЛЮСАРНА 
СПРАВА Monograph // TRAICON ISBN 978-83-65180-18-6 Kraków, Kamianets-Podilskiу
2. Ігор Гарасимчук, Павло Потапський, Олександр Козак, Олександр Думанський, Микола Вусатий. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОГЛИНАЧА ГЕЛІОКОЛЕКТОРА ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ГЕЛІОЕЛЕКТРИЧНОЇ 
СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ / Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. 
Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.2. Природничі науки.        
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. І.Д.Гарасимчук, Т.Д.Гуцол, Л.М.Михайлова, І.Д.Гарасимчук, В.М.Дубік, О.В.Ткач, П.В.Потапський. Методичні рекомендації щодо виконання та 
оформлення кваліфікаційної роботи. [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2019.-30 с
2. І.Д.Гарасимчук, Т.Д.Гуцол, Л.М.Михайлова, І.Д.Гарасимчук, О.В.Ткач, Ю.І.Панцир, В.М.Дубік, П.В.Потапський, О.В.Козак,  О.В.Горбовий, 
Д.В.Вільчинська, О.В.Думанський, О.А.Оленюк. Методичні рекомендації з підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Бакалавр. . [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2019.-38 с
3. І.Д.Гарасимчук, П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, Л.М.Михайлова, Ю.І. Панцир. Методичні матеріали для вивчення навчальної дисципліни 
«Автоматизація електроприводу сільськогосподарських машин і агрегатів» (скорочений курс лекцій) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня освіти. [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2020.-190 с.
4. І.Д. Гарасимчук, Л.М. Михайлова, Ю.І. Панцир, П.В. Потапський, О.В. Козак,  О.А Оленюк, М.В. Вусатий. Методичні рекомендації до  виконання  
курсового проекту з дисципліни  „Електротехнології в АПК” для студентів різних форм навчання  освітнього ступеня „Магістр” спеціальності 
„Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2020.-58 с.
5. М.В. Вусатий , І.Д. Гарасимчук, П.В. Потапський. Навчально-методичні матеріали до виконання курсової роботи з курсу «Основи електропостачання» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Текст] 
/ ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-68 с.
6. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, О.В. Козак, М.В. Вусатий. Навчально-методичні матеріали до виконання лабораторних робіт  з курсу “ 
Електропривод та електрообладнання ” для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-124 с.
7. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, Ю.І. Панцир, О.В. Козак, М.В. Вусатий. Тестові завдання з курсу «Електропривод та електрообладнання» для 
здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-40 с.
8. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, М.В. Вусатий. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни “ Електропривод та електрообладнання ” 
(скорочений курс лекцій, частина 1) для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія». [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-138 с.
9. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, М.В. Вусатий. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни “ Електропривод та електрообладнання ” 
(скорочений курс лекцій, частина 2) для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія». [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-116 с.
10. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук. Навчально-методичні матеріали до виконання практичних робіт  з курсу “Електропривод та електрообладнання ” 
для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-
125 с.
11  Л М Михайлова  І Д Гарасимчук  О В Ткач  Ю І Панцир  В М Дубік  П В Потапський  О В Козак  О В Думанський  Методичні рекомендації з 

https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA
https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA
https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA
https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу

1. Рожевич Іван – студент 4-го ІЕ курсу, диплом ІІІ-го ступеня, переможець Всеукраїнської студентської олімпіади із напряму підготовки «Енергетика та 
електротехнічні системи в АПК» м.Дубляни - Львів, 2018 рік 
2. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком "Молоді науковці" з 2020 року

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ГАРАСИМЧУК 
Ігор Дмитрович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях

Член Громадської організації "Науково-технічний центр "Подільський біорегіон" з 2021 року.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ДУМАНСЬКИЙ 
Олександр 
Васильович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Lesia Zbaravska, Chaikovska Chaikovska, Taras Hutsol, Sergii Slobodian, Oleksandr Dumanskyi. Professional Competence As A Key Factor In Improving The 
Quality Of Engineering Education. Environment. Technology. Resources. V.3 .  2019. – р.р.. 253-256.
2. Anatolii Rud, Yurii Pavelchuk, Lyudmyla Mykhailova, Oleksandr Dumanskyi, Ruslana Semenyshyna, Taras Hutsol: Study of the Effect of Grain Pipe Variations 
on the Supply of Grain in Coulter Spact Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, 01/2020: pages 989-998; ISBN: 978-3-030-13887-5. DOI: 
10.1007/978-3-030-13888-2_95.
3. Serhii Kiurchev , Valentyna Verkholantseva , Lyidmila Kiurcheva , Oleksandr Dumanskyi. PHYSICAL-MATHEMATICAL MODELING OF VIBRATING 
CONVEYOR DRYING PROCESS OF SOYBEANS. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT. Jelgava, 20.-22.05.2020. р.р. 991-996
4. Михайлова Л.М., Думанський О.В.  Дослідження впливу електромагнітного випромінювання на лікування ендометриту тварин / Подільський вісник: 
сільське господарство, техніка, економіка. Випуск 27. Міжнародний науковий журнал. – Кам’янець-подільський, 2017 – с. 185-192.
5. Думанський О.В., Михайлова Л.М. Дослідження конічного гофрованого випромінювача для електромагнітного лікування ендометриту ВРХ. 
Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка сільськогосподарські науки, технічні науки, економічні науки.  Випуск 32. Кам’янець-
подільський, 2020, с. 108-112
6. Михайлова Л. М., Думанський О. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ ДЛЯ 
ЛІКУВАННЯ СВИНОМАТОК З СИНДРОМОМ МАСТИТ-МЕТРИТ-АГАЛАКТІЯ / Журнал „Подільський вісник: сільське господарство, техніка, 
економіка”. Випуск . Кам’янець-Подільський, 2021, 78-85 с.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ДУМАНСЬКИЙ 
Олександр 
Васильович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Ігор Гарасимчук, Павло Потапський, Олександр Козак, Олександр Думанський, Микола Вусатий. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОГЛИНАЧА ГЕЛІОКОЛЕКТОРА ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ГЕЛІОЕЛЕКТРИЧНОЇ 
СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ / Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. 
Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.2. Природничі науки. – С.31-42                                                                                                                                                                                 
                                                2. Volodymyr Kuvachov, Serhii Kiurchev, Tomasz Nurek, Tetiana Chorna, Vasyl Mitkov, Yevhen Ihnatiev, Szymon Gljwacks, Taras 
Hutsol, Strgii Slobodian, Oleksandr Dumanskyi. Scientific bases of increase movement smoothness of the machine-tractor units on base of modulator power means. 
Monograph – Warszawa: 2021. - 136 p.



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ДУМАНСЬКИЙ 
Олександр 
Васильович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1.                 Рудь. А.В., Думанський О.В., Михайлова Л.М. Автоматизований електропривод сільськогосподарських машин і агрегатів. Методичні вказівки 
до виконання лабораторних робіт студентами відділення „Енергетика та електротехнічні системи в АПК” спеціальності „Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка”; за ред. Рудя А.В. – Кам’янець-Подільський, 2018. – 36 с.                                                                                                2.    
Щоденник навчальної практики. Навчальна практика „Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції” / А.В. Рудь, 
О.В. Думанський,  Л.М. Михайлова, Ю.Ф. Павельчук; за ред. А.В. Рудя. - Кам’янець-Подільський, 2018. – 15 с.                                                           3.    
Щоденник навчальної практики. Навчальна практика „Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції” Скорочений 
термін навчання. / А.В. Рудь,  О.В. Думанський,  Л.М. Михайлова, Ю.Ф. Павельчук; за ред. А.В. Рудя. - Кам’янець-Подільський, 2018. – 15 с.                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                           4. Методичні 
рекомендації до виконання та оформлення дипломного проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 274 
„Автомобільний транспорт”. Рудь А.В., Дуганець В.І., Михайлова Л.М., Дуганець Вас. І., Панцир Ю.І., Федірко П.П., Майсус В.В., Думанський О.В., 
Олексійко С.Л.За ред. А.В. Рудя. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. -  64 с.
5. Методичні рекомендації з підготовки дипломних проектів „бакалавр” спеціальності 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ”. 
Т.Д.Гуцол, Л.М.Михайлова, І.Д.Гарасимчук, О.В.Ткач, Ю.І.Панцир, В.М.Дубік, П.В.Потапський, О.В.Козак,  О.В.ГорбасистентД.В.Вільчинська, 
О.А.Оленюк. За ред. Л.М. Михайлової – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. -  38с.
6. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломного проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
208 «Агроінженерія» / А.В. Рудь, В.І. Дуганець, Л.М. Михайлова, Ю.І. Панцир, П.П Федірко, Дуганець В. І., Думанський О.В. За ред. А.В. Рудя. – 
Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. -  47с.
7. Методичні рекомендації для проведення виробничої електромонтажної практики з дисципліни «Монтаж енергообладнання і систем керування» для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і дистанційної форми. Л.М.Михайлова, В.М.Дубік, О.В.Думанський, О.В.Горбовий. За 
ред. Л.М. Михайлової. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. -  47с.
8. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з  „Енергозбереження в АПК”. Л.М.Михайлова, І.Д. Гарасимчук, В.М.Дубік, О.В.Думанський, 
Д.В. Вільчинська  За ред. Л.М. Михайлової. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. -  47с.
І.Д. Гарасимчук, Л.М. Михайлова, Ю.І. Панцир, П.В. Потапський, О.В. Козак, О.В. Думанський, М.В. Вусатий.  Методичні рекомендації до виконання 
курсового проекту з дисципліни “Електротехнології в АПК” для студентів різних форм навчання освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. -  59с.                                                                              
В.М. Дубік, О.В.Ткач, О.А. Думанський, Д.В. Вільчинська, О.В. Горбовий. «Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«теоретичні основи електротехніки. Частина 2» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і дистанційної форми навчання 
спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. -  37с.                                            В.М. 
Дубік  О В  Думанський  Л М  Михайлова Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни Електронні пристрої в системах Навчально-

науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ДУМАНСЬКИЙ 
Олександр 
Васильович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу

Керівництво постійно діючим студентським  науковим гуртком „Електричні машини” з 2021 року.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ДУМАНСЬКИЙ 
Олександр 
Васильович

19. діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

Член Громадської організації "Науково-технічний центр "Подільський біорегіон" з 2021 року.



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

Козак Олександр 
Володимирович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. L. Mikhailova, O. Kozak, N. Kosulina, P. Potapsky, A. Cherenkov. Determinig the parameters of the acoustic system for the primary treatment of wool. Eastern-
European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 3/5(93) 2018 р.р. 61-68. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/133710/134010
2. Maksym Iasechko, Volodymyr Larin, Serhii Salkutsan, Liudmyla Mikhailova, Olexander Kozak, Olexander Ochkurenko. Formalized Model Descriptions of 
Modified Solid-State Plasma-Like Materials to Protect Radio-Electronic Means from the Effects of Electromagnetic Radiation. International Journal of Advanced 
Trends in Computer Science and Engineering.Available. Volume 8, No.3, May-June 2019. P. 393-398. DOI:10.30534 / ijatcse / 2019/09832019 Online at 
http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse09832019.pdf
3. L. Mykhailova, O. Ovcharuk, V. Dubik, O. Kozak, D. Vilchynska. Potential and prospects of hydroelectric objects of the river Smotrych and ecological-economic 
situation within Kamianets-Podilskyi district (Ukraine) /2020/ In book: Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation Springer International 
Publishing. P. 521-532. DOI 10.1007/978-3-030-13888-2_51. https://dokumen.pub/renewable-energy-sources-engineering-technology-innovation-icores-2018-1st-ed-
978-3-030-13887-5978-3-030-13888-2.html
4. Maksym Iasechko, Volodymyr Larin, Serhii Salkutsan, Liudmyla Mikhailova, Olexander Kozak, Olexander Ochkurenko. Formalized Model Descriptions of 
Modified Solid-State Plasma-Like Materials to Protect Radio-Electronic Means from the Effects of Electromagnetic Radiation. International Journal of Advanced 
Trends in Computer Science and Engineering.Available Online at 
http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse09832019.pdf
https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/09832019 р.р. 393-398.
5. Козак О.В., Потапський П.В., Гарасимчук І.Д. Аналіз антени випромінювання широкополосних імпульсів. Подільський вісник: сільське господарство, 
техніка, економіка. Випуск 31. 2019.-С.61-72.
6. KovalenkoV., Kokovikhin S., Dobrovolska E., Korzhenivska N., Kozak O. Value of photosynthesis in growing meadow clover depending on technology elements. 
Engineering for rural development. Jelgava, 26.-28.05.2021. pp.1638-1641 DOI: 10.22616/ERDev.2021.20.TF351
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85112859296&amp;origin=resultslist&amp;sort=plf-
f&amp;src=s&amp;sid=2650750644875e0804ceea821d971bdb&amp;sot=b&amp;sdt=b&amp;sl=96&amp;s=TITLE-ABS-
KEY%28Value+of+photosynthesis+in+growing+meadow+clover+depending+on+technology+elements%29&amp;relpos=0&amp;citeCnt=0&amp;searchTerm
7. Гарасимчук І. Д. Розробка математичної моделі сонячної фотоелектричної установки / І. Д. Гарасимчук, П. В. Потапський, Р. В. Семенишена, М. В. 
Вусатий, О. В. Козак // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв: Вид-во НУК, 2021. – 
№ 4. – C. 20-26.
DOI https://doi.org/10.15589/znp2021.4(487).4
http://znp.nuos.mk.ua/archives/2021/4/4.pdf

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

Козак Олександр 
Володимирович

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір

1.Божок А.М., Вільчинська Д.В., Козак О.В. Універсальний інтегро-диференціатор сигналів системи автоматики. Пат. 136251 U Україна, МПК G05D 
13/00. -№ u 2019 02035; Заявлено 28.02.2019; Опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15. – 4 с.
2. Божок А.М., Дубік В.М., Козак О.В. Двоступінчатий регулятор рівня рідини. Пат. 136251 U Україна, МПК G05D 13/00. -№ u 2019 02035; Заявлено 
28.02.2019; Опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15. – 4 с.
3. Божок А.М., Семенишина Р.В., Козак О.В., Вільчинська Д.В. Диференціатор з настроювачем швидкості переміщення виxідного штока. Пат. 137296 U 
Україна, МПК G06 G 5/00. -№ u 2019 04128; Заявлено 18.04.2019; Опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19. – 6 с.
4. Божок А.М., Семенишина Р.В., Козак О.В., Вільчинська Д.В. Пристрій для диференціювання теплових сигналів. Пат. 137509 U Україна, МПК G06 G 
5/00. -№ u 2019 03540; Заявлено 08.04.2019; Опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20. – 4 с.
5. Гарасимчук І.Д., Козак О.В., Божок А.М. Двоступінчастий регулятор сигналів систем автоматики. Пат. 141556 Україна, МПК G06G (2020.01) – № u 
2019 11138 ; заявл. 14.11.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7.  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search
6. Пристрій для інтегрування сигналів. Пат. 148524 Україна, МПК G06G (2020.01) / Віктор ДУБІК, Олександр КОЗАК, Аркадій БОЖОК. - №  u 2021 
01096 ; заявл. 05.03.2021; опубл. 118.08.2021, Бюл. № 33. – 4c. 
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=277652
7. Двоступінчастий диференціатор тепловиx сигналів. Пат. 148626 Україна, МПК G05G (2020.01) / Олег ТКАЧ, Аркадій БОЖОК, Олександр 
ДУМАНСЬКИЙ, Олександр КОЗАК, Олег ГОРБОВИЙ. – № u 2021 02355 ; заявл. 05.05.2021; опубл. 25.08.2021, Бюл. № 34.
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=277792
8. Комбінований манометричний датчик температури. Пат. 149444 U Україна, МПК (2006) G01K 11/00 / Ігор ГАРАСИМЧУК, Павло ПОТАПСЬКИЙ, 
Микола ВУСАТИЙ, Олександр КОЗАК, Ігор БАНКОДУЙ, Аркадій БОЖОК. - № u202103692; Заявлено 29.06.2021; Опубл. 17.11.2021, бюл. № 46.
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=279080
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Козак Олександр 
Володимирович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Ігор Гарасимчук, Павло Потапський, Олександр Козак, Олександр Думанський, Микола Вусатий. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОГЛИНАЧА ГЕЛІОКОЛЕКТОРА ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ГЕЛІОЕЛЕКТРИЧНОЇ 
СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ / Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. 
Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.2. Природничі науки. – С.31-42.
2. Жильцов, А. В. Інженерія програмного забезпечення електроенергетичниx об’єктів [Текст] / А .В. Жильцов, М. М. Заблодський, Г. О. Мірськиx, В .В. 
Васюк, Т. С. Книжка, О. В. Козак, П .В. Потапський, М. В. Вусатий. – К.: ФОП Янчинський О. В., 2021. – 502 с. 
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Козак Олександр 
Володимирович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. Т.Д.Гуцол, Л.М.Михайлова, І.Д.Гарасимчук, О.В.Ткач, Ю.І.Панцир, В.М.Дубік, П.В.Потапський,  О.В.Козак, О.В.Горбовий, Д.В.Вільчинська, 
О.В.Думанський, О.А.Оленюк «Методичні рекомендації з підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Бакалавр» [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-
Подільський.-2019.-38 с.
2. П.В. Потапський, Д.В. Вільчинська, В.М. Дубік, О.В. Козак Методичні вказівки для вивчення дисципліни „Контрольно-вимірювальні прилади з 
основами метрології” (Скорочений курс лекцій) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і дистанційної форми [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2020.-90 с.
3.П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, Ю.І. Панцир, О.В. Козак, М.В. Вусатий. Тестові завдання з курсу «Електропривод та електрообладнання» для 
здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-40 с.
4. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, О.В. Козак, М.В. Вусатий. Навчально-методичні матеріали до виконання лабораторних робіт  з курсу “ 
Електропривод та електрообладнання ” для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-124 с.
5. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, М.В. Вусатий. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни “ Електропривод та електрообладнання ” 
(скорочений курс лекцій, частина 2) для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія». [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-116 с.
6. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук. Навчально-методичні матеріали до виконання практичних робіт  з курсу “Електропривод та електрообладнання ” для 
здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-125 с
7. І.Д.Гарасимчук, Л.М Михайлова, Ю.І.Панцир, П.В.Потапський, О.В.Козак, О.В.Думанський М.В.Вусатий. Методичні рекомендації до виконання 
курсового проекту з дисципліни «Електротехнології в АПК» для студентів різних форм навчання освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-59 с
8.  Л.М.Михайлова,  І.Д.Гарасимчук, О.В.Ткач, Ю.І.Панцир, В.М.Дубік, П.В.Потапський, О.В.Козак, О.В.Думанський. Методичні рекомендації з 
підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» [Текст] / ПДАТУ, 
Кам’янець-Подільський.-2021.-82 с
9.  Л.М.Михайлова,  І.Д.Гарасимчук, О.В.Ткач, Ю.І.Панцир, В.М.Дубік, П.В.Потапський, О.В.Козак, О.В.Думанський, М.В.Вусатий. Методичні 
рекомендації з підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
[Текст] / ЗВО"ПДУ", Кам’янець-Подільський.-2022.-98 с. 
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Козак Олександр 
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу

1. Рожевич Іван – студент 4-го ІЕ курсу, диплом ІІІ-го ступеня, переможець Всеукраїнської студентської олімпіади із напряму підготовки «Енергетика та 
електротехнічні системи в АПК» м.Дубляни - Львів, 2018 рік
2. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком "Енергетика" з 2020 року.
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19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях

Член громадськоъ організаціъ «Науково-технічний центр «Подільський біорегіон» з 2021 року.
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ПОТАПСЬКИЙ 
Павло 
Васильович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. L. Mikhailova, O. Kozak, N. Kosulina, P. Potapsky, A. Cherenkov. Determinig the parameters of the acoustic system for the primary treatment of wool. Eastern-
European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 3/5(93) 2018 р.р. 61-68. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/133710/134010.
2. L.Mikhaylova, A. Ryd, N. Kosulina, A. Cherenkov,P. Potapsky. Determining the electromagnetic field parameters to kill flies at livestock facilities. Eastern-
European Journal of Enterprise Technologies. №4/5 (94) 2018. p. 53-60.
3. Boris Kotov, Ihor Garasymchuk, Yuriy Pantsyr, Iryna Semenyschyna, Pavel Potapsky. Modeling and calculating the double channel helio-collector for drying 
agricultural plant materials. Renewable Energy Sources : Engineering, Technology, Innovation – ICORES 2018 / Editors Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. – 2019. 
– Р. 793-500.
4. Козак О.В., Потапський П.В., Гарасимчук І.Д. Аналіз антени випромінювання широкополосних імпульсів. Подільський вісник: сільське господарство, 
техніка, економіка. Випуск 31. 2019.-С.61-72.
5. Andrii Bereziuk, Oleksiy Karlov, Roman Kryshchuk, Ihor Garasymchuk, Pavel Potapsky , Mykola Vusatyi. Energy parameters of induction heat generator with 
branched heat exchanger for production of environmentally friendly coolant. Przegląd Elektrotechniczn ISSN 0033-2097, R. 97 NR 7/2021. p. 48-51.
6. Ігор ГАРАСИМЧУК, Павло ПОТАПСЬКИЙ, Руслана СЕМЕНИШЕНА, Микола ВУСАТИЙ, Олександр КОЗАК. Розробка математичної моделі 
сонячної фотоелектричної установки. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова №4 (487) / 2021, 20-
26, ISSN 2311–3405
7. Сергій ЄРМАКОВ, Тарас ГУЦОЛ,  Павло ПОТАПСЬКИЙ, Ігор ГАРАСИМЧУК. Структурування процесу автоматизації садіння живців енергетичної 
верби. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів. № 3, 2021. 10-17.
8.Yermakov S., Hutsol T., Devin V., Oleksiyko S., Potapskyi P. The effectiveness of cognitive digressions in classes of general technical disciplines in institutions of 
higher education of agro-technical direction.  Engineering For Rural Development. Jelgava, 2022. Pp.460-465 DOI: 10.22616/ERDev.2022.21.TF154.
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ПОТАПСЬКИЙ 
Павло 
Васильович

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір

1. А.М. Божок, П.В. Потапський. Пневматичний опозиціонер систем автоматики. Патент на корисну модель № 123926 Україна, МПК (2018.1) G05B 13/00; 
номер заявки 2017 10191 23.10.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.
2. А.М. Божок, П.В. Потапський. Диференціатор сигналів систем автоматики. Патент на корисну модель №130451 Україна, МПК (2018.01) G06 G 5/00; 
номер заявки 2018 06095 01.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23.
3. П.В. Потапський., А.М. Божок. Двоступінчастий диференціатор неелектричних сигналів. Патент на корисну модель №134017 Україна, МПК (2019.01) 
G06 G 5/00; номер заявки 2018 12137 07.12.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
4. Божок А.М., Потапський П.В, Вусатий М.В. Патент на корисну модель №141217 Україна. Поршневий слідкуючий пневмопаривод, МПК (2020.01) G05 
В 13/00; номер заявки u 2019 09803 13.09.2019 ; опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6.
5.  Потапський П.В., Божок А.М., Вусатий М.В. Патент на корисну модель №144144 Україна. Пристрій для диференціювання сигналів систем автоматики, 
МПК (2020.01) G06 G 5/00; номер заявки u 2020 00552 30.01.2020 ; опубл. 10.09.2020, Бюл. № 17.                                                                                        6. 
Віталій БОНЧИК, Ігор ГАРАСИМЧУК, Віктор ДУБІК, Олександр ОЛЕНЮК, Павло ПОТАПСЬКИЙ. Спосіб відновлення деталей типу хрестовини 
карданного шарніра із шипами. Пат. 148477 U Україна, МПК В23Р 6/00. (Україна) - № u 2021 01541; Заявлено 24.03.2021; Опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.– 
4 с. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=277584&sid=387e8278915075e7bfe9ed43b9efe497
7. Ігор ГЕРАСИМЧУК; Павло ПОТАПСЬКИЙ; Микола ВУСАТИЙ; Аркадій БОЖОК. Двоступеневий пневматичний диференціатор. Пат. 148276 U 
Україна, МПК (2006) G06G 5/00 (Україна) - № u202101294; Заявлено 15.03.2021; Опубл. 21.07.2021, бюл. № 29 
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=277265&sid=387e8278915075e7bfe9ed43b9efe497
8. Ігор ГЕРАСИМЧУК; Павло ПОТАПСЬКИЙ; Микола ВУСАТИЙ; Олександр КОЗАК, Ігор БАНКОДУЙ, Аркадій БОЖОК. Комбінований 
манометричний датчик температури. Пат. 149444 U Україна, МПК (2006) G01K 11/00 (Україна) - № u202103692; Заявлено 29.06.2021; Опубл. 17.11.2021, 
бюл. № 46 https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=279098&sid=387e8278915075e7bfe9ed43b9efe497

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ПОТАПСЬКИЙ 
Павло 
Васильович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Ігор Гарасимчук, Павло Потапський, Олександр Козак, Олександр Думанський, Микола Вусатий. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОГЛИНАЧА ГЕЛІОКОЛЕКТОРА ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ГЕЛІОЕЛЕКТРИЧНОЇ 
СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ / Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. 
Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.2. Природничі науки.                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                   2.Жильцов А.В. Інженерія програмного забеспечення електроенергетичних обєктів / А.В. 
Жильцов, Заблодський М.М., Г.О. Мірських, В.В. Васюк, Т.С. Книжка, О.В. Козак, Потапський П.В., М.В. Вусатий - К.: ФОП Ямчинський О.В., 2021.-
502с. 



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ПОТАПСЬКИЙ 
Павло 
Васильович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. М.В. Вусатий , І.Д. Гарасимчук, П.В. Потапський. Навчально-методичні матеріали до виконання курсової роботи з курсу «Основи електропостачання» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 141 «Електроенргетика, електротехніка та електромеханіка». [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-68 с.
2. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, О.В. Козак, М.В. Вусатий. Навчально-методичні матеріали до виконання лабораторних робіт  з курсу “ 
Електропривод та електрообладнання ” для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-124 с.
3. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, Ю.І. Панцир, О.В. Козак, М.В. Вусатий. Тестові завдання з курсу «Електропривод та електрообладнання» для 
здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-40 с.
4. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, М.В. Вусатий. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни “ Електропривод та електрообладнання ” 
(скорочений курс лекцій, частина 1) для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія». [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-138 с.
5. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, М.В. Вусатий. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни “ Електропривод та електрообладнання ” 
(скорочений курс лекцій, частина 2) для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія». [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-116 с.
6. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук. Навчально-методичні матеріали до виконання практичних робіт  з курсу “Електропривод та електрообладнання ” для 
здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-125 
с.
7. П.В.Потапський, І.Д.Гарасимчук, М.В.Вусатий. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни «Основи електроприводу» (скорочений курс 
лекцій, частина 1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.
8. П.В.Потапський, І.Д.Гарасимчук, М.В.Вусатий. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електроприводу» 
(Розділ 1. Статика електроприводу) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2022.
9. П.В.Потапський, І.Д.Гарасимчук, М.В.Вусатий. Конспект лекцій з дисципліни «Основи електроприводу» (скорочений курс лекцій, частина 2) для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2022.
10. Людмила МИХАЙЛОВА, Ігор ГАРАСИМЧУК, Олег ТКАЧ, Юрій ПАНЦИР, Віктор ДУБІК, Павло ПОТАПСЬКИЙ, Олександр ДУМАНСЬКИЙ, 
Олександр КОЗАК, Микола ВУСАТИЙ. Методичні рекомендації з підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Бакалавр». [Текст] / ПДАТУ, 
Кам’янець Подільський 2022 41сНавчально-

науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ПОТАПСЬКИЙ 
Павло 
Васильович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу

Керівництво постійно діючим студентським  науковим гуртком „Електропривод та електрообладнання” з 2020 року

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ПОТАПСЬКИЙ 
Павло 
Васильович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях

Член Громадської організації "Науково-технічний центр "Подільський біорегіон" з 2021 року.



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ВУСАТИЙ 
Микола 
Вікторович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Ігор Гарасимчук, Павло Потапський, Олександр Козак, Олександр Думанський, Микола Вусатий. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ПОГЛИНАЧА ГЕЛІОКОЛЕКТОРА ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ГЕЛІОЕЛЕКТРИЧНОЇ 
СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ / Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. 
Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. Т.2. Природничі науки. – С.31-42                                                                                                                                                                                                             
                                                                            2.Жильцов А.В. Інженерія програмного забеспечення електроенергетичних обєктів / А.В. Жильцов, 
Заблодський М.М., Г.О. Мірських, В.В. Васюк, Т.С. Книжка, О.В. Козак, Потапський П.В., М.В. Вусатий - К.: ФОП Ямчинський О.В., 2021.-502с.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ВУСАТИЙ 
Микола 
Вікторович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. М.В. Вусатий , І.Д. Гарасимчук, П.В. Потапський. Навчально-методичні матеріали до виконання курсової роботи з курсу «Основи електропостачання» 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 141 «Електроенргетика, електротехніка та електромеханіка». [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-68 с.
2. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, О.В. Козак, М.В. Вусатий. Навчально-методичні матеріали до виконання лабораторних робіт  з курсу “ 
Електропривод та електрообладнання ” для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-124 с.
3. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, Ю.І. Панцир, О.В. Козак, М.В. Вусатий. Тестові завдання з курсу «Електропривод та електрообладнання» для 
здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-40 с.
4. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, М.В. Вусатий. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни “ Електропривод та електрообладнання ” 
(скорочений курс лекцій, частина 1) для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія». [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-138 с.
5. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, М.В. Вусатий. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни “ Електропривод та електрообладнання ” 
(скорочений курс лекцій, частина 2) для здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія». [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-116 с.
6. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук. Навчально-методичні матеріали до виконання практичних робіт  з курсу “Електропривод та електрообладнання ” для 
здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-125 
с.
7. П.В.Потапський, І.Д.Гарасимчук, М.В.Вусатий. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни «Основи електроприводу» (скорочений курс 
лекцій, частина 1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.
8. П.В.Потапський, І.Д.Гарасимчук, М.В.Вусатий. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електроприводу» 
(Розділ 1. Статика електроприводу) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2022.
9. П.В.Потапський, І.Д.Гарасимчук, М.В.Вусатий. Конспект лекцій з дисципліни «Основи електроприводу» (скорочений курс лекцій, частина 2) для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2022.
10. Людмила МИХАЙЛОВА, Ігор ГАРАСИМЧУК, Олег ТКАЧ, Юрій ПАНЦИР, Віктор ДУБІК, Павло ПОТАПСЬКИЙ, Олександр ДУМАНСЬКИЙ, 
Олександр КОЗАК, Микола ВУСАТИЙ. Методичні рекомендації з підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Бакалавр». [Текст] / ПДАТУ, 
Кам’янець Подільський 2022 41сНавчально-

науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ВУСАТИЙ 
Микола 
Вікторович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу

Керівництво постійно діючим студентським  науковим гуртком „Електропостачання” з 2020 року.



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ВУСАТИЙ 
Микола 
Вікторович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях

Член Громадської організації "Науково-технічний центр "Подільський біорегіон" з 2021 року.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ВУСАТИЙ 
Микола 
Вікторович

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 
(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності)

Робота на посаді енергетика коледжу ПДАТУ з вересня 2013р. по серпень 2019 року

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ПАНЦИР Юрій 
Іванович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Котов, Б. І., Грищенко, В. О., Панцир, Ю. І., Гарасимчук, І. Д. Математичне моделювання динамічних режимів електропастеризатора молока з 
інфрачервоним випромінювачем. Техніка, Енергетика, Транспорт АПК, 2018 Техніка, Енергетика, Транспорт АПК, 2(101), 23–28. Retrieved from 
http://tetapk.vsau.org/files/pdfa/4344.pdf
2. Котов, Б. І., Панцир, Ю. І., Гарасимчук, І. Д., Грищенко, В. О. Динаміка розпилювання і випаровування води в електричному полі при зволожувані 
повітря. Енергетика і авТоматика, 2018, Енергетика і авТоматика, 2, 145–158. Retrieved from 
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Energiya/article/view/10893/95361.                                                                                                                                                     
     
3. Pantsyr, Y., Garasymchuk, I., Hutsol, T., Gordiychuk, I. Energy Parameters’ Calculation of a Hybrid Heat Supply System for a Private House in the Conditions of 
Western Part of Ukraine / Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation: ICORES 2017, 765-780, (2018). DOI 10.1007/978-3-319-72371-6_75 .
4. Boris Kotov, Ihor Garasymchuk, Yuriy Pantsyr, Ivan Gordiychuk, Michael Torchuk. Modeling of the dynamic modes of the bioreactor, as an object of automatic 
control. Renewable Energy Sources : Engineering, Technology, Innovation – ICORES 2018 / Editors Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. – 2019. – Р. 193-198.
5. Boris Kotov, Ihor Garasymchuk, Yuriy Pantsyr, Iryna Semenyschyna, Pavel Potapsky. Modeling and calculating the double channel helio-collector for drying 
agricultural plant materials. Renewable Energy Sources : Engineering, Technology, Innovation – ICORES 2018 / Editors Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. – 2019. 
– Р. 793-500.
6. Pantsyr, Y., Garasymchuk, I., Duganets, V., Melnyk, M., Yurchenko, O. Current state and prospects of wind energy development in Ukraine (2020) E3S Web of 
Conferences, 154, art. no. 06004, https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/14/e3sconf_icores2020_06004.pdf
7. Б.І. Котов, Р.А. Калініченко, Ю.І. Панцир, І.Д. Герасимчук, В.О. Грищенко. Математична модель теплонасосної системи охолодження матеріалу після 
сушіння і термообробки. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-
технічний збірник. Вип. 51, Кропивницький, 2021, 3-13. https://doi.org/10.32515/2414-3820.2021.51.3-14
8. Котов, Б. І.,Панцир, Ю. І., Герасимчук, І. Д., Калініченко, Р. А., & Грищенко, В.  О. (2021). Математична  модель теплоенергетичних  режимів  
теплонасосної  сушильної установки. Сільськогосподарські   машини, 47, 7-14. https://doi.org/10.36910/acm.vi47.616
9. Б.И. Котов; В.О. Грищенко; С.П. Степаненко; Ю.И. Панцирь; ИД Герасимчук. Математическая модель динамики системы утилизации тепла 
вентиляционных выбросов с промежуточным теплоносителем как объект автоматизации. Механизация и электрификация сельскохозяйственных..2021. 
https://doi.org/10.37204/0131-2189-2021-14-9

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ПАНЦИР Юрій 
Іванович

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір

1. Панцир Ю.І., Гарасимчук І.Д., Божок А.М. Пневмомеханічний позиціонер систем автоматики. Патент на корисну модель. Пат. 140892 Україна, МПК 
G05В (2020.01) – № u 2019 09544 ; заявл. 30.08.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search
2. Панцир Ю.І., Божок А.М. ДИФЕРЕНЦІАТОР НЕЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ. Патент на корисну модель. Пат. 139950 
Україна, МПК (2006): G06G 5/00 - №u20190845; заявл. 17.07.2019; опубл. 27.01.2020, Бюл. № 2/2020
3. Панцир Ю.І., Божок А.М. ЗАХВАТНИЙ ГАК З ДВОСТУПІНЧАТИМ ІНТЕГРУЮЧИМ АМОРТИЗАТОРОМ. Патент на корисну модель. Пат. 137953 
Україна МПК: B66C 1/10 (2006.01)- № u201904771; заявл. 06.05.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21
4. Панцир Ю.І., Божок А.М. КОМБІНОВАНИЙ ДИФЕРЕНЦІАТОР СИГНАЛІВ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ. Патент на корисну модель. Пат. 132169  
Україна МПК (2006): G06G 5/00 - № u201809696; заявл. 27.09.2018; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3
5. Панцир Ю.І., Божок А.М. ВАКУУМ-РЕГУЛЯТОР КУТА ВИПЕРЕДЖЕННЯ ІСКРОВОГО ЗАПАЛЮВАННЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО 
ЗГОРЯННЯ. Патент на корисну модель. Пат. 130760   Україна МПК (2006): F02P 5/00 - № u201806429; заявл. 08.06.2018; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ПАНЦИР Юрій 
Іванович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1.     Mykhailova Liudmyla, Pantsyr Yurii, Harasymchuk Ihor… MATERIALS SCIENCE AND METAL WORKING / МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І СЛЮСАРНА 
СПРАВА Monograph // TRAICON ISBN 978-83-65180-18-6 Kraków, Kamianets-Podilskiу (2018)

https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA
https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA
https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA


Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ПАНЦИР Юрій 
Іванович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. І.Д.Гарасимчук, Т.Д.Гуцол, Л.М.Михайлова, І.Д.Гарасимчук, О.В.Ткач, Ю.І.Панцир, В.М.Дубік, П.В.Потапський, О.В.Козак,  О.В.Горбовий, 
Д.В.Вільчинська, О.В.Думанський, О.А.Оленюк. Методичні рекомендації з підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Бакалавр. . [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2019.-38 с
2. І.Д.Гарасимчук, П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, Л.М.Михайлова, Ю.І. Панцир. Методичні матеріали для вивчення навчальної дисципліни 
«Автоматизація електроприводу сільськогосподарських машин і агрегатів» (скорочений курс лекцій) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня освіти. [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2020.-190 с.
3. І.Д. Гарасимчук, Л.М. Михайлова, Ю.І. Панцир, П.В. Потапський, О.В. Козак,  О.А Оленюк, М.В. Вусатий. Методичні рекомендації до  виконання  
курсового проекту з дисципліни  „Електротехнології в АПК” для студентів різних форм навчання  освітнього ступеня „Магістр” спеціальності 
„Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2020.-58 с.
4. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, Ю.І. Панцир, О.В. Козак, М.В. Вусатий. Тестові завдання з курсу «Електропривод та електрообладнання» для 
здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-40 с.
5. Л.М.Михайлова, І.Д.Гарасимчук, О.В.Ткач, Ю.І.Панцир, В.М.Дубік, П.В.Потапський, О.В.Козак, О.В.Думанський. Методичні рекомендації з 
підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Магістр». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-36с.
6. Людмила МИХАЙЛОВА, Ігор ГАРАСИМЧУК, Олег ТКАЧ, Юрій ПАНЦИР, Віктор ДУБІК, Павло ПОТАПСЬКИЙ, Олександр ДУМАНСЬКИЙ, 
Олександр КОЗАК, Микола ВУСАТИЙ. Методичні рекомендації з підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Бакалавр». [Текст] / ПДАТУ, 
Кам’янець-Подільський.-2022.-41с.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ПАНЦИР Юрій 
Іванович

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу

1. Полудняк Олександр – студент 4-го ІЕ курсу, диплом ІІІ-го ступеня, переможець Всеукраїнської студентської олімпіади із напряму підготовки 
«Енергетика та електротехнічні системи в АПК» м.Дубляни - Львів, 2019 рік 

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

ПАНЦИР Юрій 
Іванович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях

Член Громадської організації "Науково-технічний центр "Подільський біорегіон" з 2021 року.



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

МИХАЙЛОВА 
Людмила 
Миколаївна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Дубік В.М., Михайлова Л.М. Торчук М.В. Джерело імпульсів для опромінення молочної залози тварин ВРХ Подільський вісник: сільське господарство, 
техніка, економіка. Випуск 27.Ч2 2018.
2. Mуkhaylova L., Kozak O.,Kosulina N., Potapsky P.,  Cherenkov A. Determinig the parameters of the acoustic system for the primary treatment of wool/ Eastern-
European Journal of Enterprise Technologies - № 3/5 ( 93 ), 2018 DOI: 10.15587/1729-4061.2018.133710
3. Hutsol T., Mуkhaylova L., Kozak O.,Kosulina N., Cherenkov A. Theoretical analysis of the adaptive system for suppression of the interference concentrated on a 
spectrum / Electrical Engineering and Industrial Electronics — № 2/1(40), 2018
4. Дубік В.М., Михайлова Л.М., Торчук М.В.,  ЛІКУВАННЯ МАСТИТУ У СВИНЕЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ КРАЙВИСОКОЧАСТОТНОГО 
ДІАПАЗОНУ // Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7-8 лютого 2019 р. Міжнародний електронний 
науково-практичний журнал «WayScience»,– Дніпро, 2019. ст.230-233.
5. Михайлова Л.М., Камишлов В.Г., Дубік В.М. Горбовий О.В. Дослідження перехідних процесів в системах підпорядкованого регулювання швидкості 
(е.р.с.) двигуна постійного струму із задатчиками інтенсивності // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Випуск 30 2019.
6. Maksym Iasechko, Volodymyr Larin, Serhii Salkutsan, Liudmyla Mikhailova, Olexander Kozak, Olexander Ochkurenko. Formalized Model Descriptions of 
Modified Solid-State Plasma-Like Materials to Protect Radio-Electronic Means from the Effects of Electromagnetic Radiation. International Journal of Advanced 
Trends in Computer Science and Engineering. Available Online at ISSN 2278-3091 http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse09832019.pdf 
https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/09832019 р.р. 393-398
7. Anatolii Rud, Yurii Pavelchuk, Lyudmyla Mykhailova, Oleksandr Dumanskyi, Ruslana Semenyshyna, Taras Hutsol: Study of the Effect of Grain Pipe Variations 
on the Supply of Grain in Coulter Spact Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, 01/2020: pages 989-998; ISBN: 978-3-030-13887-5. DOI: 
10.1007/978-3-030-13888-2_95.
8. Л.М. Михайлова, Н.Г. Косулина, А.Д. Черенков, О.Г. Аврунин, В.В. Семенець. Определение параметров гидрозлучения акустических колебаний. 
Журнал Телекоммуникации и радиотехника. Том 79, 2020 Выпуск 3. С. 231-248.
9. Trehubenko, S., Berkman, L., Yeromina, N., Petrov, S., Bryzhatyi, Y., Kovalov, H., Dachkovskyi, V., Mikhailova, L. The operation of detection systems in 
conditions of contrast decrease of ground objects (2020) Intrnational Journal of Emerging Trends in Ebgineering Research, 8(1), art. No. 28, pp. 208-212.
10. Yermakov, S., Taras, H., Mudryk, K., Dziedzic, K., Myhailova, L. The analysis of stochastic processes in unloadingthe energywillow cuttings from the hopper 
(2019) Vide. Tehnologija. Resursi – Environment, Technology, Resources, 3, pp. 249-252.
11. Lutsenko, I., Mikhailova, L., Kolomits, H., Kuzmenko, A. Improving control efficiency in buffering systems using anticipatory indicators for demand forecasting 
(2019) Eastern-European Journal of Enterprise Tehnologies, 3 (4-99), pp. 14-20.
12. Stanislav Trehubenko, Lubov Berkman, Nataliia Yeromina, Sergey Petrov, Yevhen Bryzhatyi, Hennadii Kovalov,  Volodymyr Dachkovskyi, Lyudmyla 
Mykhailova. The Operation of Detection Systems in Conditions of Contrast Decrease of Ground Objects. International Journal of Emerging  Trends in Engineering 
Research  Volume 8  No  1 January 2020  208 212Навчально-
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2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на 
твір

1. А. В. Рудь., Л. М. Михайлова, А. М. Божок. Патент на корисну модель «Терморегулятор з підвищеною швидкістю переміщення регулюючого клапана» 
№137992. Україна. МПК (2019. 01). Заявлено 16.05.2019. Опубліковано 11.11.2019. Бюл. №21
2. Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М.     Пат. на корисну модель № 137992.  Україна,   МПК (2019.01) G05D 23/00. Терморегулятор з підвищеною 
швидкістю переміщення регулюючого клапана /   (Україна). -      № u 2019 05198; Заяв. 16.05.2019.  Опубліковано 11.11.2019. Бюл. № 21.
3. Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М.     Пат. на корисну модель № 141896.  Україна,   МПК F15B 15/16 (2006.01) B66F 9/22 (2006.01)  B66F 9/04 
(2006.01). Силовий гідроциліндр прямолінійного руху /   (Україна). -      № u 2019 11534; Заяв. 29.11.2019.  Опубліковано 27.04.2020. Бюл. № 8.
4. Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М. Пат. на корисну модель № 142211.  Україна,   МПК (2020.01) F24F 3/00 E06B 9/28 (2006.01).   Система 
автоматичного регулювання витрати інфільтрованого повітря з приміщення житлових будівель /   (Україна). -  № u 2019 10493; Заяв. 21.10.2019.  
Опубліковано 25.05.2020. Бюл. № 10.
5. Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М. Патент на корисну модель №147559 Україна. ВаПозиціонер систем пневмоавтоматики, МПК (2021.01) F15С 
3/00; номер заявки u 2020 08360 28.12.2020 ; опубл. 19.05.2021, Бюл. № 20.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Електротехніки, 
електромеханіки і 
електротехнологій

МИХАЙЛОВА 
Людмила 
Миколаївна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1. Mykhailova Liudmyla, Pantsyr Yurii, Harasymchuk Ihor… MATERIALS SCIENCE AND METAL WORKING / МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО І СЛЮСАРНА 
СПРАВА Monograph // TRAICON ISBN 978-83-65180-18-6 Kraków, Kamianets-Podilskiу
2. Tryhuba A., Hutsol T., Mudryk K., Nurek T., Golebiewski J., Lub P., Glowacki S., Sharybura A., Tryhuba I., Kucher O., Mykhailova L., Rud A. Planning of soil-
based processes based on modeling. Monograph. – Warszawa: 2020. – 138 s
3. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» для студентів очної та заочної форм навчання для здобувачів вищої 
освіти першого (бакалавр) рівня зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Михайлова Л.М. ТЕОРІЯ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ. Навч.посібник.Кам.-Подільський: Друкарня «Рута» 2018. 156 с.
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1. І.Д.Гарасимчук, Т.Д.Гуцол, Л.М.Михайлова, І.Д.Гарасимчук, О.В.Ткач, Ю.І.Панцир, В.М.Дубік, П.В.Потапський, О.В.Козак,  О.В.Горбовий, 
Д.В.Вільчинська, О.В.Думанський, О.А.Оленюк. Методичні рекомендації з підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Бакалавр. . [Текст] / 
ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2019.-38 с
2. І.Д.Гарасимчук, П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, Л.М.Михайлова, Ю.І. Панцир. Методичні матеріали для вивчення навчальної дисципліни 
«Автоматизація електроприводу сільськогосподарських машин і агрегатів» (скорочений курс лекцій) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня освіти. [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2020.-190 с.
3. І.Д. Гарасимчук, Л.М. Михайлова, Ю.І. Панцир, П.В. Потапський, О.В. Козак,  О.А Оленюк, М.В. Вусатий. Методичні рекомендації до  виконання  
курсового проекту з дисципліни  „Електротехнології в АПК” для студентів різних форм навчання  освітнього ступеня „Магістр” спеціальності 
„Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2020.-58 с.
4. П.В. Потапський, І.Д. Гарасимчук, Ю.І. Панцир, О.В. Козак, М.В. Вусатий. Тестові завдання з курсу «Електропривод та електрообладнання» для 
здобувачів вищої освіти  першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 208 «Агроінженерія». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-40 с.
5. Л.М.Михайлова, І.Д.Гарасимчук, О.В.Ткач, Ю.І.Панцир, В.М.Дубік, П.В.Потапський, О.В.Козак, О.В.Думанський. Методичні рекомендації з 
підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Магістр». [Текст] / ПДАТУ, Кам’янець-Подільський.-2021.-36с.
6. Людмила МИХАЙЛОВА, Ігор ГАРАСИМЧУК, Олег ТКАЧ, Юрій ПАНЦИР, Віктор ДУБІК, Павло ПОТАПСЬКИЙ, Олександр ДУМАНСЬКИЙ, 
Олександр КОЗАК, Микола ВУСАТИЙ. Методичні рекомендації з підготовки дипломних проектів освітнього ступеня «Бакалавр». [Текст] / ПДАТУ, 
Кам’янець-Подільський.-2022.-41с.

https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA
https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA
https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA
https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA
https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA
https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA
https://www.researchgate.net/publication/320010575_MATERIALS_SCIENCE_AND_METAL_WORKING_MATERIALOZNAVSTVO_I_SLUSARNA_SPRAVA
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14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу

1. Полудняк Олександр – студент 4-го ІЕ курсу, диплом ІІІ-го ступеня, переможець Всеукраїнської студентської олімпіади із напряму підготовки 
«Енергетика та електротехнічні системи в АПК» м.Дубляни - Львів, 2019 рік 
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19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях

Член Асоціації аграрних інженерів України (2012-2022)

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

ЗБАРАВСЬКА 
Леся Юріівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Zbaravska L. Professional competence as a key factor in improving the quality of engineering education [Електронний ресурс] / L. Zbaravska, O.Chaikovska, T. 
Hutsol, S. Slobodyan, O. Dumanskyi // Environment technology. Resources // 12th International Scientific Conference, Latvia, Rezekne, 20-22 June 2019, Rezekne. 
URL:https://www.researchgate.net/publication/333905222_PROFESSIONAL_COMPETENCE_AS_A_KEY_FACTOR_IN_IMPROVING_THE_QUALITY_OF_E
NGINEERING_EDUCATION.  
2. Zbaravska L. Interdisciplinary approach to teaching physics to students majoring in agrarian engineering and agronomy [Електронний ресурс] / L. Zbaravska, O. 
Chaikovska, R. Semenyshena, V.Duhanets // Independent journal of management & production. 2019. Volume 10, Issue 7. рр. 645-657.
3. Zbaravska L. Podcasts in teaching efl for students majoring in engineering [Електронний ресурс] / O. Chaikovska, L. Zbaravska, T. Bilyk  // Proceedings of 18th 
International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, May 22-24, 2019 Latvia, Jelgava, pp. 1915-1920. URL: 
http://tf.llu.lv/conference/proceedings2019/Papers/N344.pdf. DOI:10.22616/ERDev2019.18.N344.  
4. Zbaravska L. Strategies for effective vocational training of high school students in electrical engineering [Електроннийресурс] /  L. Zbaravska, O.Chaikovska, T. 
Bilyk, L. Budniak and etc. //E3S Web of conferences 154, 07010. ICoRES. 2020. Doi: http://doi.org/10.1051/e3sconf/202015407010.  
5.Zbaravska L. Study of the possibilities of implementing the methodology of the principle of professional orientation in the training of specialists in agrarian and 
technical universities./ L.Zbaravska, S. Nikolaenko, O. Bulgakova, V.Vasileva. - 20th International Scientific Conference Engineering for Rural Development. 26.-
28.05.2021. Jelgava, LATVIA 
6. Збаравська Л.Ю., Чайковська О.В., Слободян С.Б. Професійно спрямоване навчання як запорука формування фахової компетентності майбутніх 
фахівців аграрно-технічної галузі. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 1(23).  С. 42-47.                                                                                                                                
                      7. Збаравська Л.Ю. Програмування інтеграційно-наскрізної самостійної навчально- наукової роботи студентів в освітньому просторі  вищого 
закладу освіти в контексті компетентнісного підходу/ Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян. Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ 
ЦДПУ ім. В. Винниченка. – 2020. – С.82-87                                                                                                                                                                                       8. 
Lesya ZBARAVSKA, Stanislav NIKOLAENKO, Oksana BULGAKOVA, Valentina VASILEVA. Study of the possibilities of implementing the methodology of the 
principle of professional orientation in the training of specialists in agrarian and technical universities//21st International Scientific Conference Engineering for Rural 
Development 25.-27.05.2022. Jelgava, LATVIA
https://www.tf.llu.lv/conference /index.php?topicID=7



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

ЗБАРАВСЬКА 
Леся Юріівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Фізика: навч. посіб./ Л.Ю. Збаравська,С.Б. Слободян, М.В. Торчук – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – Кам’янець-Подільсь-кий: ПП «Медобори-2006»., 
2019. – 456с.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                               2.Lesya Zbaravska. Learning and teaching support materials in professional direction of physics сourse for students of agrarian and 
technical universities /Scientific achievements in enviromental and life science //Scientific monograph/ Traicon Publishing  House: Кraków. 2018 – р. 42-55.                                                                                  
                                                                  
 3.Збаравська Л.Ю. Вивчення фізики у вищому аграрно-технічному навчальному закладі вищої освіти як основний чинник ефективної готовності до 
професійної діяльності майбутніх агроінженерів. / Збаравська Л.Ю.  Наука XXI ст.: виклики та перспективи: колективна монографія в 2-х томах/ за заг. 
ред.: В.В. Іванишина. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. Т.1. Суспільні науки. – С.188-200                                                                                4. Збаравська Л. 
Стан та завдання фізичної освіти у вищих аграрно-технічних навчальних закладах України/ Л. Збаравська, Т. Пліська// Сучасні тенденції забезпечення 
якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції: монографія / за заг. ред.: В. В. 
Іванишина. Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон : Олді+, 2022. – С.297-305. 

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

ЗБАРАВСЬКА 
Леся Юріівна

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Біофізика: Навчальний посібник для студентів факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві /Л.Ю. Збаравська С.Б. Слободян, М.В. 
Торчук – Кам’янець-Подільський. ПДАТУ, 2018. - 117с.
2. Фізика з основами біофізики: збірник задач та завдань: Навчальний посібник для студентів факультету ветеринарної медицини і технологій у 
тваринництві /Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський. ПДАТУ, 2018. - 100с.
3. Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни «Фізика» для студентів заочної (дистанційної) форми навчання інженерно-технічних 
спеціальностей / укладачі: Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019 – 87 с.
4. Методичні вказівки до розв’язання задач за темою молекулярна фізика і термодинаміка з курсу «Загальна фізика» / укладачі: Л.Ю. Збаравська, С.Б. 
Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019 – 42 с.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

ЗБАРАВСЬКА 
Леся Юріівна

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Криштуль Станіслав – переможець ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів ЗВО І-ІІ рівня акреитації з  дисципліни «Фізика» (2019 
р.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

ЗБАРАВСЬКА 
Леся Юріівна

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 
Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

участь у журі II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук 
України»- секція теоретична фізика – 2018-2019р..; 



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

СЛОБОДЯН 
Сергій 
Борисович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

Scopus
1. Zbaravska L., Chaikovska О., Slobodyan S., Dumanskiy O. Professional competence as a key factor in improving the quality of engineering education/ 
Environment technology. Resources// 12th International Scientific Conference, 20-22 june 2019, Rezekne, LATVIA
2. V. Dyrda, A.Kobets, I.Bulat, M.Lysytsia, S. Slobodian, S.Sokol, V.Lapin and H.Ahaltsov / Present problems of vibration isolation in heavy mining machines at 
long-term cyclic loads // E3S Web Conf. Volume 168, 2020 II International Conference Essays of Mining Science and Practice, 00042

Web of Science Core Collection
3. Тryhuba А., Bashynskyi О., Medvediev Yе, Slobodian S., Skorobogatov D. Justification of models of changing project environment for harvesting grain, oilseed 
and legume crops/ INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P) http://www.ijmp.jor.br  v. 10, n. 7, Special Edition PDATU 
2019, ISSN: 2236-269X. р.р. 658-672.

ФАХОВІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ
4. Дырда В.И., Слободян С.Б., Щелокова М.А. Фрактальный подход к механики разрушения твердых тел / Геотехнічна механіка. Міжвідомчий збірник 
наукових праць. – Дніпро: Інтеграл, 2018. – Вип. 138. - С. 218-227. (фахове видання) «Б»
5. Збаравська Л.Ю., Слободян С.Б. Професійна спрямованість навчання фізики як чинник ефективного формування готовності до професійної діяльності 
майбутніх агроінженерів / Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – 2018. – с.75-80.
6. Дырда В.И., Гребенюк С.Н., Слободян С.Б., Сокол С.П., Агальцов Г.Н. Некоторые проблемы исследований нелинейных эффектов в эластомерах при 
длительном циклическом разрушении / Геотехнічна механіка. Міжвідомчий збірник наукових праць. – Дніпро: Інтеграл, 2019. – Вип. 144. - С. 77-88. 
(фахове видання) «Б»
7.  Збаравська Л.Ю., Слободян С.Б., Чайковська О.В. / Професійно спрямоване навчання як запорука формування фахової компетентності майбутніх 
фахівців аграрно-технічої галузі // Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 1(23). С. 42-47. (фахове видання) «Б»

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

СЛОБОДЯН 
Сергій 
Борисович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Фізика: навч. посіб./ Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – Кам’янець-Подільсь-кий: ПП «Медобори-2006»., 
2019. – 456с.                                                                                                                                                                                                                                                                       
                       2. Торчук М.В., Слободян С.Б. Реалізація міжпредметних зв'язків в курсі фізики для студентів агрономічних спеціальностей / Сучасні 
тенденції забезпечення якості підготовки фахівців:	 проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євро економічної інтеграції: монографія / за 
заг.	 ред.: В. В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад	вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон: Олді+, 2022. – С.393-401.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

СЛОБОДЯН 
Сергій 
Борисович

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни «Фізика» для студентів заочної (дистанційної) форми навчання інженерно-технічних 
спеціальностей / укладачі: Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019 – 87 с.
2. Автоматизовані  розрахунки  та системи автоматизованого проектування \ укладачі: В.В. Девін, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2019 – 61 с.
3. Методичні вказівки до розв’язання задач за темою молекулярна фізика і термодинаміка з курсу «Загальна фізика» / укладачі: Л.Ю. Збаравська, С.Б. 
Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019 – 42 с.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

СЛОБОДЯН 
Сергій 
Борисович

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 
Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

участь у журі II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук 
України»- секція експериментальна фізика – 2019р.; 

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

СУПРОВИЧ 
Микола 
Петрович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Suprovych, T. M., Suprovych, M. P., Mokhnachova, N. B., Biriukova, O. D., Strojanovska, L. V., & Chepurna, V. A. (2021). Genetic variability and biodiversity 
of Ukrainian Gray cattle by the BoLA-DRB3 gene. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 12(1), 33-41. https://doi.org/10.15421/022106
2. Suprovych, T. M., Suprovych, M. P., Kolinchuk, R. V., Karchevska, T. M., Chornyi, I. O., & Kolodiy, V. A. (2020). Association of BoLA-DRB3.2 alleles with 
fusobacteriosis in cows . Regulatory Mechanisms in Biosystems, 11(2), 249-254. https://doi.org/10.15421/022037
3. Suprovych, T. M., Dyman, T. M., Suprovych, M. P., Karchevska, T. M., Koval, T. V., & Kolodiy, V. A. (2018). Population genetic structure of the Ukrainian 
black-pied dairy breed with the genome BoLA-DRB3. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(4), 568-577. https://doi.org/10.15421/021885
4. Suprovych, T. M., Suprovych, M. P., Koval, T. V., Karchevska, T. M., Chepurna, V. A., Chornyi, I. O., & Berezhanskyi, A. P. (2018). BoLA-DRB3 gene as a 
marker of susceptibility and resistance of the Ukrainian black-pied and red-pied dairy breeds to mastitis. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 9(3), 363-368. 
https://doi.org/10.15421/021853
5. Biriukova, O., Suprovych, T., Suprovych, M., Laiter-Moskaliuk, S., & Chornyi, I. (2020). Features of diagnosis of necrobacteriosis of cows by PCR-RFLP. 
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 1(32), 26–37. https://doi.org/10.37406/2706-9052-2020-1-3
6. Suprovych, T.M. Suprovych, M.P., Vishchur O. І., , Chepurna1 V. A. (2019). Relationship between alleles of gene BoLA-DRB3 and somatic cells amount in milk 
of Ukrainian black-and-white dairy breed. The Animal Biology, 21(4),, 75-83. doi:10.15407/animbiol21.04.075 
7. Супрович Т.М., Супрович М.П., Карчевська Т.М., Колінчук Р.В.Молекулярно-генетичні аспекти захворюваності великої рогатої худоби на 
некробактеріоз (2019). Аграрний вісник Причорномор’я. Ветеринарні науки, Одеса. Вип.93, С.97-102



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

СУПРОВИЧ 
Микола 
Петрович

3)наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Супрович Т.М., Супрович М.П. (2020). Поліморфізм гена BoLA-DRB3 як маркер чутливості до захворювань великої рогатої худоби: монографія. 
Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, пр. №6 вченої ради від 27.02.20 р. 185 с.                                                                                                             M. Suprovych. 
Independent work of student on developing occupational safety and health management system for agricultural microenterprises / 2. M. Suprovych, O. Shutyak //  
Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : 
монографія / за заг. ред.: В.В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон: Олді+, 2022. – 
Р.282–295. http://188.190.33.55: 7980/jspui/handle/123456789/9818.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

СУПРОВИЧ 
Микола 
Петрович

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Супрович М.П. (2019). Охорона праці та безпека життєдіяльності. Питання для підготовки до поточного контролю (методичні рекомендації для 
самостійної підготовки студентів (для студентів напрямів підготовки 015 «Професійна освіта. Технологія виробництва і переробки продуктів сільського 
господарства», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 208 
«Агроінженерія», 211 «Ветеринарна медицина», 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» першого бакалаврського рівня вищої 
освіти). методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський. ПДАТУ. Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії навчально-наукового інституту 
енергетики від 7 жовтня 2019 року, протокол №2, 56 с.
2. Супрович М.П. (2019). Методичні рекомендації для самостійної підготовки до підсумкового контролю з дисципліни «Охорона праці та безпека 
життєдіяльності» (для здобувачів напрямів підготовки 015 «Професійна освіта. Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства», 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 208 «Агроінженерія», 
211 «Ветеринарна медицина», 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» першого бакалаврського рівня вищої освіти). Методичні 
рекомендації. Кам’янець-Подільський. ПДАТУ. Розглянуто і схвалено на засіданні  методичної комісії навчально-наукового інституту енергетики від 7 
листопада 2019 року, протокол №3, 58 с.
3. MOODLE
1. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності (Захист і карантин рослин / ОС "Бакалавр" / 2 курс )
2. Охорона праці та безпека життєдіяльності (Ветеринарна медицина / ОС "Бакалавр" / 2 курс)
3. Основи охорони праці (Проект "Норвегія - Україна")
4. Охорона праці в галузі та цивільний захист  (Ветеринарна медицина / ОС "Магістр" /1 курс)

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

СУПРОВИЧ 
Микола 
Петрович

8)	виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Відповідальний виконавець окремих розділів НДР за ініціативною тематикою (№ державної реєстрації  01115u005805)

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

СУПРОВИЧ 
Микола 
Петрович

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Зеленецький Д.О. - учасник ІІ етапу Всеукраїнського конкурс студентських наукових робіт з цивільної безпеки (охорони праці) в Харківському 
національному автодорожньому університеті 19.04.2019 року. Наукова робота « Розробка системи управління охороною праці для малого 
сільськогосподарського підприємства».

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

ТОРЧУК 
Михайло 
Васильович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Фізика: навч. посіб./ Л.Ю. Збаравська,С.Б. Слободян, М.В. Торчук – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – Кам’янець-Подільсь-кий: ПП «Медобори-2006»., 
2019. – 456с.   
2. Торчук М.В., Слободян С.Б. Реалізація міжпредметних зв'язків в курсі фізики для студентів агрономічних спеціальностей / Сучасні тенденції 
забезпечення якості підготовки фахівців:	 проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євро економічної інтеграції: монографія / за заг.	 ред.: В. 
В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад	вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон: Олді+, 2022. – С.393-401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

ТОРЧУК 
Михайло 
Васильович

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Біофізика: Навчальний посібник для студентів факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві /Л.Ю. Збаравська С.Б. Слободян, М.В. 
Торчук – Кам’янець-Подільський. ПДАТУ, 2018. - 117с.
2. Фізика з основами біофізики: збірник задач та завдань: Навчальний посібник для студентів факультету ветеринарної медицини і технологій у 
тваринництві /Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський. ПДАТУ, 2018. - 100с.
3. Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни «Фізика» для студентів заочної (дистанційної) форми навчання інженерно-технічних 
спеціальностей / укладачі: Л.Ю. Збаравська, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019 – 87 с.
4. Автоматизовані  розрахунки  та системи автоматизованого проектування \ укладачі: В.В. Девін, С.Б. Слободян, М.В. Торчук – Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2019 – 61 с.

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

ТОРЧУК 
Михайло 
Васильович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Джерело імпульсів для опромінення молочної залози тварин ВРХ // Торчук М.В. Михайлова, Л.М. Дубік, В.М. // Подільський вісник: сільське 
господарство, техніка, економіка Випуск №28, 2018. – с. 158-166
2.Modeling of the Dynamic Modes of the Bioreactor, as an Object of Automatic Control // Michael Torchuk, Boris Kotov, Taras Hutsol, Yuriy Pantsyr, Ihor 
Garasymchuk, Ivan Gordiychuk // In: Wróbel M., Jewiarz M., Szlęk A. (eds) Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer Proceedings 
in Energy. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13888-2_18                                                                                                              3. Торчук М.В. 
Методичні проблеми формування професійних компетенцій студентів аграрно-технічних університетів на заняттях з біофізики / XX Міжнародна науково-
практична конференція «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them», 24-27 травня 2022 р., Варшава, Польща. - 2022. – С. 573-576                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                       4. Торчук М.В. 
Применение компьютерных симуляций при изучении физики в аграрно-техническом университете / Scientific  Collection  «InterConf»,  (88):  with  the 
Proceedings of the 10th International  Scientific and Practical Conference  «Scientific Horizon in the Context  of  Social  Crises»  (November 25-26, 2021).  Tokyo, 
Japan: Otsuki Press, 2021. С.228-235                                                                                                                                                  5. Торчук М.В. Дидактичні 
проблеми формування професійних компетенцій студентів аграрно-технічних університетів на заняттях з фізики в умовах дистанційного навчання  / 
Тенденції забезпечення якості освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р). Дніпро: Міжнародний 
гуманітарний дослідницький центр, 2021. 191 с.  

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

ТОРЧУК 
Михайло 
Васильович

14) Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівництво гуртком "Евріка" (2019-2020)

Навчально-
науковий інститут 
енергетики

Фізики, охорони 
праці та інженерії 
середовища

ШУТЯК 
Олександр 
Володимирович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Shutyak O. Independent work of student on developing occupational safety and health management system for agricultural microenterprises / M. Suprovych, O. 
Shutyak //  Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції 
: монографія / за заг. ред.: В.В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон: Олді+, 2022. – 
Р.282–295. http://188.190.33.55: 7980/jspui/handle/123456789/9818.                                                                                   
2. Шутяк О. Поживна цінність сухої після спиртової барди та її вплив на продуктивність великої рогатої худоби. / О. Шутяк.  Наука XXI ст.: виклики та 
перспективи: колективна монографія в 2-х томах/ за заг. ред.: В.В. Іванишина. Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний 
університет, 2021. Т.2. Природничі науки. С. 220-231 с.
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середовища

ШУТЯК 
Олександр 
Володимирович

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Керівник  наукової теми: «Удосконалення технології виведення бджолиних маток в умовах навчально-дослідної бази «Бджільництво» Подільського 
державного аграрно-технічного університету». Керівник Шутяк О.В. (2020)
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ШУТЯК 
Олександр 
Володимирович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Шутяк О.В. Механізм лікувальної дії бджіл в апібудинках. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та 
освіта в умовах євроінтеграції» 20-22 березня 2018 року. – Кам'янець-Подільський, 2018. – С. 307-308. 
2. Шутяк О.В. Проблеми і ризики сучасного бджільництва в Україні. Електронний збірник праць науково-практичної конференції «Світовий досвід у 
галузі бджільництва та перспективи розвитку в Україні» 2 листопада 2018 року. – Кам'янець-Подільський, 2018. – С. 118-122.
3. Шутяк О.В. Особливості селекційної роботи в бджільництві. Електронний збірник праць науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в 
умовах євроінтеграції» 20-21 березня 2019 року. – Кам'янець-Подільський, 2019. – С. 284-286.
4. Шутяк О.В. Ефективність використання бджолами вуглеводних кормів у зимовий період. Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2020 р. Дніпро, 2020. Т.2. С. 400-401.                                                                                                                5. 
Шутяк О.В. Особливості організації охорони праці в бджільництві. Електронний збірник праць II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 
«Інноваційний потенціал сучасної науки» 21 травня 2021 року м. Кам’янець-Подільський. С. 214-217
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15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-
III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук 
України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів 
Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

Савицька Софія Юріївна, учениця 11 класу Хмельницького навчально-виховного комплексу №4, м. Хмельницький
Секція: ветеринарія та зоотехнія
Тема: «ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ ВАРООЗУ БДЖОЛОСІМЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ РЕЧОВИН»
1 місце у III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук у 2020-2021 навчальному році"

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Кіріка Діана 
Володимирівна

1)	 наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Zbaravska L., Chaikovska O, Bilyk T., Budniak L., Dobrovolska E., Kirika, D. Strategies for effective vocational training of high school students in electrical 
engineering 6th International Conference – Renewable Energy Sources Volume 154, P. 1 – 8, http://doi.org/10.1051/e3sconf/20 2015407010 
2. Кіріка Д.В., Завадська І.М. Історія становлення органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративно-правових відносин / Актуальные  
научные  исследования  в  современном  мире  //  Сб.  научных  трудов  - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 3(35), ч. 8 – 159 с.- С. 54-63
3. Кіріка Д. В. Фактори становлення фінансового моніторингу як інституту економічної безпеки України. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Серія: Юридичні науки» Том 31 (70) №2  Ч.2 Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Видавничий дім «Гельветика» 
2020. С. 65-696. 
 4. Kirika D.V., Kolosiuk I.A. Local government in the context of reform and decentralization of public authority. / Kirika D.V., Kolosiuk I.A // 
ISSN title: "Modern engineering and innovative technologies", ISSN 2567-5273 (Online) DOI: 10.30890/2567-5273, 2020 Issue 12. Published by: Ser GeIEva & 
CoLuß (Karlsruhe, Germany) 
 5. Кіріка Д. В., Боднар А. М. «Проблеми демократичної трансформації державної влади в Україні» // Юридичний науковий електронний журнал №2, 
2021. Запоріжжя www.lsej.org.uaУДК 352.07 DOI   https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-2/3
6. Кіріка Д.В., Боднар А.М. Transformation of state government in Ukraine. Науково-практичний журнал.  Адміністративне право і процес. No 2 (29). 2020. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. UDC 342.9 DOI https://doi.org/10.17721/2227-796X.2020.2.02 
http://applaw.net/index.php/journal/article/view/698/613
7. Боднар А. М., Кіріка Д. В. Методологічні аспекти регулювання адміністративних правовідносин // Юридичний науковий електронний журнал № 1. 
Запорізький національний університет. Запоріжжя 2022. С. 175-177. УДК 352.07 DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-1/43  
http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=146 
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1. Кіріка Д.В. Модернізація публічно-владного управління на рівні локальної демократії. Основні напрямки розвитку системи публічного адміністрування: 
колективна монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 36-53.
2. Боднар А.М., Кіріка Д.В. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності в організації навчального процесу при викладанні гуманітарних дисциплін.  
Наука XXI ст.: виклики та перспективи: колективна монографія в 2-х томах / за заг. ред. В.В. Іванишина.  Кам’янець-Подільський: Подільський державний 
аграрно-технічний університет, 2021. Т.1. Природничі науки. С.212-221. http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8981
3. Кіріка Д., Боднар А. Правові важелі інституту громадського самоврядування у реалізації гуманітарної безпеки / Д.В. Кіріка, А.М. Боднар // Феномен 
безпеки: соціально-гуманітарні виміри / за заг. наук. редакцією Віталія Мудракова. Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2022. 332с. С.161-170.
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Навчальна програма з дисципліни «Правознавство» для студентів усіх спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр», рекомендовано науково-
методичною радою ПДАТУ (протокол № 5 від 25 червня 2018 р.);
2.Теорія держави і права (програма навчальної дисципліни) для підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст» спеціальності 081 «Право» в аграрних 
технікумах і коледжах, рекомендовано Науково-методичною радою Науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 
вищих навчальних закладів «Агроосвіта», м. Київ, протокол № 4 від 12 червня 2018 р.
3.Законодавство і право в АПК: Опорний конспект лекцій  (для студентів-магістрів спеціальності 208 Агроінженерія інженерно-технічного факультету) / 
Д.В. Кіріка - Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. - 158 с., рекомендовано до друку науково-методичною комісією ННІДО протокол № 7 від 11 червня 
2020 р;
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10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах, залучення 
до міжнародної експертизи, наявність зання "суддя міжнародної 
категорії"

Проєкт «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему» професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас за 
програмою «Аграрний менеджмент»
(Основи правових знань – 60 год) 2020-21рр.
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти 
публікацій:

1. Kirika D. MENTALITY AS A SPECIFIC MARK OF JUSTICE [Teкст] / Kirika D // ΛΌГOΣ. THE ART OF SCIENTIFIC MIND [International Multidisciplinary 
Scientific Journal], (8). м. Брюссель. ISSN-L:2617-7064 ARTICLE DOI:10.36074/7064.09.00.000
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/issue/view/8. 2019-12-10. P.114-117
2. Bodnar A, Kirika D. Українська національна система освіти та перспективи її розвитку. Proceedings of XXXXV Internationals cientific conference – World 
achievementsl. Morrisville. Lulu Press., 2019/ 132 p. USA. S. 21-28                                                                                                                              3. Диана 
КИРИКА Методологические проблемы регулирования административных правоотношений / PERSPECTIVELE ȘI ROBLEMELE INTEGRĂRII ÎN 
SPAȚIUL EUROPEAN AL CERCETĂRII ȘI EDUCAȚIEI Prospects and problems of research and education integration into the European area. Volumul VIII, 
Partea 1. CAHUL 2021. P.100-107.                                                                                                                                              4. Kirika D.V., Kolosiuk I.A. Local 
government in the context of reform and decentralization of public authority // ISSN title: "Modern engineering and innovative technologies", ISSN 2567-5273 
(Online) DOI: 10.30890/2567-5273, 2020 Issue 12. Published by: Ser GeIEva & CoLuß (Karlsruhe, Germany).     5. Боднар А.М., Кіріка Д.В. Упровадження у 
навчальний процес інформаційно орієнтованих тренінгів // Освітній простір XXI ст.: виклики та перспективи: збірник наукових праць Всеукр. наук.-практ 
інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів вищої освіти (22 квітня 2021р., м. Кам’янецьПодільський). – Кам’янець-Подільський : Подільський 
державний аграрно-технічний університет, 2021. – 315 с. С. 83-87. http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8974
6. Кіріка Д. В. Юридична наука в контексті якості вищої освіти // Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України: збірник наукових 
праць Всеукр. наук.-практич. конф. (17 травня 2020 р., м. Кам’янець–Подільський). – Кам’янець–Подільський, 2020. –  С. 22-26. 
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7395
7. Kirika D. V., Kolosiuk I. A.  Modernization of public administration at the level of local democracy. Збірник матеріалів наукової міжнародної конференції 
"Scientific and technological revolution of the XXI century '2020", Німеччина.                                                                                                    8. Баблонюк Д. Р., 
Кіріка Д. В. Сучасна проблематика визначення стійкості як кримінально-правової ознаки злочинних об’єднань. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, 
проблеми, тенденції розвитку: матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. Вільнюс: ГО 
«ВАДНД», 07 березня 2022 р. 314 с. – С. 176-181 http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-19.pdf
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14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво студентським науково-культурологічним гуртком «Джура». (2021-2022)

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Нестеренко 
Валерій 
Анатолійович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Каденюк О.С., Нестеренко В.А. Діяльність спортивних осередків на Поділлі у 1920-х – 1930-х рр. / О. С. Каденюк, В.А. Нестеренко // Универсум 
истории и археологии. ДНУ ім. О. Гончара. 2021. Т. 4(29). Вип.1, - с. 43–53. Universum Historiae et Archeologiae = The Universe of History and Archeology = 
Універсум історії та археології = Универсум истории и археологии ISSN 2664-9950 (Print) ISSN 2707-6385 (Online) DOI 10.15421/ 
26210408http://www.uha.dp.ua 2021.4(29)          
2. Нестеренко В.А. Сторчовий В.М. Релігійні громади Кам’янця-Подільського у 1920–1930-х рр. / В.А. Нестеренко, Сторчовий В.М. Збірник наукових 
праць. Науковий щорічник. Випуск 28. – Львів, 2018. – С. 283-295.
3.  Нестеренко В.А. С.М Іваницький – один із фундаторів української освіти на Поділлі в період Української національно-демократичної революції 1917-
1921 рр./ Нестеренко В.А. Збірник наукових праць  Кам’янець-Подільського Національного університету ім.. І.Огієнка «Сторінки історії української 
революції та більшовицьких репресій на Поділлі (1917-1930 рр). 2019.  С.197-206.
4. Нестеренко В.А., Сторчовий В.М.  Преса Поділля як джерело дослідження релігійних процесів в УСРР у 1920-ті роки/ Нестеренко В.А., Сторчовий 
В.М.  Історія релігій в Україні: актуальні питання. Науковий збірник., Львів: Логос, 2020. Том.1. -  С.54-60. 
5. Каденюк, О., Нестеренко, В. (2020). Культурницька діяльність еврейських товариств на Поділлі у 1919-1929 рр. Zaporizhzhia Historical Review, 2(54). 	Том 
2 № 54 (2020): Zaporizhzhia Historical Review  https://istznu.org/index.php/journal/article/view/96



Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Нестеренко 
Валерій 
Анатолійович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні)
або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в 
тому числі видані у
співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 
співавтора);

1. Каденюк О.С., Завадська І.М., Михайлик А.О., Нестеренко В.А., Сажко В.В. Історія та культура України: навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів освіти. Навчально-методичний посібник. Кам`янець-Подільський, 2018 -  317 с.
2. Каденюк О.С., Нестеренко В.А., Завадська І.М. Практикум з історії та культури України. Навчально-методичний посібник. Кам`янець-Подільський, 
2019. - 300 c.
3. Нестеренко В.А. Завадська І.М. Хрестоматія з  соціології. Навчально-методичний посі бник. Кам`янець-Подільський, 2020 - 400 с. 
4. Каденюк О.С., Завадська І.М.,, Михайлик А.О., Нестеренко В.А., Боднар А.М. Історія та культура України. Навчально-методичний посібник. - 
Кам`янець-Подільський, 2021 -  600  с.
. 

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Нестеренко 
Валерій 
Анатолійович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти 
публікацій:

1. Нестеренко В.А. Сергій Антонович Плюйко – перший керівник робітничого факультету при Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті 
[Електронний ресурс] / О.С.Каденюк, В.А. Нестеренко // Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2021. - С.189-191. 
Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/15470/13961
2. Нестеренко В.А. Полонський О.М. - ректор Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту: життя та діяльність / О.С. Каденюк, В.А. 
Нестеренко // Історія закладу вищої освіти "Подільський державний університет" в персоналіях: збірник наукових праць регіональної  науково-
теоретичної інтернет-конференції (4 березня 2022 року, Кам`янець-Подільський) -  Кам`янець-Подільський, 2022 – С. 19-25
3.Нестеренко В.А. Чугай Віктор Петрович / В.А. Нестеренко, Л.С. Каденюк // Історія закладу вищої освіти "Подільський державний університет" в 
персоналіях: збірник наукових праць регіональної  науково-теоретичної інтернет-конференції (4 березня 2022 року, Кам`янець-Подільський). - Кам`янець-
Подільський, 2022 – С. 26-28..
4.Нестеренко В.А. Іван Федотович Рось: життя та діяльність / В.А. Нестеренко // Історія закладу вищої освіти "Подільський державний університет" в 
персоналіях: збірник наукових праць регіональної  науково-теоретичної інтернет-конференції (4 березня 2022 року, Кам`янець-Подільський) - Кам`янець-
Подільський, 2022. – С. 29-33.
5.Нестеренко В.А. Становлення навчального процесу у вищих навчальних закладах на основі принципів ступеневої освіти. [Електронний ресурс] / О.С. 
Каденюк, В.А. Нестеренко // Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців:  проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та 
євроекономічної інтеграції. Колективна монографія, Кам`янець-Подільський, 2022. - С. 166-174 Режим доступу: 
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/9836  
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Нестеренко 
Валерій 
Анатолійович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях; 

1. Діяльність у "Спілки краєзнавців" України, міському осередку товариства "Просвіта"  та "Українському товаристві охорони памяток історії та культури 
в Хмельницькій області" (УТОПІК).
2. громадська організація "Інститут соціально-економічних регіональних досліджень"
3. громадськ організація Науково-технічний Центр "Подільський - біорегіон"

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Нестеренко 
Валерій 
Анатолійович

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 
(крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).

28 років праці в державному історичному музеї-заповіднику (за сумісництвом)

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Боднар Алла 
Миколаївна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1 Кіріка Д.В., Боднар А.М. Transformation of state government in Ukraine. Науково-практичний журнал. Адміністративне право і процес. No 2 (29). 2020. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  UDC 342.9 DOI https://doi.org/10.17721/2227-796X.2020.2.02 
http://applaw.net/index.php/journal/article/view/698/613
2.Боднар А. М., Кіріка Д. В. Методологічні аспекти регулювання адміністративних правовідносин // Юридичний науковий електронний журнал № 1. 
Запорізький національний університет. Запоріжжя 2022. С. 175-177. УДК 352.07 DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-1/43  
http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=146 
3. Кіріка Д. В., Боднар А. М. «Проблеми демократичної трансформації державної влади в Україні» // Юридичний науковий електронний журнал №2, 2021. 
Запоріжжя www.lsej.org.ua
4. Боднар А.М. Політичні зміни і соціальні перетворення освітніх процесів в Правобережній Україні в п.п. XVIII - XIX СТ. // Гілея: науковий вісник: 
Збірник наукових праць. – К.: «Видавництво Гілея», 2020. - Випуск 154. (№3.). 350 с., С.10-12.
5. Боднар А.М., Колосюк І.А. Політика російського царизму щодо культурного розвитку Поділля на рубежі XVIII-XIX ст. Актуальные научные 
исследования в современном мире // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницький, 2018 р. – Вип. 3. (35), ч.8 – 159с. С. 38-43
6. Боднар А.М., Колосюк І.А. Антропологічний вимір освіти під філософським кутом зору. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політичні 
студії. // Збірник наукових праць. Випуск 18. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2018 р. С. 107-114.
7. Bodnar A., Kolosyk I. The conflict of rights and fridoms through the presence of the problem of fridom and the need for its definition. Virtus. Scientific journal. 
June, issue 25, 2018. S. 46-50. Canada.
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Боднар Алла 
Миколаївна

 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

1.Боднар А.М., Колосюк І.А. Електронний навчальний посібник з дисципліни «Історії Української культури» (що відповідає робочій програмі ПДАТУ). 
240 с. Протокол № 4 від 30 травня 2018 р.
2. Колосюк І.А., Боднар А.М. Навчальний посібник з дисципліни «Політичні і соціальні студії» (для студентів-магістрів) Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 
2020 р. 188 с. [8 др. ар.] Рекомендовано до друку науково-методичною радою ПДАТУ протокол № 4 від 16 червня 2020 р.
3. Боднар А.М. Історія та культура України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів неісторичних спеціальностей / О.С. Каденюк, 
А.О. Михайлик, В.А. Нестеренко, А.М. Боднар, І.М. Завадська – Кам’янець-Подільський, 2021. 301 с.                                                               4. Bodnar A., 
Kolosyk I. Ethnic and Confessional Podillya School Evolution Specifics. «Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung'2020» («Intellectual 
capital is the foundation of innovative development») (г.Карлсруэ, Германия) Глава в коллективной монографии в октябре 2020г. С. 106-112. 
5. Колосюк І. А, Боднар А. М. Научно-технический прогресс как стимул развития философии образования. Монография авт. кол.: «Наукові дослідження в 
умовах глобалізації сучасного світу 2020». – Одеса: Куприенко СВ, ISBN, ISSN, DOI, Index Copernikus, 2020. С.136-143
6. Кіріка Д., Боднар А. Правові важелі інституту громадського самоврядування у реалізації гуманітарної безпеки / Д.В. Кіріка, А.М. Боднар // Феномен 
безпеки: соціально-гуманітарні виміри / за заг. наук. редакцією Віталія Мудракова. Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2022. 332с. С.161-170.
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування:

1. Боднар А.М. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт із курсу «ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА 
УКРАЇНИ» (для студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей). Рекомендовано до друку науково-методичною радою ПДАТУ Протокол 
№ 5 від 24 червня 2019 р.)                 
2.  Боднар А.М. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни Історія та культура України (для студентів денної та заочної форми 
навчання усіх спеціальностей) Рекомендовано до друку науково-методичною радою ПДАТУ. Протокол № 5 від 24 червня 2019 р.)              
3.Електронний навчальний посібник з дисципліни «Історії Української культури» (що відповідає робочій програмі ПДАТУ)   Протокол № 4 від 30 травня  
2018 р.)   
4. Електронно-навчальний курс Moodle з дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти 1ст курсу усіх спеціальностей. (2021)         
 5. Електронно-навчальний курс Moodle з дисципліни «Філософія» для здобувачів вищої освіти 1курсу усіх спеціальностей. (2021)                                                                                                                                                                                        
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти 
публікацій:

1. Bodnar A, Kirika D. Українська національна система освіти та перспективи її розвитку. Proceedings of XXXXV Internationals cientific conference – World 
achievementsl. Morrisville. Lulu Press., 2019/ 132 p. USA. S. 21-28                                                                                                                               2. Боднар А.М., 
Кіріка Д.В. Упровадження у навчальний процес інформаційно орієнтованих тренінгів // Освітній простір XXI ст.: виклики та перспективи: збірник 
наукових праць Всеукр. наук.-практ інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів вищої освіти (22 квітня 2021р., м. Кам’янецьПодільський). – Кам’янець-
Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2021. – 315 с. С. 83-87. http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8974
 3. Боднар А.М. Адміністративно-політичні перетворення в духовно-релігійному житті краю: історія і сучасність // ΛΌГOΣ. the art of scientific mind 
[International Multidisciplinary Scientific Journal], (8). м.Брюссель. (Index Copernicus). ISSN-L:2617-7064
ARTICLE DOI:10.36074/7064.09.00.000 Retrieved from https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/issue/view/8. 2019-12-10 P.154-157.
4. Боднар А.М. Інтерактивне навчання як метод підготовки здобувачів вищої освіти // Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України: 
збірник наукових праць Всеукр. наук.-практич. конф. (17 травня 2020 р., м. Кам’янець–Подільський). – Кам’янець–Подільський, 2020. – 147 с.                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                5. Боднар А.М. Використання 
мультимедійних технологій при вивченні гуманітарних предметів у навчальних закладах вищої та професійної освіти // Проблеми підготовки фахівців-
аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць III Міжнар. наук.-метод. конф. 04 жовтня 2019 р. Ч.1. (ПДАТУ, 
м.Кам’янець-Подільський). Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019.240с., С. 24-26.



Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Боднар Алла 
Миколаївна

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво студентським науково-культурологічним гуртком «Джура» (2018-2022)
2. Керівництво студентом 1 курсу факультету агротехнологій Німець Тарас Ігорович який д зайняв 8 місце з 10 призових на Всеукраїнськый олімпіаді з 
Історії України в м. Житомир. 2019 року.

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Кіріка Діана 
Володимирівна

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

1. Керівництво студентським науково-культурологічним гуртком «Джура». (2021-2022)



Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Ляска Оксана 
Петрівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.	Kantsedal N., Ponomarenko O.,Dorohan–Pisarenko I., Liaska O. The methods of using interactive technologies during teaching foundation of scientific research at 
hicher education establishments. Independent Journal of Management and Production. 2019. Vol. 10, No ( Special Edition PDANU). P.778-797 (WoS).
 2.  Ляска О.П. Особливість навчальної дисципліни «Реабілітація та рекреація у санаторно-курортних закладах» у підготовці бакалавра з фізичної терапії. 
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2019. №12. Камянець-
Подільський. С. 43-49. 
3.  Ляска  О.П. , Дуганець В.І. Професійно-педагогічна діяльність викладача професійної школи в світлі сучасних викликів часу. Збірник наукових праць 
Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук.ред.) та ін.. Камянець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. 25: c 22-26. 
   4.  Knysh O., Liaska O., Bielinska I., Levandovska I., Vasylieva O. Strategies in planning research integrity training (evidence of Ukraine). Independent Journal of 
Management & Production ISSN: 2236-269X 11/8 2020 p.p. 556-570.  (WoS). 
  5. Ляска О.П. та інш. Оцінка ефективності технологій викладання в умовах дистанційної освіти. Український педагогічний журнал. Киів, №3. 2021. С.43-
57.  
6. Ляска О.П., Федірко П.П., Березкін О. Методичні аспекти соціально-психологічної роботи з військовослужбовцями, що звільняються з лав Збройних 
сил, і членами їх сімей. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми.№5.2021. С. 37-61

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Ляска Оксана 
Петрівна

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні)
або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в 
тому числі видані у
співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 
співавтора);

1.	Pedagogy theory: collective monograph / Aksonova O., Avdieieva S., Kobets V., Liaska O., etc. – – Іnternational Science Group.  Boston : Primedia eLaunch, 2020. 
321p. Availabie at: DOI:10.46299/isg.2020.MONO.PED.I   https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/Project-ISG-2020-MONO-PED-          
I.pdf?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Monografіja&utm_content=790215323
2.	Ляска О. П. Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти: Навч.посіб.- Камянець-Подільський, 2021.209с. (9др.арк.).

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Ляска Оксана 
Петрівна

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.Ляска О.П., Дуганець.В.І., Прокопова О.П. Методичні рекомендації щодо написання звіту та проведення наскрізної педагогічної практики для студентів 
спеціальності 015 “Професійна освіта”. Камянець-Подільський. 2019. 54с.                                                                                                          2. Рудь 
А.В.,Дуганець В.І., Ляска О.П., Михайлова Л.М., Прокопова О.П. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 “Професійна освіта”. Камянець-Подільський. 2019. .48 с.                       3. Ляска О.П., 
Дуганець.В.І., Прокопова О.П. Методичні рекомендації з проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти освітньо-наукового ступеня 
“доктор філософії” спеціальності  015 “Професійна освіта”. Камянець-Подільський. 2019. .75 с.                                                         4. Ляска О. НМК 
навчальної дисципліни «Психологія», вміщений на сайті ЗВО «ПДУ», платформі Moodle для організації дистанційного навчання,2019                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                        5. Оксана ЛЯСКА Практичний курс 
навчальної дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи». Навчально-методичний посібник. Камянець-Подільський. 2022.76с                                 
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бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Ляска Оксана 
Петрівна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти 
публікацій:

1.F. Al. Nadzhar, O. Liaska, O. Prokopova, T. Hutsol Developing Media Competency through Media Education among University Students. Media and 
Communication in the Interactive Digital Age. 2018. s.225-231.
 2. В.І. Дуганець, О.П. Ляска, В.В. Майсус Дослідження проблеми практичного навчання майбутніх фахіців аграрно-інженерного напряму. Професійно-
прикладні дидактики. Камянець-Подільський. 2018. С. 29-35.  
3. О. Ляска Медіакомпетентність особистості в системі її медіаосвіти. Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції. 2018. С.322-324.  
 4. Ляска О. П. Модельний підхід до проблеми професійного розвитку особистості в системі інклюзії. Вектор Поділля : наук. журн. Кам’янець-
Подільський: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2018. Вип. 1, С. 206-215. 
5. Ляска О. П. Огляд зарубіжного досвіду проблеми освітньої інклюзії у вишах. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального 
захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму. Матеріали ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції 19-20 квітня 2019 року. м. 
Кам‘янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2019. С.248-250. 
   6. О Ляска, Н Коваль, В. Хрустінський Сучасні підходи до забезпечення якості освіти у ЗВО для осіб з особливими потребами. Проблеми підготовки 
фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти.-Камянець-Подільський. 2019.
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Права, 
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Каденюк 
Олександр 
Степанович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.  Каденюк О.С.  Сільськогосподарські освітні осередки на Поділлі в другій половині ХІХ- початку ХХ століть / Каденюк О.С.  // Вісник аграрної історії : 
Наук. журн. -2020. -  Вип. 29-30. -  С. 47-55.
2. Каденюк О.С.  Громадсько-просвітницькі організації Волині у 20-х – 30-х роках ХХ століття [Текст] / Каденюк О.С. // Вісник Східноукраїнського 
університету ім. Володимера Даля : Наук. журн. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 9. -  С. 40- 54.
3. KadenyukA.,  ZavadskayaI  Political Factors in the Formation and Activity of Agricultural Societies in East Galicia (20s - early 30s XXcentury). Zaporizhzhia 
Historical Review, 1(52),2020. Retrieved from
4. Теоретичні обгрунтування діяльності суспільно-економічних товариств у розвитку сільськогосподарської освіти в першій чверті ХХ ст. [Текст]   / 
Каденюк О.С., Завадська І.М. //  Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – October # 37, 2019. Р. 222-225
5. Культура та побутовий розвиток населення Поділля наприкінці XVIII –в першій половині ХІХ СТ.[Текст] / Каденюк О.С., Завадська І.М. // Історичні 
науки. – № 8 (2019). – Режим доступу  https://doi.org/10.36074/2617-7064.08.038
6. Political Factors in the Formation and Activity of Agricultural Societies in East Galicia (20s - early 30s XX century) / KadenyukA., & ZavadskayaI. // Zaporizhzhia 
Historical Review. - 2019. - 52. – Р. 150-154
7. Каденюк О.С. Громадсько-просвітницькі організації Волині у 20-х – 30-х роках ХХ століття. Вісник Східноукраїнського університету ім. Володимера 
Даля : Наук. журн. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3. -  С. 32- 36



Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Каденюк 
Олександр 
Степанович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора)

1.Каденюк О.С. Аграрна історія: навчальний підручник. – Riga : GLEBEedit, 2019.- 544 c.   Режим доступу: https://www.morebooks.de/store/ru/start, 
https://portal.dnb.de  
 2.Каденюк О.С., Нестеренко В.А., Завадська І.М. Боднар А.М. Історія та культура України: навчальний посібник. Кам'янець-Подільский. 2021. 220с. 3. 
Каденюк О.С., Завадська І.М. Сільськогосподарські освітні установи на Поділлі друга половина ХІХ- початок ХХ. Монографія. 160 с.
  http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/8194

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Каденюк 
Олександр 
Степанович

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1.Каденюк О.С. Історія та культура України. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2018. Видавничий центр ПДАТУ.  Репозитарій. 318 с.
2. Електронно-навчальний курс Moodle з дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти 1 курсу усіх спеціальностей. (2021)
3. Каденюк О.С., Нестеренко В.А., Завадська І.М Історія та культура України практикум : навчальний посібник /. – Кам’янець-Подільський, 2019. – 200 с.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Каденюк 
Олександр 
Степанович

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та / або 
громадських обʼєднаннях:

Національна Спілка Краєзнавців України - дійсний член; 
Українська Академія Історичних Наук - дійсний член. 

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Попович 
Микола 
Дмитрович

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Попович Николай. Антропологическое измерение культуры как предмет теоретико-методологического анализа /Н. Попович, Д. Попович // Revista de 
filozofie, sociologie şi ştiinţe politice. - 2020. №1. - P. 111-127 (Стаття у закордонному виданні). https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag file/112-127 0.pdf
 2. Попович Николай. Философский анализ антропологического измерения культуры / Николай Попович // Perspectivele şi Problemele Întegrşrii în Spaţiul 
European al Cercetşrii şi Educaţiei. - 2020. Volumul VII, Partea I. – P. 5-9 (Стаття у закордонному виданні). https://ibn.idsi/md/sites/default/file/imag file/5-9 
23/pdf 
3. Popovych Mycola. Identity of Homo Sovieticus in Retrospective: value and Anthropolosical and Literary Senses / Mykola Popovych, Vitalii Mudrakov, Oleksandr 
Polishchuk, Oleksandr Mozolev // Logos Universaliti Mentality Education Novelty: philosophy & Humanistic Science. - 2020.Volume 8, Issue 2. -  P. 51-71 (Стаття 
у закордонному виданні). doi:10.18662/lumenphs/8.2/45
4. Popovych M. D. Higher Education And Sustainable Development Promotion: International Potential And Its Elaboration in Ukraine / V. V. Zincenco, M. I. 
Boichenko M. I., Popovych M. D. // International Conference on Sustainable Future and Environmental Science. IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and 
Environmental Science. 635. 2021. – P. 1-7 ( Стаття  індексована  у наукометрічній базі Scopus). doi:10.1088/1755-1315/635/1/012012
5. Popovych Mykola. Introducing And Methods of Humanism into Education for Ensuring Quality Sustainable Development / Mykola Popovych, Vasyl Levkulych, 
Yuriy Khodanych, Tereziia Popovych // E3S Web of Conferences 277, 06008 (2021) ICEES 2021. P. 1-10 (Стаття індексована у наукометрічній базі Scopus) 
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127706008                  6. Попович Николай. Социально-философское осмысление феномена политического / Николай 
Попович // Perspectivele şi Problemele Întegrşrii în Spaţiul European al Cercetşrii şi Educaţiei. - 2020. Volumul VIІI, Partea I. – P.43-47 (Стаття у закордонному 
виданні). hhttps://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/43-47_45.pdf

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Попович 
Микола 
Дмитрович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

Опубліковані навчальні посібники:
1.  Попович М. Д. Філософія: історичний екскурс: навчальний посібник: Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – 342 с. (рекомендовано Вченою радою 
ПДАТУ 17 червня 2020 р., протокол № 9);
2.  Попович М. Д. Філософія: навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2021. – 402 с. (рекомендовано Вченою радою ПДАТУ 26 травня 
2021 р., протокол № 9).

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Попович 
Микола 
Дмитрович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

Підготовленні електронні курси в системі Moodle:
1.  Попович М.Д. Філософія і методологія науки (для ОС «Магістр»): електронний курс в системі Moodle (рекомендовано Науково-методичною радою 
ПДАТУ 23 лютого  2021 р., протокол № 5);
2.  Попович М. Д. Філософія (для ОС «Бакалавр»): електронний курс в системі Moodle (рекомендовано Науково-методичною радою ПДАТУ 24 березня 
2021 р., протокол № 6);
3.  Попович М. Д. Філософія науки (для освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії»): електронний курс в системі Moodle (рекомендовано Науково-
методичною радою ПДАТУ, 24 березня 2021 р., протокол № 6).

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Попович 
Микола 
Дмитрович

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад;

Участь в атестації наукових працівників у якості офіційного опонента:
1. Качмар О.В. Соціально-філософська рефлексія феномену агресії в умовах соціокультурних трансформацій. Дисертація на здобуття наукового ступеня 
доктора філософських наук. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія і філософія, 2018. Спеціалізована вчена рада Д 26. 053. 16 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. 
2. Завальнюк О.В. Спорт як феномен культури (досвід філософської рефлексії). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. 
Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософії і філософія історії, 2018. Спеціалізована вчена рада Д 26. 053. 16 у Національному педагогічному 
університеті імені М. П. Драгоманова.
3. Кириченко М.О. Ідеологія інформаційного суспільства як чинник сталого розвитку сучасної України. Дисертація на здобуття наукового ступеня 
доктора філософських наук. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії, 2019. Спеціалізована вчена рада Д 26. 053. 16 у 
Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.
4. Захаріна М.І. Феномен цілісної людини в системі філософсько-релігійних ідей В.В. Зеньковського: соціальний вимір. Дисертація на здобуття наукового 
ступеня кандидата філософських наук. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 2019. Спеціалізована вчена рада Д 26. 053. 16 у 
Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.



Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Рарицька 
Вікторія
 Борисівна

1)	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Рарицька В. Податкове право держави як форма обов'язку платника податків щодо акумулювання в державному бюджеті фінансових ресурсів. 
Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 7. С. 192-195. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-7/48.
2. Рарицька В. Обмежена конституціоналізація юридичної конструкції податку як прояв асиметричності податкового права держави. Приватне та публічне 
право. 2021. № 3. С. 49-53. DOI https://doi.org/10.32845/2663-5666.2021.3.8.  
3. Рарицька В. Ключові податково-правові цінності фіскальної держави. Підприємництво, господарство і право. 2019. No 6. С. 209-214. DOI 
https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.38
4. Пацурківський П., Рарицька В. Податково-правова природа Української держави. Юридичний журнал «Право України». 2019. No 9. С.154- 168. DOI: 
10.33498/louu-2019-09-154.
5. Patsurkivskyy P., Rarytska V. Legal concept of the Fiscal State. European Journal of Law and Public Administration. 2019.  6 (Issue 2), Рр. 123-137. E-ISSN: 
2360 – 6754; ISSN-L: 2360 – 6754  DOI https://doi.org/10.18662/eljpa/90 
6. Raritska V. The Asymmetric Nature of State and Local Taxes: Comparative Legal Research. European journal of law and public administration. 2018. Vol. 5, No 
1. Pp. 94-103. DOI: https://doi.org/10.18662/eljpa/30

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Рарицька 
Вікторія
 Борисівна

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня: Рарицька В. Б. Асиметричність податкового права держави: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07: адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. Хмельницький ун-т упр. та права ім. Л. Юзькова. Хмельницький, 2021.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Рарицька 
Вікторія
 Борисівна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти 
публікацій:

1. Рарицька В. Право платників податків на судовий захист: проблеми реалізації в контексті асиметричності податкового права держави. III Міжнародна 
конференція «Анти-beps та захист прав платників податків» (1 берез. 2019 р.) / [редкол.: І. С. Гриценко (голова) [та ін.]. 2019. С. 72-77.
2. Пацуркивский П., Рарицкая В. Правовая природа фискального федерализма: западная традиция. Законодательство и правоприменение в контексте 
приоритетов социально-экономического развития: материалы Международной науч.-практ. конф. (12-13 сентября 2019 г.). Минск: РИВШ, 2019. С. 253-
259.
3. Рарицька В.Б. Податкова децентралізація: спосіб подолання податкового державоцентризму чи один із проявів асиметричності податкового права 
держави? Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів Революції Гідності: збірник матеріалів круглого столу (30 
березня 2018 р.) м. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. С. 162-171.
4. Рарицкая В. Б. Особенности корреляции налогового права государства и налоговой обязанности налогоплательщика в условиях некачественности 
налогового закона. Europska tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie ludskyh prav: Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (6-7 maj 2016 
r.). Bratislava, Slovenska republika: Paneuropska vysoka skola, Pravnicka Fakulta, 2016. Pp. 177. 
5. Рарицкая В. Б. Нарушение справедливого равновесия между публичными и частными интересами – путь к абсолютизации налогового права 
государства. O noua perspectiva a proceselor de integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic: Materialele conferinsei internasionale stiinsifico-
practice (25-26 martie 2016). Chisinau: S. n., 2016 Tipogr. «Cetatea de sus», 2016. Pp. 193-197.

Навчально-
науковий інститут 
бізнесу і фінансів

Права, 
професійної та 
соціально-
гуманітарної 
освіти

Рарицька 
Вікторія
 Борисівна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та / або 
громадських обʼєднаннях:

1. Член ВГО «Асоціація правників України» (комітет з податкового та митного права; комітет з конституційного права, адміністративного права та прав 
людини); (2022)
2. Засновник та директор ПП «Проконсалтинг груп». Код ЄДРПОУ 44039896. Основний вид діяльності – 69.10 Діяльність у сфері права; (з 2020 р. по 
теперішній час)
3. Помічник адвоката Рарицького Т.В., свідоцтво №000327. (2020-2022)



Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов ГУМЕНЮК  
Ірина Іллівна

1)	 наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1). Гуменюк, І.І. (2020). Лексико-семантичні особливості кольоропозначень у косметичних каталогах. Актуальні питання гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: 
Видавничий дім «Гельветика», Вип. 29. Том 1. С.129-137. (категорія Б)
2) Гуменюк, І.І.(2020). Модифікації фразеологічних одиниць, семантичні та стилістичні особливості їх уживання. Вчені записки Таврійського 
національного університету імені В.І.Вернадського Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Київ: Видавничий дім «Гельветика»,  Том 31 (70). №2. С. 65-
73. (категорія Б)
3) Гуменюк, І.І. (2021). Phraseological equivalents with color names in english and ukrainian language. Науковий вісник Херсонського державного університету. 
Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». Херсон : Видавничий дім «Гельветика», № 2. С. 108–114. (категорія Б) 
4) Кунцьо, О. І., Гуменюк, І. І. (2021). Екстралінгвістична мотивація як засіб ефективної ретенції ESP лексики / О. І. Кунцьо, І. І. Гуменюк // Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Одеса : МГУ, № 48. 113-116. http://vestnik-
philology.mgu.od.ua/archive/v48/part_1/29.pdf (категорія Б)
5) Humeniuk, I. (2020). Philosophy of Red Color: Lingual and Extralingual Aspects. WISDOM, 15(2), 188-198. (Scopus & WoS) 
https://doi.org/10.24234/wisdom.v15i2.342.
6) Humeniuk, I., Kuntso, O., Popel, N., & Voloshchuk, Y. (2021). Mastering listening comprehension at ESPclasses using TED TALKS. Advanced Education, 8(17), 
27–34. (WoS) https://doi.org/10.20535/2410-8286.226733
7) Chaikovska, O., Spivachuk, V., Humeniuk, I., Holinei, V. (2021). Integrated approach to teaching ESP at engineering university.Engineering for rural development, 
V.20, 1200-1207. (Scopus & WoS) http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2021/Papers/TF263.pdf
8) Humeniuk, I. Gender Markers in the English Picture of the World / I. I. Humeniuk // Wisdom, 2021. – 19 (3). – pp.100-113. DOI: 
https://doi.org/10.24234/wisdom.v19i3.506
9) Humeniuk, I. Moodle as e-learning system for ESP class / I. Humeniuk, O. Kuntso, N. Lebedieva, O. Osaulchyk, O. Dakaliuk // International Journal of 
Management and Production, 2021. – V. 12. – N.6. – pp. 646–659. http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1755/2038
10) Liaska, O. P. Methodological aspects of social and psychological work with military men released from the armed forces, and members of their families / O. P. 
Liaska, I. I. Humeniuk, I. O. Chynchyk // Laplage in Journal, 2021. – Issue 7(3C). – pp.413–423. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C1643p.413-423
11) Humeniuk, I. Challenges and innovation of management in higher education: Ukrainian dimension / I. Humeniuk, O. Humeniuk, O. Matiienko, E. Manghos, K. 
Malyshev // International Journal of Management and Production, 2022. – V. 13. – Issue 3. – pp. 329–360.
12) Humeniuk, I. Phraseological units with color names by types of idiomaticity /I. Humeniuk // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Ужгород: 
Видавничий дім «Гельветика», 2021. – №20. – С. 56-66. http://philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/philol  

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов ГУМЕНЮК  
Ірина Іллівна

3) 	наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного співавтора);

1) 	Роляк А.О., Гуменюк І.І. English for economists: підручник. Кам’янець-Подільський, Видавець Панькова А.С., 2020 р. 268 с.
2) Чайковська О.В., Гуменюк І.І. General guide: підручник. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019 р. 260 с.
3) 	Роляк А.О., Гуменюк І.І. Англо-український та українсько-англійський тлумачний словник-мінімум економічних термінів. Кам’янець-Подільський, 
ПДАТУ, 2021 р. 196 с.
4) Гуменюк І. Гендерні маркери в англомовній картині світу. Наука XXI ст.: виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах. Т.1. Суспільні 
науки; за заг. ред. : В.В. Іванишина. Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. С. 143–156.
5) Каденюк О., Завадська І., Гуменюк І. Аграрна наука та освіта на Поділлі в період встановлення інтенсивних методів господарювання. Наука XXI ст.: 
виклики та перспективи : колективна монографія в 2-х томах. Т.1. Суспільні науки; за заг. ред. : В.В. Іванишина. Тернопіль : Крок, 2021.  С. 98–110.
6). Англійська мова: частини мови і словотвір. Підготовка до ЄВІ: навчальний посібник (для здобувачів освітнього ступеню «бакалавр» навчально-
наукового інституту заочної і дистанційної освіти / О.В.Чайковська, І.І.Гуменюк, Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 200 с. 
7). Humeniuk I. English borrowings in computer terminology / I. Humeniuk // Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх 
вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : монографія / за заг. ред.: В. В. Іванишин. Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти 
«Подільський державний університет». – Херсон: Олді+, 2022. – С.191-201.

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов ГУМЕНЮК  
Ірина Іллівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування; 

1) 	Чайковська О.В., Гуменюк І.І., Семенишина О.Г. «Іноземна мова за професійним спрямуванням»: навчально-методичний посібник для студентів 
факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,2018.  354с.
2) Англійська мова для майбутніх інженерів : навчально-методичний посібник / І.І.Гуменюк, А.О.Роляк, О.В.Чайковська, Н.А.Попель, О.І.Кунцьо. 
Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 107 с.
3) Deutsche Lesetexte mit Aufgaben: навчально-методичний посібник з німецької мови (для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 201 “Агрономія”)/ 
О.I.Кунцьо., І.І.Гуменюк. Кам’янець-Подільський: ЗВО “ПДУ”, 2022. 93 с.



Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов ГУМЕНЮК  
Ірина Іллівна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1) Kadeniuk O.S., Zavadska I.M., Humeniuk I.I. Education and science in Podillia during the formation of intensive management methods / O.S.Kadeniuk, 
I.M.Zavadska, I.I.Humeniuk // Results of Modern Scientific Research and Development, Madrid : Barca Academy Publishing. 2021. – pp. 435-445. ISBN 978-84-
15927-33-4.
2) Гуменюк І.І., Кунцьо О.І. Безеквівалентні фразеологізми та способи їх перекладу / І.І.Гуменюк, О.І.Кунцьо // Мова та мовлення: 
лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-
Подільський, 19-20 листопада 2020 р. / редкол. Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка, 2020. – С. 122–126.
3) Humeniuk I. Kuntso O. Teaching professional vocabulary to engineers / I. Humeniuk, O.Kuntso // Методика викладання філологічних дисциплін у 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : збірник матеріалів IX Регіональної науково-практичної конференції, 17 грудня 2020р.  
Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – C. 38–41.
https://drive.google.com/file/d/1NNWB7v79HzSQJRsrwkIO_D3a5KAg6URw/view. 
4) Humeniuk Iryna. Distance learning – pros and cons.  Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України: збірник наукових праць 
Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (17 травня 2020р., м.Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський, 2020. – С.105-108.
5) Humeniuk Iryna. Challenges of a foreign language teacher professional development. Проблеми піготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої і 
професійної освіти: збірник наукових праць IV міжнарод. наук.-метод.конференції 02 жовтня 2020р. (ПДАТУ, м.Кам’янець-Подільський). Тернопіль: 
ФОП Осадца Ю.В. 2020. С.50-53.
6) Humeniuk Iryna. The influence of the virtual educational space on the stress resistance of future veterinarians /  Humeniuk I. // Освітній простір XXI ст.: виклики 
та перспективи : збірник наукових праць II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів вищої освіти (21 квітня 2022р., м. Кам’янець-
Подільський). – Кам’янець-Подільський : Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», 2022. – С.26-30.

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов ГУМЕНЮК  
Ірина Іллівна

14) керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою;

Англомовний гурток "English Speaking club" (2019-2022)

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов ГУМЕНЮК  
Ірина Іллівна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

членство в IATEFL (громадська організація "Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної") (2021-2022)

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов РОЛЯК 
Ангеліна 
Олексіївна

1) 	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) Roliak, A. (2019). ICT implementation in the system of teacher education: Nordic dimension.  Information Technologies and Learning Tools, 69 (1),  Institute 
ITLT. C.258 – 267. (WoS) DOI: 10.33407/ITLT.V69I1.2361
2) Roliak, A.  (2020). Professional education of teachers in physical training and health: the experience of Denmark. Pedagogy of Physical Culture and Sports. 24 (3). 
Kharkov National Pedagogical University.  P. 143 – 150. DOI: https://doi.org/10.15561/26649837.2020.0307 (Scopus & WoS)
3) Roliak, A., Matienko, O., Koliadych, Y., Dakaliuk, O. (2021). Adults as Non-traditional Students in the Tertiary Education of Denmark and Ukraine: Comparative 
Discourse of Structural, Psychologic and Pedagogic Peculiarities. Independent Journal of Management & Production, 11(9), 2215-2234. (WoS) DOI: 
http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1411.
4) Roliak, A., Dutka, H., Mylytsya, K., Matienko, O., Oliinyk, N. (2021). Problem-based learning in pedagogic tertiary education: European context through Denmark 
environment. Independent Journal of Management & Production, V.12. No3. 71-84. (WoS) https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1521
5) Roliak A., Matiienko O., Manzhos Е., Shamanska O., Burlaka N. (2021). Management of teacher education: Danish democratic discourse in postmodern era. 
Independent Journal of Management & Production, 12(6), S463-477. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1754  (WoS)

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов РОЛЯК 
Ангеліна 
Олексіївна

3)	 наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного співавтора);

1)	 Роляк А.О., Гуменюк І.І. English for economists: підручник. Кам’янець-Подільський, Видавець Панькова А.С., 2020 р. 268 с.
2)	 Роляк А.О., Гуменюк І.І. Англо-український та українсько-англійський тлумачний словник-мінімум економічних термінів. Кам’янець-Подільський, 
ПДАТУ, 2021 р. 196 с.
3) Роляк А.О. Новітні трансформації в педагогічній освіті епохи постмодернізму: Данський контекст. Наука ХХІ ст..: виклики та перспективи. Колективна 
монографія. Тернопіль: Осадца Ю.В.  2021. С. 179-191                                                                                                                                                                                                                                               

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов РОЛЯК 
Ангеліна 
Олексіївна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Роляк А.О. Англійська мова за професійним спрямуванням: Практикум: для студентів економічного факультету ОС «бакалавр» спеціальностей 
«Економіка», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Фінанси», «Банківська справа» / Ангеліна Роляк. – Кам.-Под.: ПДАТУ, редакційно-видавничий 
відділ, 2018. – 66 с.
2) Англійська мова для майбутніх інженерів : навчально-методичний посібник / І.І.Гуменюк, А.О.Роляк, О.В.Чайковська, Н.А.Попель, О.І.Кунцьо. 
Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 107 с.  
3) Роляк А.О. Англійська мова: Практикум (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей агрономічного спрямування  
денної форми навчання) /А.О. РолякКам’янець-Подільський : ПДУ, 2022. – 113 с.



Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов РОЛЯК 
Ангеліна 
Олексіївна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1) Roliak A.O. Moodle as Innovative Tool in English Language Teaching for Students of Economic Specialties (2021). Scientific Collection «InterConf»: with the 
Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects». – Rome. – 2021. - N49. – P. 226-230. DOI: 
https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.021.
2) Roliak A.O.(2019). Multiple Level English Tests: International Experience. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. «Аграрна 
наука та освіта в умовах Євроінтеграції» (20-22 березня 2018 р). Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. С. 284-287.
3) Roliak А.О. Professional Economic English Syllabus Structure and Content in the Vector of European Educational Standards. Проблеми  підготовки  
фахівців–аграріїв  у  навчальних  закладах вищої та професійної освіти:  збірник наукових праць ІV  міжнар. наук.-метод.  конф.  02  жовтн.  2020  р.  
(ПДАТУ,  м.  Кам’янець–Подільський).  – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2020. – C. 155-159
4) Roliak А.О. Moodle as innovational technology in foreign languages teaching of students in vocational training. Матеріали всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України» (17.05.2020). – Кам.-Под., 2020. – С. 128-130.
5) Roliak A.O. Competence-based  “Professional  Foreign  language”  Educational  Programs  for  Students  of  Economic Specialties: Ukrainian through European 
Dimension. - Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (89), Issue: 221, 2020. Budapest: – P. 15 – 18.

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов РОЛЯК 
Ангеліна 
Олексіївна

14) керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою;

Науковий гурток "Англійська мова - мова майбутнього" (2018-2022)

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов ЧАЙКОВСЬКА  
Ольга 
Володимирівна

1)	 наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) Chaikovska, O., Zbaravska, L., Bilyk, T., Budniak, L., Dobrovolska,  E. and  Kirika D. (2019). Strategies for effective vocational training of high school students in 
electrical engineering. 6th International Conference – Renewable Energy Sources. E3S Web of conferences, 09 March 2020: Proceedings.   (Scopus) https://doi.
2) Збаравська, Л., Чайковська, О., Семенишена, Р., Дуганець, В. (2019). Interdisciplinary approach to teaching physics to students majoring in agrarian 
engineering and agronomy. Independent Journal of management & Production. Special Edition PDATU. V. 10, No 7. P. 645-657. (WoS) 
http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/912
3) Chaikovska, О., Zbaravska, L., Bilyk, T. Podcasts in teaching EFL for students majoring in engineering. 18th International Scientific Conference Engineering for 
Rural Development 22.-24.05.2019. Jelgava, LATVIA. V.18. – P. 1915-1920. (Scopus & WoS)  https://doi.
4) Zbaravska, L., Chaikovska, О., Hutsol, T., Slobodian, S., Dumanskiy, O.  (2019). Professional competence as a key factor in improving the quality of engineering 
education. Environment technology. Resources. 12th International Scientific Conference, 20-22 June 2019, Rezekne, Latvia. V.3. P. 253-256. (Scopus)  https://doi.
5) Chaikovska, O., Zbaravska, L. (2020).The efficiency of Quizlet-based EFL vocabulary learning in preparing undergraduates for state English exam. Advanced 
Education. Special issue. Kyiv,  Issue 14. 84-90. (WoS) https://doi.org/10.20535/2410-8286.197808 
6) Chaikovska, O., Spivachuk, V., Humeniuk, I., Holinei, V. (2021). Integrated approach to teaching ESP at engineering university.Engineering for rural development, 
V.20, 1200-1207. (Scopus & WoS) http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2021/Papers/TF263.pdf
7) Chaikovska O., Bahmat N. Research on academic mobility in higher school / Olha Chaikovska, Nataliia Bahmat // Педагогічна освіта: теорія і практика: 
Збірник наукових праць. Кам'янець Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. 
Київ: Міленіум. – 2021. – Вип. 30. – C. 99-115. https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30 (Index Copernicus, категорія Б).
8) Чайковська,О., Бахмат Н., (2021). Теоретичні засади викладання англійської мови за професійним спрямуванням у закладах освіти. Професійна 
педагогіка,  1(22), 4–12. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.22.4-12 (фахова, категорія Б)

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов ЧАЙКОВСЬКА  
Ольга 
Володимирівна

3)	 наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на кожного співавтора);

1) Чайковська О.В., Гуменюк І.І. General guide: підручник. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2019 р. 260 с.
2) Chaikovska O. EU agricultural policy development: the case of vocational education [Текст] / Chaikovska O. // Аграрна політика Європейського Союзу: 
виклики і перспективи» (в рамках реалізації проекту Європейського Союзу Еразмус+ модуль Жан Моне «Аграрна політика ЄС» № 574608-EPP-1-2016-1-
UA-EPPJMO-MODULE): монографія. [за ред. проф. Т.О. Зінчук]. – Київ, «Центр учбової літератури», 2019. – С. 89-100.
3) Чайковська О., Бахмат Н. Нова реальність освіти: простір сучасних технологій / О. Чайковська, Н. Бахмат // Наука XXI ст.: виклики та перспективи : 
колективна монографія в 2-х томах. Т.1. Суспільні науки; за заг. ред.: В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.Б., 2021. – С. 169-–181.
4) Chaikovska O. Research on structural components of foreign language competence / О. Chaikovska // Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки 
фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : монографія / за заг. ред.: В. В. Іванишин. Кам’янець-
Подільський: Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». – Херсон: Олді+, 2022. – С. 12 23. 
5)  Англійська мова: частини мови і словотвір. Підготовка до ЄВІ: навчальний посібник (для здобувачів освітнього ступеню «бакалавр» навчально-
наукового інституту заочної і дистанційної освіти / О.В.Чайковська, І.І.Гуменюк, Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 200 с.

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов ЧАЙКОВСЬКА  
Ольга 
Володимирівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Чайковська О.В., Гуменюк І.І., Семенишина О.Г. «Іноземна мова за професійним спрямуванням»: навчально-методичний посібник для студентів 
факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ,2018.  354с.
2) Англійська мова для майбутніх інженерів : навчально-методичний посібник / І.І.Гуменюк, А.О.Роляк, О.В.Чайковська, Н.А.Попель, О.І.Кунцьо. 
Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 107 с.  
3) Чайковська О.В. Іноземна мова (англійська) для здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальності 208 «Агроінженерія»: Електронний навчальний курс 
Moodle. - Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2022.   



Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов ЧАЙКОВСЬКА  
Ольга 
Володимирівна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти  
публікацій;

1) Chaikovska O. Effective foreign language teaching strategies in technical high school. Scientific and technical revolution of the XXI century’ 2020: Conference 
proceedings, V.1, June 12, 2020. – Germany: Sergeieva&Co Karlsruhe.   pp. 99-103.
2) Chaikovska O. Foreign language podcasts in EFL. Проблеми гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України: зб. всеукр. наук.-теор. конф., 17 
травня 2020р., м. Кам'янець-Подільський – Тернопіль: Крок, 2020. - С. 139-142
3) Chaikovska O., Bakhmat N. Humanitarian challenges: the case of foreign language learning in agricultural university / O. Chaikovska, N. Bakhmat // Conference 
Proceedings of the 3nd International Scientific Conference Economic and Social-Focused Issues of Modern World, Slovak Republic: The School of Economics and 
Management in Public Administration in Bratislava. – 2020. – pp.160-163.
4) Чайковська О., Голіней В. Web-based vocabulary platforms in EFL classroom / О. Чайковська, В. Голіней // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у 
навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІV міжнар. наук.-метод. конф. 02 жовтн. 2020 р. (ПДАТУ, м. 
Кам’янець–Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2020. – С.169-172.
5) Chaikovska O. Google classroom in foreign language learning. Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій: зб. наук. пр. ХХ всеукр. 
наук. техн. інтернет-конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21-22 квітня 2020 р., [редкол.: Котлик С.В. та ін.]. – Одеса: ОНАХТ, 2020. –Ч.1.   C. 
218-220.
6)Chaikovska O. Online foreign language learning in the university. Іноземні мови в контексті сучасного розвитку природничих та гуманітарних наук: 
міждисциплінарний підхід: зб. наук. пр. VІ всеукр. наук. пр. інтернет-конф. з питань методики викладання іноземної мови, 17 березня 2020, Одеса, 
[редкол.: Голубенко Л.М. та ін.].   Одеса: Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2020. – C.131-134.
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Ольга 
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14) керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою;

Науковий гурток "Науковий простір Prometeus" (2021-2022)

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов ПОПЕЛЬ Надія 
Аполлонівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1)	 Попель Н.А.  Французька мова для здобувачів вищої освіти  (першого (бакалаврського) рівня освіти) на базі повної загальної середньої освіти : 
навчально-методичний посібник. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021.  278с
2) Попель Н.А.  Французька мова для здобувачів вищої освіти  (першого (бакалаврського) рівня освіти) на базі ОКР "молодший спеціаліст" за 
спеціальністю 201 "Агрономія" : навчально-методичний посібник. Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2020.  66с.
3) Попель Н.А. Робочий зошит для практичних занять з дисципліни «Французька мова за професійним спрямуванням для здобувачів вищої освіти  
(першого (бакалаврського) рівня освіти) на базі повної загальної середньої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Кам'янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2019. 54с
4) Англійська мова для майбутніх інженерів : навчально-методичний посібник / І.І.Гуменюк, А.О.Роляк, О.В.Чайковська, Н.А.Попель, О.І.Кунцьо. 
Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 107 с.
5) Попель Н., Гуменюк І. Навчально-методичний посібник: «Французька мова» для здобувачів вищої освіти  (першого (бакалаврського) рівня освіти) на 
базі повної загальної середньої освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві  спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та 
спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»/ Н.Попель, І. Гуменюк.  Кам’янець-Подільський: Заклад вищої освіти  
«Подільський державний університет», 2022. – 246 с.  

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов ПОПЕЛЬ Надія 
Аполлонівна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти  
публікацій;

1) Попель Н.А. Формування професійно-термінологічної компетентності у здобувачів вищої освіти аграрної сфери. Проблеми піготовки фахівців-аграріїв 
у навчальних закладах вищої і професійної освіти: збірник наукових праць IV міжнарод. наук.-метод.конференції 02 жовтня 2020р. (ПДАТУ, м.Кам’янець-
Подільський). Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В. 2020.  С.139-140.
http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7776
2) Попель Н.А. Інформаційно-комунікативні технології в сучасній освіті: революція можливостей. Інноваційний потенціал сучасної науки: матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених і здобувачів вищої освіти (19 червня 2020 року). Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2020. С.487-490 http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/7714
3) Popel N. French phraseological units: peculiarity of translation / N.Popel // International Scientific Conference Relevant Trends of Scientific Research in the 
Countries of Central and Eastern Europe: conference proceedings, 20 November, 2020. Riga : Baltija Publishing, 2020. – рр.55-57. DOI: https://doi. 
org/10.30525/978-9934-26-002-5-17
4) Попель Н. Самостійна робота студентів над фаховими текстами з іноземної мови. Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої 
та професійної освіти: збірник наукових праць ІІІ міжнар. наук.-метод. конф. 4 жовтня 2019р. Ч.2. (ПДАТУ, м.Кам’янець-Подільський). Тернопіль : ФОП 
Осадца Ю.В., 2019. http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/6628
5) Попель Н. Підготовка інженерів у Франції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції» 
професорсько-викладацького, аспірантського складу та науковців  за підсумками науково-дослідної роботи у 2018 р., 20-21 березня 2019 року.- Кам’янець-
Подільський:ПДАТУ, 2019.  http://188.190.33.55:7980/jspui/handle/123456789/5652
6) Popel N. Le language universel de communication sur internet. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів 
вищої освіти (21 квітня 2022р. м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський : Заклад вищої освіти «Подільський державний університет», 2022. – 
С.53-56. 
7) Попель Н. Система професійної освіти у Франції/ Н.Попель //Scientific Collection «InterConf», (105): with the Proceedings of the 5th International Scientific 
and Practical Conference «Current Issues and Prospects for The Development of Scientific Research» (April 19-20, 2022). Orléans, France: Epi, 2022. – pp. 137-142.
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іноземних мов ПОПЕЛЬ Надія 
Аполлонівна

14) керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою;

Науковий гурток "Французька мова - мова престижного навчання" (2018-2022)

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов ПОПЕЛЬ Надія 
Аполлонівна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

членство в IATEFL (громадська організація "Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної") (2021-2022)



Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов КУНЦЬО 
Оксана Іванівна

1) 	наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1) Humeniuk, I., Kuntso, O., Popel, N., & Voloshchuk, Y. (2021). Mastering listening comprehension at ESPclasses using TED TALKS. Advanced Education, 8(17), 
27–34. (WoS)  https://doi.org/10.20535/2410-8286.226733
2) Кунцьо О. І. Лінгво-поетична іконічність в художньому тексті (на матеріалі роману Н. Готорна “The Scarlet Letter”) / О. І. Кунцьо // Вчені записки 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Київ : ВД «Гельветика», 2020. – Т. 31 (70). – 
№ 1, Ч. 2. – С. 132-136. DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.1-2/26 (категорія Б)
3) Кунцьо, О. І., Гуменюк, І. І. (2021). Екстралінгвістична мотивація як засіб ефективної ретенції лексики English for Specific  Purposes / О. І. Кунцьо, І. І. 
Гуменюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Одеса : МГУ, № 48. 113-116. http://doi.org/10.32841/2409-
1154.2021.48-1.27 (категорія Б
4) Humeniuk I., Kuntso O., Lebedieva N., Osaulchyk O., Dakaliuk O. Moodle as e-learning system for esp class / Iryna Humeniuk, Oksana Kuntso, Natalia 
Lebedieva, Olga Osaulchyk, Olha Dakaliuk // Independent Journal of Management & Production. – 2021. – N. 12(6). – P. S 646-S659. DOI: 
https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1755 (WoS)
5) Кунцьо О.І. Ментальні виміри образності в художньому тексті: когнітивно-граматичний аспект. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський 
збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, 
А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 49. Том 1. – С. 104-109. https://doi.org/10.24919/2308-
4863/49-1-17

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов КУНЦЬО 
Оксана Іванівна

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1) Хохель Д.Ю., Кунцьо О.І. Ab initio: навчально-методичний посібник з самостійної роботи з курсу латинської мови (для здобувачів вищої освіти за 
спеціальностями  091 “Біологія”, 201 “Агрономія”, 211 “Ветеринарна медицина”).   Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2021.  71с.
2) Англійська мова для майбутніх інженерів : навчально-методичний посібник / І.І.Гуменюк, А.О.Роляк, О.В.Чайковська, Н.А.Попель, О.І.Кунцьо. 
Подільський державний аграрно-технічний університет. Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 107 с.	
3) Deutsche Lesetexte mit Aufgaben: навчально-методичний посібник з німецької мови (для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 201 “Агрономія”)/ 
О.I.Кунцьо., І.І.Гуменюк. Кам’янець-Подільський: ЗВО “ПДУ”, 2022. 93 с.

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов КУНЦЬО 
Оксана Іванівна

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти  
публікацій;

1) Кунцьо О.І. Розрізнення художнього та ментального образів. Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії / О. І. Кунцьо // 
Матеріали міжнародної наукової конференції (22 травня 2020 р. Суми, Україна). – Суми : МЦНД, 2020. – Т. 4. – С. 44-46. DOI: 
https://doi.org/10.36074/22.05.2020.v4.05 
2) Гуменюк І.І., Кунцьо О.І. Безеквівалентні фразеологізми та способи їх перекладу. Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та 
дидактичний аспекти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 19-20 листопада 2020 р. / редкол. Т. 
В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С.122-126.
3) Kuntso O. Grammatical Transposition in Literary Text / O.Kuntso // Development of Modern Science under Global Changes: conference proceedings (May 22nd, 
2020. Riga, Latvia). – Riga : Baltija Publishing, 2020. – Pp. 34-36. DOI: 10.30525/978-9934-588-52-5-11
4) Кунцьо О. І. Вирівнювання за принципом фігура/ фон у художньому тексті / О. І. Кунцьо // Інтермедіальність на перетині наукових парадигм : 
ретроспектива
і сучасність : Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції УАКЛіП / КНЛУ, Київ, 20-21 травня 2021 р. – [відп. ред. О. П. Воробйова]. – Київ 
:Видавничий центр КНЛУ, 2021. – С.19.
5) Humeniuk I., Kuntso O. Teaching Professional Vocabulary to Engineers: Cognitive Approach / I. Humeniuk, O. // Методика викладання філологічних 
дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : збірник наукових праць IХ Регіональної науково-практичної конференції 
«Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України», м. Кам’янець-Подільський, 17 грудня 2020 р. 
– Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – С. 38-41.

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов КУНЦЬО 
Оксана Іванівна

14) керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою;

Науковий гурток "Німецькомовний книжковий клуб" (2019-2022)

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

іноземних мов КУНЦЬО 
Оксана Іванівна

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях;

членство в УАКЛіП  ( "Всеукраїнська асоціація когнітивної лінгвістики та поетики.") (2021-2022)



Навчально-
науковий інститут 
заочної та 
дистанційної освіти

Кафедра 
математики, 
інформатики та 
академічного 
письма

Громик Андрій 
Петрович

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару / А.П.Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Вісник 
Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2018. – Вип. 1(39). – C. 19-25. (Фахове видання). 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Mat_2018_1_6.
2. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару з порожниною / А.П.Громик, І.М. Конет, Т.М. 
Пилипюк // Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2018. – Вип. 1(39). – C. 25-28. (Фахове видання).   
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Mat_2018_1_7.
3. Hromyk A. Hyperbolic Boundary Value Problem for Semibounded Piecewise-Homogeneous Hollow Cylinder / A. Hromyk, I. Konet, T. Pylypiuk // Mathematical 
and computer modeling. Series: Physical and mathematical sciences : scientific journal / V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of 
Ukraine, Kamianets-Podilsky National Ivan Ohienko University. – Kamianets-Podilsky : KamianetsPodilsky National Ivan Ohienko University, 2018. – Vol. 17. – P. 
22-33. (Фахове видання). 
4. Громик А.П. Математичне моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному циліндрично-круговому просторі з порожниною / 
А.П.Громик // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 
2018. – Вип. 17. – С. 26-39. (Фахове видання).  
5. Громик А.П. Математичне моделювання коливних процесів у необмеженому кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі / А.П.Громик // 
Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 
18. – С. 34-47. (Фахове видання). 
6. Громик А. П. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного порожнистого циліндра / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Український 
математичний журнал, Том 71, вип. 12, Грудень 2019, с. 1607-1617.   http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/714 (Scopus,Web of Science Core 
Collection)
7. Громик А.П. Математичне моделювання коливних процесів у необмеженому кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі / А.П.Громик 
// Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. пр. / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 
20. – С. 26-39. (Фахове видання). 
8. Gromyk, A.P., Konet, I.M. & Pylypiuk, T.M. Hyperbolic Boundary-Value Problem for a Piecewise Homogeneous Hollow Cylinder. Ukrainian Mathematical 
Journal. – 2020, 71(12), pp 1843-1854.  https://doi.org/10.1007/s11253-020-01751-8 (Scopus,Web of Science Core Collection)
9. Громик А.П. Параболiчнi крайовi задачi в кусково-однорiдному клиновидному цилiндрично-круговому просторi. / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. 
П  Н i iй i   23  № 3  2020  С  332 342  ISSN 1562 3076  (ф  )  Навчально-

науковий інститут 
заочної та 
дистанційної освіти

Кафедра 
математики, 
інформатики та 
академічного 
письма

Громик Андрій 
Петрович

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

Монографія:
Громик А.П. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних циліндричних середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет. – Кам'янець-
Подільський : ПП «Видавництво Абетка світ», 2020. – 200 с. 

Навчально-
науковий інститут 
заочної та 
дистанційної освіти

Кафедра 
математики, 
інформатики та 
академічного 
письма

Громик Андрій 
Петрович

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Громик А. П. Дослідження операцій в транспортних системах (Частина 1). (Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами 
спеціальності 275 «Транспортні технології») / А.П. Громик – Кам’янець-Подільський, 2020. – 82 с.
2. Громик А. П. Дослідження операцій в транспортних системах (Частина 2). (Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами 
спеціальності 275 «Транспортні технології») / А.П. Громик – Кам’янець-Подільський, 2020. – 74 с. 
3. Громик А. П. Економіко-математичні методи і моделі. (Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами спеціальності 193 
«Геодезія та землеустрій») / А.П. Громик – Кам’янець-Подільський, 2020. – 78 с.
4. Громик А. П. Математичні методи і моделі. Частина 1. Оптимізаційні методи і моделі. (Методичні рекомендації для виконання завдань практичних 
занять здобувачами вищої освіти економічних спеціальностей) / А.П. Громик – Кам’янець-Подільський, 2021. – 74 с.



Навчально-
науковий інститут 
заочної та 
дистанційної освіти

Кафедра 
математики, 
інформатики та 
академічного 
письма

Громик Андрій 
Петрович

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в неоднорідному циліндрично-круговому шарі з циліндричною порожниною / А.П. 
Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки: зб. наук. 
пр. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. 11. – C. 28-33.
2. Громик А.П. Математичне моделювання коливних процесів у напівобмежених кусково-однорідних клиновидних циліндрично-кругових середовищах / 
А.П. Громик // Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра // Інститут 
прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 1. – С. 230-231. Режим доступу до ресурсу: 
www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018 
3. Громик А.П. Математичне моделювання коливних процесів у необмежених кусково-однорідних клиновидних циліндрично-кругових середовищах/ А.П. 
Громик // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: тези доповідей 8-ї міжнародної наукової конференції, 
присвяченої 100-річчю НАН України та 100-річчю К-П НУ імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана 
Огієнка, 2018. – С.98-100.
4. Громик А.П. Математичне моделювання коливних процесів у обмежених кусково-однорідних клиновидних циліндрично-кругових середовищах / А.П. 
Громик // Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої50-рiччю факультету математики та iнформатики Чернiвецького нацiонального 
унiверситету iменi Юрiя Федьковича, 17–19 вересня 2018 р. – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2018. – С. 139-140.
5. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в неоднорідному циліндрично-круговому шарі / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк 
// Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл. докторантів і асп. у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-
Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. – Вип. 17. – Т. 2. – С.43-44. 
6. Громик А.П. Професор Микола Чайковський: життя, віддане математичній освіті та науці // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Політичні репресії в Радянській Україні у 1930-ті рр.», Подільський державний аграрно-технічний університет, 21-22 листопада 2018 року ‒ Кам’янець-
Подільський: ПДАТУ, 2018. ‒ С. 29-39.
7. ромик А.П. Гіперболічна крайова задача математичної фізики для неоднорідного суцільного циліндра / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Наук. 
пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: зб. за підсум. звіт. наук. конф. викл. докторантів і асп. у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. 
нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. – Вип. 18. – Т. 2. – С. 37-38.
8. Громик А.П. Гіперболічна крайова задача математичної фізики для неоднорідного порожнистого циліндра / А.П. Громик, І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // 
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 12. – C. 22-27.
9. Громик А.П., Мушеник І.М. ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ СТУДЕНТАМ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної 
освіти: збірник наукових праць ІIІ міжнар  наук метод  конф  04 жовтн  2019 р  Ч  1  (ПДАТУ  м  Кам’янець  Подільський)   Тернопіль : ФОП Осадца Навчально-

науковий інститут 
заочної та 
дистанційної освіти

Кафедра 
математики, 
інформатики та 
академічного 
письма

Громик Андрій 
Петрович

14) керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою; 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком "Математичне моделювання в наукових дослідженнях" (2017-2022)

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

математики, 
інформатики та 
академічного 
письма

СЕМЕНИШИНА 
 Ірина Віталіївна

1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Development of the method for structural-parametric optimization in order to improve the efficiency of transition processes in periodic systems / I. Semenyshyna, 
Y. Haibura, I. Mushenyk, I Sklyarenko V Kononets. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. Т. 4/94. 2018 р.р. 29-36. (Scopus).
2. Correlation method for operative detection of recurrent states  / I. Semenyshyna, B.Pospelov, V. Andronov, E. Rybka, K. Karpets, O. Pirohov, R. Kapitan, A. 
Promska, O Horbov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. 2019 р. Vol 6, No4 (102) р.р. 39-46. (Scopus)
3. A method to form control over queuing systems taking into consideration the probabilistic character of demand / Semenyshyna I, Lutsenko I, Dmytriiev I, 
Avanesova N, Rozhneyko Zh, Danileyko O. A // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. Т. 4/1. 2019 р.р. 75-81. (Scopus).  
4. Тryhuba I., Ivanyshyn O., Chaban V., Horobchenko O., Zaika O., Semenyshyna I. Peculiarities of Implementation of configuration Control Processes of Integrated 
and innovative Projects of Logistics System Creation / Inna Тryhuba, Olexandr Ivanyshyn, Vitalii Chaban, Oksana Horobchenko, Olena Zaika, Iryna Semenyshyna // 
Independent Journal of Management & Production. – 2021. N. 12(3). – р.р 335-348.  
5. Basyuk D., Levytska I., Ivchenko L., Semenyshyna I., Koliadenko S. Optimization of the menu for institutions of restaurant industry based onmathematical 
modeling methods / D. Basyuk, I. Levytska, L. Ivchenko, I.Semenyshyna, S. Koliadenko // Intellectual Economics 2020.-Vol. 14,No 1.-р.р.130-143
6. Andriushenko K., Rozhko O., Tepliuk M., Semenyshyna I., Kartashov E.,Liezina A. Digital literacy development trends in the professional environment /K. 
Andriushenko, O. Rozhko, M. Tepliuk, I. Semenyshyna, E. Kartashov, A.Liezina //International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.July 2020. -
Vol. 19, No 7.-р.р.55-79.
7. Potential of Soybean Straw in Ukraine and Solid Befoul Production / Semenyshyna I, Khomina V., Trach I., Koberniuk O // Renewable Energy Sources: 
Engineering, Technology, Innovation: Krynica. - 2018.- С. 163-170.
11. Онисько А.І., Семенишина І.В., Крупський Я.В. Застосування нових програмних продуктів в управлінні проектами  /А.І. Онисько, І.В. Семенишина, 
Я.В.Крупський Я.В//Між. Наук-тех. журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» // 2020, №1(65). Хмельницький. С. 88-97.
12. Демченко В., Семенишина І.,Ємельянова Є. Психологічні особливості діяльності викладача ЗВО в процесі навчання іноземних студентів / В. 
Демченко, І. Семенишина, Є. Ємельянова // Social Work and Education. Vol.8, No.1. Termopil-Aberdeen, 2021. рp.90-105.
13. Mushenyk Iryna, Semenyshyna Iryna. Methodological aspects of financial status assessment as a basis for effective management of agricultural enterprise / Iryna 
Mushenyk, Iryna Semenyshyna // Approved by the Editorial Board for publication in the journal: “Modern engineering and innovative technologies”, Germany, issue 
№16. April, 2021. pр. 44-50.
14. Степаненко О., Приймак Л., Семенишина І. Самостійна робота як засіб розвитку професійних компетенцій студентів / О.Степаненко, Л. Приймак, І. 
Семенишина // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім. Івана Франка/вип. 44 Том 3. 2021. С. 199-207.
15. Вовчаста Н.Я., Семенишина І.В., Байрамова О.В. Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці фахівців технічного профілю / Н.Я. 
Вовчаста, І.В. Семенишина, О.В. Байрамова / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова//Серія 5.Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 83. 
2021  С  26 33     



Навчально-
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заочної і 
дистанційної освіти

математики, 
інформатики та 
академічного 
письма

СЕМЕНИШИНА 
 Ірина Віталіївна

4)	наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Семенишина І.В., Марчук Н.А. Основи лінійної та векторної алгебри / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук // Методичні рекомендації. Кам’янець-
Подільський, 2019. 125 с.
2. Семенишина І.В., Марчук Н.А. Практичні заняття з прикладної математики / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук //  Методичні рекомендації. Кам’янець-
Подільський, 2019. 113 с.
3. Семенишина І.В., Марчук Н.А. Інтегральне числення функції однієї та кількох змінних / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук // Методичні рекомендації. 
Кам’янець-Подільський, 2019. 120 с.
4. Семенишина І.В., Марчук Н.А Диференціальне числення функції однієї та кількох змінних / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук // Методичні рекомендації. 
Кам’янець-Подільський, 2020. 209 с.
5. Семенишина І.В., Мушеник І.М. Інформаційні технології: тестові завдання діагностики знань здобувачів вищої освіти/ І.В. Семенишина, І.М.Мушеник // 
Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2020. .50с.
6. Семенишина І.В., Марчук Н.А. Теорія ймовірностей. / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук // Методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 
2021. 246 с.  
7. Семенишина І.В., Мушеник Комп’ютерне моделювання складних економічних процесів / І.В. Семенишина, І.М.Мушеник // Кам’янець-Подільський, 
ПДАТУ, 2021. 26 с.
8. Семенишина І.В. Комплект електронного методичного забезпечення навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". (MOODLE). (протокол №5, 
23.02.2021р.)
9. Семенишина І.В., Марчук Н.А. Практичні заняття з теорії ймовірностей і математичної статистики. / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук // Методичні 
рекомендації. Кам’янець-Подільський, ЗВО «ПДУ», 2022. 184 с.  
10. Семенишина І.В., Марчук Н.А. Числові, степеневі та тригонометричні ряди / І.В. Семенишина, Н.А. Марчук // Методичні рекомендації. Кам’янець-
Подільський, ЗВО «ПДУ», 2022. 105 с.  
11. Семенишина І.В. Комплект електронного методичного забезпечення навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» (протокол №11, 22.11.2021р.), 193 «Геодезія та землеустрій» (протокол 
№4, 24.05.2022),  та  «Прикладна математика» (протокол №2, 22.03.2022) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
208 «Агроінженерія» (MOODLE). 

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

математики, 
інформатики та 
академічного 
письма

СЕМЕНИШИНА 
 Ірина Віталіївна

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

1. Independent Journal of Management & Production E-ISSN:2236-269X and revised the article ID 1866 «Multivariate data analysis and multicriteria method in 
decision making of Distribution Centre Location». Revised 03/04/2022.

Навчально-
науковий інститут 
заочної і 
дистанційної освіти

математики, 
інформатики та 
академічного 
письма

СЕМЕНИШИНА 
 Ірина Віталіївна

12) наявність апробапційних та/ або науково-популярних, /або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти 
публікацій

1. Впровадження інноваційних методів в освітнє середовище закладів вищої освіти  / Семенишина І.В., Марчук Н.А. // Сучасний рух науки VIII міжнарод. 
наук.-практ. інтернет конф. м. Дніпро. – 2019. С. 492-496.
2. Прогнозування потенціалу професійної діяльності інженерів-енергетиків АПК / Семенишина І.В., Гарасимчук І.Д. // Проблеми підготовки фахівців-
аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць III міжнарод. наук.-метод. конф. Ч.2. (4 жовтня 2019 р.,ПДАТУ, м. 
Кам’янець-Подільський). – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., – 2019. С. 67-70.
3. Електронний підручник, як інноваційний підхід в освіті при підготовці фахівця / Семенишина І.В. // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у 
навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць III міжнарод. наук.-метод. конф. Ч.2. (4 жовтня 2019 р.,ПДАТУ, м. Кам’янець-
Подільський). – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В, – 2019. С. 141-143.
4. Організація самостійної роботи у підготовці майбутніх фахівців аграрної сфери / Семенишина І.В. // Матеріали II Міжнародної науково-методичної 
конференції «Аграрна наука та освіта в умовах евроінтеграції» Кам’янець-Подільський: – 2019. С. 339-341.
5. Аналіз ефективності використання сучасних комп’ютерних технологій навчання математики у закладах вищої освіти / Семенишина І.В., Гарасимчук 
І.Д.// Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. 
наук. праць. Переяслав-Хмельницький, – 2019.- Вип.44, C 238-241.
6. Continuous professional development of teachers: European context of Ukrainian transformations / Семенишина І.В., Роляк А.О. // Young Scientist.-6(58). 
Херсон: видавництво «Молодий вчений». – 2018. С.338-341.
7. Можливості застосування електронних систем для підвищення імунітету тварин / Семенишина І.В., Гарасимчук І.Д., Панцир Ю.І.// Аграрна наука та 
освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнарод. наук.-практ. конф. Ч.2. (20-22 березня 2018 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: 
Крок, 2018. С. 276-278.
8. До питання формування професійних компетентностей засобами математичних дисциплін / Семенишина І.В. // Збірник наукових праць міжнародної 
науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції»/ Кам’янець-Подільський: 2018. С. 339-341.



Навчально-
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академічного 
письма

СЕМЕНИШИНА 
 Ірина Віталіївна

14)	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком "Інновації в математичній освіті" (2020-2022)

Навчально-
науковий 
інститут заочної і 
дистанційної 
освіти

Математики, 
інформатики та 
академічного 
письма

Мушеник Ірина 
Миколаївна

1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.Ilchuk, P., & Mushenyk  І. Influence of development of  national innovation systems on the economic efficiency.      . Baltic Journal of Economic Studies, 2018. 
4(2), 78-85. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-78-85. (Web of science)
2. I Semenyshyna, Y Haibura, I Mushenyk, І Sklyarenko. Development of the method for structural-parametric optimization in order to improve the efficiency of 
transition processes in periodic systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. 2018. Вип. 94. Том 4. С 29-36. (Scopus)
3. Anatolii Тryhuba, Oleksandr Hridin, Nataliia Slavina, Iryna Mushenyk, Ella Dobrovolska. Managerial decisions in logistic systems of milk provision on variable 
production conditions , Independent Journal of Management & Production: Vol. 11 No. 8 (2020): Independent Journal of Management & Production (Special Edition 
ISE, S&P). (Web of science)
4. Tryhuba, Anatolii; Tryhuba, Inna; Mushenyk, Iryna; Pashchenko, Oksana; Likhter, Mykola. Computer model of resource demand planning for dairy farms. 
Independent Journal of Management & Production, всп. Special Edition (Baltic States); Sao Paulo Том 11, Изд. 9,  (Nov 2020): 2235-2249. 
DOI:10.14807/ijmp.v11i9.1410. (Web of science)
5.Тryhuba, A., Тryhuba, І., Mushenyk, І., Pashсhenko О., & Likhter М. (2020). Computer model of resource demand planning for dairy farms. Independent Journal 
of Management & Production, 11(6), 658-672.
http://www.paulorodrigues.pro.br/ojs/ijmp/index.php/ijmp/article/view/1410
(Web of science)
6.Тryhuba, A., Ivanyshyn, V., Chaban, V., Mushenyk, І., & Zharikova, O. (2021). Influence of agrometeorological component of the project environment on the 
duration of works in chemical protection projects of agricultural crops. Independent Journal of Management & Production, 12 (3), 138-149.
http://paulorodrigues.pro.br/ojs/ijmp/index.php/ijmp/article/view/1531 (Web of science)
7.Pecheniuk, A., Borkovska, V., Pecheniuk, A. and Mushenyk, I. (2022). Ecosystem Services to Support the Diversification of Agricultural Production. Grassroots 
Journal of Natural Resources, 5(1): 73-87. Doi: https://doi.org/10.33002/nr2581.6853.050106. (Web of Science Core Collection)
8.  Oleksandr Klymchuk, Olga Khodakivska, Olena Kireytseva, Olga Podolska, Iryna Mushenyk. (2022) Prospects of biodiesel production: the place and role of 
Ukraine in the context of implementation of the eu green course. Independent Journal of Management & Production. 13 (3), s225-s240. (Web of Science Core 
Collection)
Фахові статті включені до категорії "Б"
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування;

1. Мушеник І.М. Інформатика. Конспект  лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 073 «Менеджмент», 071 
«Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 281 «Публічне управління та адміністрування // Кам’янець-
Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
2. Мушеник І.М. Інформаційні технології. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занятть для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» // Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
3. Мушеник І.М. Інформаційні технології. Тестові завдання діагностики якості знань студентів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» // Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
4. Мушеник І.М. Інформатика. Тестові завдання діагностики якості знань студентів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальностей: 073 «Менеджмент», 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 281 «Публічне 
управління та адміністрування» // Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
5. Мушеник І.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни: «Інформатика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності: 201 
«Агрономія» // Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. С.68.
6. Мушеник І.М. Інформаційні технології. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» // Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. 
С.48.
7. Мушеник І.М., Гаврилюк В.М. Інформаційні технології. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія»  208 «Агроінженерія» 073 «Менеджмент». Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-
технічний університет, 2020. С.27.
8. Мушеник І.М., Семенишина І.В. Інформаційні технології. Тестові завдання діагностики якості знань студентів для здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 
281 «Публічне управління та адміністрування». Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2020. С.45.
9. Мушеник І.М. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни: «Інформатика і системологія» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» заочної форми навчання. Кам’янець-Подільський: Подільський державний 
аграрно-технічний університет, 2020. С.17.
10. Мушеник І.М., Бурлаков О.С. Комп’ютерне моделювання складних економічних систем. Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти на базі ОС бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент». Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний 
університет, 2021. С. 84.
11. Мушеник І.М. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на базі ОС 
бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» Комп’ютерне моделювання складних економічних систем  Кам’янець Подільський: Подільський державний Навчально-
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8)	виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 
видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

Рецензування статей: 
1. We hereby declare that Ph.D. Iryna Mushenyk, linked to the State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine, is part of the Editorial Team of the 
Independent Journal of Management & Production (IJM&P), E-ISSN: 2236-269X and revised the article “Corruption’s Impact on Economic Growth in Bangladesh, 
India, and Pakistan: An ARDL Approach” Revised 11/17/2020.
2. We hereby declare that Ph.D. Iryna Mushenyk, linked to the State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine, is part of the Editorial team of the 
Independent Journal of Management & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236-269X and revised the article “EFFECT OF MONETARY POLICY ON ECONOMIC 
GROWTH IN NIGERIA IN THE POST STRUCTURAL ADJUSTMENT PROGRAMME” Revised 11/30/2020.
3. We hereby declare that Ph.D. Iryna Mushenyk, linked to the State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine, is part of the Editorial Team of the 
Independent Journal of Management & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236-269X and revised the article “Effect of Foreign Direct Investment on Gross National 
Income in Nigeria, 2006-2017” Revised 09/10/2020.
4.We hereby declare that Ph.D. Iryna Mushenyk, linked to the State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine, is part of the reviewer's team of the 
Independent Journal of Management & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236-269X and revised the article "PECULIARITIES OF SOCIAL BUSINESS CONCEPT”. 
Revised 10/09/2021.   
5. We hereby declare that Ph.D. Iryna Mushenyk, linked to the State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine, is part of the reviewer's team of the 
Independent Journal of Management & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236-269X and revised the article ID1643 “MONITORING OF WIND POWER PLANT ON 
THE BASIS OF SCADA SYSTEM ”. Revised 10/10/2021.   
 6. We hereby declare that Ph.D. Iryna Mushenyk, linked to the State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine, is part of the reviewer's team of the 
Independent Journal of Management & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236-269X and revised the article ID1740 “MOTIVATION IMPULSES CUSTOMERS' 
ONLINE SHOPPING INTENTION VIA CASHBACK AND REWARDS MOBILE APPLICATIONS ”. Revised 10/11/2021.  
 7.  We hereby declare that Ph.D. Iryna Mushenyk, linked to the State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine, is part of the reviewer's team of the 
Independent Journal of Management & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236-269X and revised the article ID1739 “ECONOMETRIC ANALYSIS OF 
EDUCATIONAL EXPENDITURES IN TURKEY”. Revised 10/12/2021.     
8.  We hereby declare that Ph.D. Iryna Mushenyk, linked to the State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine, is part of the reviewer's team of the 
Independent Journal of Management & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236-269X and revised the article ID1794 “START-UP INTENTION: THE NEW TREND OF 
YOUTH IN VIETNAM”. Revised 10/12/2021. 
  9.   We hereby declare that Ph.D. Iryna Mushenyk, linked to the State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine, is part of the reviewer's team of the 
Independent Journal of Management & Production (IJM&P) E-ISSN: 2236-269X and revised the article ID1643 “FORECASTING THE CHANGE in ORGANIC 
AGRICULTURAL OUTPUT in THE NORTHERN MIDLAND and MOUTAINOUS PROVINCES of VIET NAM BASED ON ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORK MODEL”  Revised 10/11/2021                                                                    



Навчально-
науковий 
інститут заочної і 
дистанційної 
освіти

Математики, 
інформатики та 
академічного 
письма

Мушеник Ірина 
Миколаївна

14) 	керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;

Керівництво науковим гуртком
«Використання інформаційно-комп’ютерних технологій  в освіті і наукових дослідженнях» (2018-2022)
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 12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1. Мушеник І.М.  Інформаційні технології в економіці та бізнесі. IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» 
присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience» – прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до 
результату, 2-3 грудня  2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.2. – С. 559-564.
2. Мушеник І.М. Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві. «Становлення нової економіки в сучасних умовах: 
особливості, напрями та пріоритети»: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та 
молодих учених (м. Київ, 29 лютого 2020 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020. – С. 134-139.
3. Мушеник І.М., Семенишина І.В. Використання інформаційних технологій в управлінні екологічною безпекою. «Менеджмент, фінанси та аудит: 
теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку»: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 14 
березня 2020 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2020.  – С. 88-92.
4. Мушеник І.М. Інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери. «Сучасна наука та інтелектуальний капітал у системі факторів трансформації 
економіки»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 14 березня 2020 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий 
центр», 2020. – 100 с. – С. 62-67.
5. Мушеник І.М. Сучасний стан та перспективи розвитку електронної комерції в Україні. Сучасні можливості забезпечення розвитку міжнародних 
відносин та економіко-політичного процесу: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 21 березня 2020 року) / За 
заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 148 c. ISBN 978-966-992-047-8. – С. 120-124.
6. Мушеник І.М., Семенишина І.В. Використання технологій компетентнісного підходу при викладанні математичних дисциплін. Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ 
Переяслав, 2020. ‒ Вип. 59. – С. 73-75.
7. Мушеник І.М., Гаврилюк В.М. Стан і перспективи використання геоінформаційних технологій. Сучасний рух науки: тези доп. X міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції, 2-3 квітня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. (Modern Movement of Science: abstracts of the 10th International Scientific and 
Practical Internet Conference, April 2-3, 2020. – Dnipro, 2020. – P.2. – 781 p.)– С. 65-70.
8. Мушеник І.М.  Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційних технологій в освіті. Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference 
«Scientific Research in XXI Century» (August 26-28, 2020). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2020.  p. 143-147.
9. Мушеник І.М. Сучасні інноваційні методи викладання у закладах вищої освіти.The IV th International scientific and practical conference «Integration of 
scientific bases into practice» (October 12-16, 2020). Stockholm, Sweden 2020. p. 297-302.
10. Мушеник І.М. РОЛЬ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. Актуальні проблеми управління та 
адміністрування: теоретичні і практичні аспекти: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів 
вищої освіти. 4 травня 2021 р. Кам‘янець-Подільський, 2021. -  С. 249-251.
11  Мушеник І М  Технології дослідницького навчання і проєктивної освіти  Освітній простір XXI ст : виклики та перспективи : збірник наукових праць 
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1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1. Anatolij Tryhuba, Oleg Bashynsky, Taras Hutsol, anna Rozkosz, Olha Prokopova Justification of Parametersof the Energy Supply System of Agricultural 
Enterprises with Using Wind Power Installations. Liv National Agrarian University. Lviv State University of Life Safety 24/04 2019  E3S Web of Conferences 
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015406001 (Scopus)
2. Прокопова О.П., Павельчук Ю.Ф., Ляшук О.Л. Освітнє середовище вузу як особистісний і професійно-стимулюючий чинник / Науково-прикладні 
дидактики Професійно-прикладні дидактики //Міжнародний науковий журнал – Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 5. – С. 49-57. (Фахове видання)
4. Прокопова О. П., Ляска О. П. ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ // Perspectives of world science and education. 
Abstracts of the 8International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. URL: http://sci- conf.com.ua. Pp. 778-785. (Фахове 
видання)
5. Ляска О,П., Прокопова О.П. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ//Internation scientific-
practical conference “Actual problems of science and practice”. 27-28 April 2020. Stockholm, Sweden. Pp.134-137.(Фахове видання)
6. О.Прокопова, О.Ляска Проблема плагіату в контексті академічної етики. InterConf, (46), 150-158. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.016 
(Фахове видання)
7. Прокопова, О., & Ляска, О. (2021). РЕФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ВИЩОЇ ОСВІТИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ НІМЕЧЧИНИ. InterConf, (42), 
394-400. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2021.038 (Фахове видання)
8. О.Прокопова, О.Ляска, О.Крупей Умови формування і розвитку педагогічної майстерності майбутніх педагогів.III Міжнародна наукова конференція 
“”Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. 26-27 березня 2021., Дніпро, 2021.С.184-185 (Фахове видання)
9. Ляска О.П., Прокопова О.П. Створення інк.люзивного середовища як умова ефективного безбарєрного саморозвитку дітей з особливими освітніми 
потребами. Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: уроки ЄС для України», м. Київ,  18 – 20 травня 
2021 р. (Фахове видання)
10. Ляска О., Прокопова О. ПРОГРАМА ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ СТУДЕНТСЬКИХ КОНФЛІКТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У 
ЗВО. Освітній простір XXIст.: виклики та перспективи. Матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ , 22 квітня, 2021. Кам’янець-Подільський. (Фахове видання)
11. О.Прокопова, О.Ляска Проблема плагіату в контексті академічної етики. InterConf, (46), 150-158. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.016 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ , 22 квітня, 2021. Кам’янець-Подільський. (Фахове видання)
12. Прокопова, О., & Ляска, О. (2021). РЕФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ВИЩОЇ ОСВІТИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ НІМЕЧЧИНИ. InterConf, (42), 
394-400. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2021.038 (Фахове видання)
13. Ірина МУШЕНИК, Ольга ПРОКОПОВА. Аналіз напрямів підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств: досвід країн ЄС. 
Наукові перспективи (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Медицина», Серія «Педагогіка», Серія «Психологія») 
Випуск № 5(23) 2022 Київ  2022  (Фахове видання)Навчально-
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 
менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);

О. Ляска, О. Прокопова, І. Чинчик  АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Колективна монографія 
“Сучасні аспекти науки». Том VII. Грузія,Батумі.2021 (5 др.арк)
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

1.Колосюк І.А., Прокопова О.П. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з дисципліни «Філософія» (для студентів денної форми 
навчання усіх спеціальностей напрямку підготовки «Бакалавр») / І.А. Колосюк, О.П. Прокопова. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 52с.
2.Колосюк І.А., Прокопова О.П. Методичні рекомендації щодо організації та проведення семінарських занять з дисципліни «Філософія» (для студентів 
заочної форми навчання усіх спеціальностей напрямку підготовки «Бакалавр») / І.А. Колосюк, О.П. Прокопова. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 
58с.
3.Дуганець В.І., Ляска О.П., Прокопова О.П. Методичні рекомендації щодо написання звіту та проведення наскрізної педагогічної практики для студентів 
спеціальності 015 «Професійна освіта» / Дуганець В.І., Ляска О.П., Прокопова О.П. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – 75 с.
4. Дуганець В.І., Ляска О.П., Прокопова О.П. Методичні рекомендації з проведення педагогічної практики для здобувачів вищої освіти освітньо-
наукового ступеня «доктор філософії» спеціальності  015 «Професійна освіта» / Дуганець В.І., Ляска О.П., Прокопова О.П. Кам’янець-Подільський: 
ПДАТУ, 2020. – 75 с.
5. Рудь А.В., Дуганець В.І., Михайлова Л.М., Ляска О.П., Прокопова О.П. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» / Рудь А.В., Дуганець В.І., Михайлова Л.М., Ляска О.П., 
Прокопова О.П. Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2020. – 48 с.
6. Мушеник І.М., Прокопова О.П. Методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять з дисципліни «Інформаційні технології» розділ «Прикладне 
програмне забезпечення» тема «Системи обробки текстів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 
«Агроінженерія» / І.М. Мушеник, О.П. Прокопова// Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. – 52 с.
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;

1.F. Al. Nadzhar, O. Liaska, O. Prokopova, T. Hutsol Developing Media Competency through Media Education among University Students. Media and 
Communication in the Interactive Digital Age. 2018. s.225-231. 
 2.Прокопова О. П., Ляска О. П. Емоційне вигорання викладачів закладів вищої освіти.  Perspectives of world science and education. Abstracts of the 8th 
International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 778-785. URL: http://sci- conf.com.ua.  (0,6 др.арк).   http://sci-
conf.com.ua ( 0,6 др.арк). 
 3. Ляска О.П., Прокопова О.П. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ. Internation scientific-
practical conference “Actual problems of science and practice”. 27-28 April 2020. Stockholm, Sweden. Pp.134-137.( 0,6 др.арк.). 
4. Ляска О.П., Прокопова О.П. Особливості професійно-педагогічної підготовки інженера-педагога-аграрника. Internation scientific-practical conference 
“Prospects for the development of science and practice”. 11-12 May 2020. Graz. Austria. Pp. 213-215..(0,6 др.арк.).  
5.О.Прокопова, О. Ляска Проблема плагіату в контексті академічної етики. InterConf, (46), 150-158. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2021.016.    
6. .Прокопова, О., Ляска, О. (2021). Реформування маркетингу вищої освіти з урахуванням досвіду Німеччини.  InterConf, (42), 394-400. 
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2021.038.
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1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;

1.On the smoothness of the invariant torus of a countable system of difference equations with parameters
Teplins’kyi, Y.V., Marchuk, N.A.
Ukrainian Mathematical Journal, 2001, 53(9), стр. 1495–1506, 372126
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1014318809093 (Scopus)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                 
2. Мarchuk N. Averaging in Boundary – Value Problems for Systems of Differential and Integrodifferential  Equations. [Text]: Ukrainian Mathematical Journal/AN 
Stanzhitskii, ST Mynbayeva, NA Marchuk.-Springer US, 2020/9.-72(2).рр. 277-301. https://link.springer.com/article/10.1007/s11253-020-01781-2.   
(Scopus)
https://link.springer.com/article/10.1007/s11253-020-01781-2 
3. THE INFORMATION MEANS TO PROMOTION GREEN TOURISM
N. A. Marchuk I. I. Kravchuk, I. A. Kravchuk, H. І. Haponenko, I. M. Shamara
Financial and credit activity: problems of theory and practice
2019-12-27 | journal-article (Web of Science)
http://fkd.org.ua/article/view/191003 
4.  Мarchuk N. Limitations of the  Concept of Permanent Establishment and     E-commerce.[Text]: Independent Journal of Management & Production/ Marius 
Laurinaitis ,Darius ,Irmantas Rotomskis, Otabeg Azizov ,Natalia Marchuk –Dspace software ,2020.- Vol.11(9). pp.2608-2624
http://dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i9.1429 (Web of Science)
5. Мarchuk N. Averaging in Boundary – Value Problems for Systems of Differential and Integrodifferential  Equations. [Text]: Ukrainian Mathematical Journal/AN 
Stanzhitskii, ST Mynbayeva, NA Marchuk.-Springer US, 2020/2/15.-72(2).рр. 245-266. https://link.springer.com/article/10.1007/s11253-020-01781-2.   (Web of 
Science)
 6. Марчук Н.А. Інтерактивні технології навчання здобувачів вищої освіти  .Наука XXI ст.: виклики та перспективи. Том 1. Суспільні науки: колективна 
монографія в 2-х томах / за заг. ред. : В.В. Іванишина. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – С. 204-216. (Фахове видання)
7.Мarchuk N. INTERACTIVE  TECHNOLOGIES  UNDER   CONDITIONS  OF DISTANCE LEARNING.[Text]: [монографія]  / Н.А.Марчук: «Erbe der 
europäischen Wissenschaft / Heritage of European science / Достояние европейской науки».- ScientifikWorld.-2021 – Chapter 1, 7-16. ( В науково-метричній 
базі  Index Copernicus, Google Scholar).
10. Марчук Н.А.. Моделювання формування прибутку сільськогосподарських підприємств для мотивації розвитку фінансового лізингу / В.М..Гаврилюк, 
Н.А.Марчук // Економіка та суспільство. - 2021. - № 25. - С. 52-58.(Фахове видання категорії Б)
 11.Марчук Н.А.  About the invariant tors of calculation systems of a discrete argument [Text]: [монографія] / Н.А.Марчук,І.В.Семенишина: Heritage of European 
science:Навчально-
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4) наявність виданих навчально-методичних посібників/ посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
елктронних курсів на освініх платформах, ліцензіатів, конспектів 
лекцій/ практикумів/методличних вказівок/рекомендацій/ робочих 
програвм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування

 1.Марчук Н.А. Інтегральне числення функціі однієї та кількох змінних [Текст] методичні рекомендації/Н.А.Марчук,  І.В. Семенишина.– Кам’янець-
Подільський, ПДАТУ,2019.с.120 
2.Марчук Н.А. Практичні заняття з прикладної математики. [Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина.– Кам’янець-Подільський, 
ПДАТУ,2019.с.113
3.Марчук Н.А. Основи лінійної та векторної алгебри. [Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина.– Кам’янець-Подільський, 
ПДАТУ,2019.с.48.
4.Марчук Н.А. Диференціальне числення функції однієї та кількох змінних. [Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина.– Кам’янець-
Подільський, ПДАТУ,2020.с.204.
5.Марчук Н.А. Теорія ймовірностей. [Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина.– Кам’янець-Подільський, ПДАТУ,2021.с.246
6. Moodle курсу «Вища математика» для спеціальності 051 Економіка. Протокол №6 від 24.03.21р                                                                                                        
        
7. Moodle  курсу «Вища математика» для спеціальності 208 Агроінженерія Протокол №3 від 12.04.2022р.                                                                                                                            
                                        
8..Марчук Н.А. Числові, степеневі та тригонометричні ряди [Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина.– Кам’янець-Подільський, 
ПДАТУ,2022.с.105.
9. Практичні заняття з теорії ймовірностей і математичної статистики.[Текст] методичні рекомендації /Н.А. Марчук, І.В. Семенишина.– Кам’янець-
Подільський, ПДАТУ,2022.с.184.                                                                                                    
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12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з 
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти 
публікацій;
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 14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 
керівництво студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі 
міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-
мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво 
здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 
мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 
мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 
обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу;
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