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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Карпійчук Михайло Федорович 
 

E-mail: ashenvale228@gmail.com 

 

ORCID: Michael Karpiichuk https://orcid.org/0000-0003-3958-

4755 

Researcher ID: AAH-6127-2021  

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user=wnQOMVcAAAAJ  
 

Освіта: 

01.09.2000 – 31.05.2010 рр. – Вінницька СЗОШ І-ІІІ ст. ім. Д.І. Менделєєва, 

м. Вінниця, отримав атестат про повну загальну середню освіту; 

01.09.2010 – 08.02.2014 рр. – Вінницький коледж будівництва і архітектури 

КНУБА, спеціальність «Будівництво та експлуатація будівель та споруд», 

отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою; 

01.09.2014 – 27.06.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», отримав диплом бакалавра; 

01.09.2018 – 27.12.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

інженерно-технологічний факультет, спеціальність «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», отримав диплом магістра з відзнакою; 

08.09.2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 

132 – матеріалознавство кафедри електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки інженерно-технологічного факультету. 
 

Науковий керівник: д.т.н., професор кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки інженерно-технологічного факультету 

Матвійчук Віктор Андрійович. 
 

Сфера наукових інтересів: пластинчата деформація, обробка металів тиском, 

фізика металів, напружені стани, динамічне напилення. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: 

«Обґрунтування технологічних основ формування пар тертя із застосуванням 

процесів поверхневого пластинчатого деформування і газодинамічного 

напилення», затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького національного 

аграрного університету, протокол № 3 від 25.09.2020 р. 
 

Досвід роботи: 

10 травня – 9 червня 2016 рр. – виробнича практика у СО «Вінницькі міські 

електромережі», м. Вінниця; 

1 липня – 15 липня 2019 рр. – інженер АСУ Центру екстреної медичної допомоги 



4 
 

та медицини катастроф, м. Вінниця; 

20 червня 2018 р. – 02 квітня 2021 рр. – інженер ІТ у ТОВ «Боднартрейд», 

м. Вінниця за сумісництвом. 

Рис. 1. Затвердження тем дисертаційної роботи та призначення наукових 

керівників, ВНАУ, 25.09.2020 р. 

 

 
Рис. 2. Аспіранти після затвердження тем дисертаційних робіт з проректором з 

наукової та інноваційної діяльності Гончарук І.В. та в.о. завідуючого відділу 

аспірантури і докторантури Охотою Ю.В., 25.09.2020 р. 
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Рис. 3. Аспірант Карпійчук М.Ф. з науковим керівником д.т.н., професором, 

деканом інженерно-технологічного факультету Матвійчуком В.А. під час 

обговорення завдань наукового дослідження, жовтень 2020 р.



6 
 

РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 
Рис. 4. Електронна залікова книжка із ЕСУ «Сократ» аспіранта Карпійчука М.Ф. 

 

Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці» аспірантами 1-го 

року навчання, 26.11.2020 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 

Індивідуальний план роботи аспіранта 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального плану 

роботи аспіранта, який затверджено на Вченій раді університету (протокол № 3 

від 25.09.2020 р.). 

 
Рис. 6. Титульний лист індивідуального плану роботи аспіранта Карпійчука М.Ф. 
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База проведення досліджень 

Лабораторія електропостачання та автоматизації АПК 

інженерно-технологічного факультету ВНАУ. До основних напрямків 

діяльності лабораторії належать розробка та вдосконалення методів 

діагностування енергетичного обладнання, синтез систем керування зі змінним 

складом функціональних вимог, дослідження режимів керування електричних 

мереж з відновлювальними джерелами енергії. 
 

 

Рис. 7. Лабораторія електропостачання та автоматизації АПК, аудиторія 3214 

 

Лабораторія електротехнічних систем інженерно-технологічного 

факультету ВНАУ. Пріоритетними напрямками діяльності лабораторії є 

вдосконалення ресурсозберігаючих процесів на основі аналізу механіки 

формозміни для формування високоякісних заготовок в АПК, оптимальне 

керування режимами електричних мереж з використанням Smart Grid технологій, 

дослідження процесів пластинчатої деформації при обробці металів тиском, а 

також синтез систем автоматизації множин однорідних об’єктів керування зі 

змінним складом функціональних вимог. 
 

     
 

Рис. 8. Дослідно-промислове обладнання для газодинамічного напилення на базі 

якого проводяться дослідження аспірантом Карпійчуком М. Ф. 
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Публікації 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Видмиш А.А., Токарчук О.А., Карпійчук М.Ф., Паладій М.С. 

Інтелектуальна система контролю навантаження трансформаторів 10 / 0,4 кВ з 

використанням SCADA. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 1 (108).                 

С. 151-160. URL: www.tetapk.vsau.org/storage/articles/September2020/mHWW8HB8 

mh 93Lr0P Bsyf.pdf 

  
Рис. 9. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Техніка, енергетика, 

транспорт АПК», 2020 р., № 1 (108). 

2. Веселовська Н.Р., Гайдамак О.Л., Карпійчук М.Ф., Кучеренко Ю.С. 

Процеси та технології холодного газодинамічного напилення виробів 

сільськогосподарської техніки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. 

№2(113). 

 

Рис. 10. Стаття у всеукраїнському науково-технічному журналі «Техніка, 

енергетика, транспорт АПК», 2021 р., № 2 (113). 

http://www.tetapk.vsau.org/storage/articles/September2020/mHWW8HB8%20mh
http://www.tetapk.vsau.org/storage/articles/September2020/mHWW8HB8%20mh
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Розвиток процесів штампування обкочуванням на 

основі аналізу механіки формоутворення складнопрофільних виробів», яка 

затверджена в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації 

(УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера (0117U004204), 

термін виконання: січень 2017 року – грудень 2021 року. Рішення засідання 

кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки про прикріплення 

до тематики (протокол № 1 від 14.09.2020 р.). 

 
 

Рис. 11. Програма ініціативної тематики «Розвиток процесів 

штампування обкочуванням на основі аналізу механіки формоутворення 

складнопрофільних виробів» 
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Рис. 12. Календарний план ініціативної тематики «Розвиток процесів 

штампування обкочуванням на основі аналізу механіки формоутворення 

складнопрофільних виробів» 
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Цитування наукових публікацій:  

 
Рис. 13. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Карпійчука М.Ф. ORCID ID                 

(Michael Karpiichuk https://orcid.org/0000-0003-3958-4755) 

 

 
Рис. 14. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспірантa 

Карпійчука М.Ф., який інтегрується з наукометричною базою Web of Science 

(WoS) (AAH-6127-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0003-3958-4755
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Рис. 15. Профіль аспіранта Карпійчука М.Ф. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 
 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік 

навчання 
Назва кафедри Дата 

Назва 

факультету 
Дата 

Перший 

Кафедра 

електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

08.06.2021 р. 

Інженерно-

технологічни

й факультет 

24.06.2021 р. 

Другий     

Третій     

Четвертий     
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РОЗДІЛ 5. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 

 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 
 


