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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Кучеренко Юлія Сергіївна 

 

E-mail: fortyna1910@gmail.com 
 

ORCID: Jylia Kucherenko https://orcid.org/0000-0003-3406-9850 

Researcher ID: AAI-3276-2021 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user=eiq5zC8AAAAJ&hl=ru 

kucherenko/ 

 

Освіта: 

01.09.1998 – 30.05.2007 рр. – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 

Вінницької міської ради; 

01.09.2007 – 30.06.2010 рр. – Вище художнє професійно-технічне училище № 5, 

здобула професію монтажника експозицій та художньо-оформлювальних робіт, 

виробника виробів з кераміки, художника розмалювання по дереву, диплом 

кваліфікованого робітника,м. Вінниця; 
01.09.2010 – 27.06.2014 рр. – Національний авіаційний університет, напрямок 

підготовки «Дизайн», диплом бакалавра;  

01.09.2014 – 27.12.2016 рр. – Національний авіаційний університет, спеціальність 

«Дизайн», диплом спеціаліста; 

08.09.2019 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірантка денної державної форми навчання зі спеціальності  

132 – матеріалознавство кафедри електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки інженерно-технологічного факультету. 
 

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор кафедри 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, декан інженерно-

технологічного факультету Матвійчук Віктор Андрійович 
 

Сфера наукових інтересів: матеріали, газодинамічне напилення, полімери, 

діалектичні покриття, метали. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: 

«Розробка технології холодного газодинамічного нанесення електроізоляційних 

та електропровідних покриттів»,яку затверджено на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету (протокол № 2 від 

27.09.2019 р.). 
 

mailto:fortyna1910@gmail.com
https://publons.com/researcher/AAI-3276-2021/
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Рис.1. Затвердження тем дисертаційних робіт та призначення наукових 

керівників на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету, 27. 09.2019 р. 

 

 
 

Рис. 2. Аспіранти першого року навчання після затвердження на Вченій 

раді тем дисертацій 
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Рис. 3. З науковим керівником д.т.н., професором Матвійчуком В.А. 

 

  

 

Досвід роботи: 

01.09.2015р.– по теперішній час – викладач, Вище художньо-професійно-технічне 

училище № 5, м. Вінниця. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Електронна залікова книжка аспірантки Кучеренко Ю.С. 
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Рис.5. Складання заліку з дисципліни «Патентознавство»,  

25.11.2020 р. 

 

 

Рис.6. Складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», 22.05.2020 р. 
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Рис.7.  Під час складання заліку з «Інформаційних технологій в наукових 

дослідженнях», 21.05.2019 р. 

 

 

Рис.8. Складання заліку з дисципліни  «Методика викладання у вищій школі»,  

26.11.2020 р. 
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Протягом 2020-2021 навчального року відвідувала лекції та практичні 

заняття згідно розкладу занять аспірантів другого року денної форми навчання. 

З 6 жовтня по 20 листопада 2020 року відвідувала лекційні та практичні 

заняття з дисципліни «Методика викладання у вищій школі», протягом 

навчального курсу було написано реферат на тему «Проектна діяльність, як 

ефективний інструмент формування культури міжособистісної взаємодії 

студентів». По завершенню програми дисципліни склала залік на оцінку 

«відмінно» (95 А) 26.11.2020 р. 

 
 

Рис.9. Складання заліку з дисципліни «Методики викладання у вищій школі», 

26.11.2020 р. 

З 6 жовтня по 19 листопада 2020 року відвідувала лекційні та практичні 

заняття з дисципліни «Патентознавство», протягом навчального курсу було 

написано реферат на тему «Патентознавство та його вплив на розвиток технічних 

наук», а по завершенню успішно склала залік з оцінкою «добре» (89 В)  

23.11.2020 р. 

 

Рис.10. Складання заліку з дисципліни «Патентознавство», 23.11.2020 р 
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З 24 березня по 15 травня 2021 року відвідувала лекційні та практичні 

заняття з дисципліни «МНТС». По завершенню програми з даної дисципліни було 

складено залік на оцінку «відмінно» (90 А) 19.05.2021 р. 

 
 

Рис. 11. Під час складання іспиту з «Моделювання новітніх технологічних 

систем» 

З 23 березня по 15 травня 2021 року відвідувала лекційні та практичні 

заняття з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології», протягом 

навчального курсу було написано реферат на тему «Методи розвитку творчої 

активноті учнів у процеі навчанні художньому мистецтві». По завершенню 

програми з даної дисципліни було складено залік на оцінку «відмінно» (100 А) 

20.05.2021 р. 

 
 

Рис.12. Складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми 

психології», 20.05.2021 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи аспіранта затверджено на засідання Вченої 

ради університету (протокол № 2 від 27.09.2019 р.). 

 

 
Рис. 13. Індивідуальний план роботи аспірантки Кучеренко Ю.С. 
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База проведення досліджень 

Метою даної роботи є створення нових технологічних процесів на основі 

холодного термодинамічного напилення і його застосування для нанесення 

електроізоляційних та електропровідних покриттів. 

Основні завдання досліджень:  

1. Розробка рекомендацій з проектування пристрою ХГДН і дослідження 

його можливостей. 

2. Розробка і створення обладнання; схеми процесу і методики визначення 

режимів напилення; вибір компонентів напилення для отримання покриття із 

заданими властивостями. 

3. Дослідження технологічних процесів та наукове обґрунтування їх 

параметрів. 

4. Дослідження характеристик отриманих покриттів та розробка методики 

розрахунку або рекомендацій з вибору оптимальних режимів для отримання 

необхідного покриття. 

5. Важливим фактором якості отриманих покриттів є міцність їх зчеплення з 

підкладкою. Цей параметр також необхідно дослідити для покриттів, отриманих із 

застосуванням нової конструкції сопла. 

6. Розробка методики розрахунку режимів напилення для отримання 

оптимальних параметрів та якості покриття. 

Об’єкт дослідження – процеси холодного газодинамічного нанесення 

покриттів. 

Предмет дослідження – обладнання і закономірності процесів 

газодинамічного нанесення електроізоляційних та електропровідних покриттів і 

управління технологічними параметрами процесів для формування покриттів з 

високими службовими характеристиками. 
Опрацьовано методи технологічні (наукове обґрунтування в результатів 

дослідження ХГДН та узагальнення результатів за допомогою графіків та 

формул); експериментально-розрахункові (вимірювання мікротвердості, 

мікроструктурний); чисельний (метод скінчених елементів); статистичні (обробка 

отриманих даних); аналітичні (математичний аналіз); виробнича апробація 

Досліди проводяться на базі Вінницького національного аграрного 

університету, а саме в лабораторіях кафедри електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки інженерно-технологічного факультету.  
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 Рис.14. Робота над розробкою нового обладнання, 13.11.2019 р.  

 

 

 

Рис.15. Чотири види порошкоподібних полімерів різної фракції, 23.12.2020 р. 

 

Робота над дисертацією виконана в наступному обсязі: 

Розділ 1. Огляд літератури. Опрацьовано близько 80 літературних джерел: 

досліджено підходи науковців щодо визначення понять «полімери», 
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«термостійкість полімерів» та «термопровідність полімерів». 

Розділ 2. Досліджено сучасні розробки в області експериментального аналізу 

технологій та процесів холодного газодинамічного напилення, визначено системи 

холодного газодинамічного напилення та формування покриттів, описано 

параметри та принципи процесу. Представлена розроблена у ВНАУ установка для 

напилення поверхонь та проведені дослідження та аналіз можливості 

використання методу холодного газодинамічного напилення для відновлення 

деталей автотракторної техніки сільськогосподарського призначення.  

На даному етапі виконано близько 40% дисертаційної роботи. На основі 

опрацьованих наукових та нормативних джерел сформовано 70% першого 

розділу, 80% другого розділу та 40% третього розділу (експериментальна 

частина), продовжується робота над першим, другим та третім розділами та 

опрацьовано статистичні дані першого, другого року досліджень. 

Протягом лютого-травня 2021 року у лабораторіях  ВНТУ було проведено 

дослідження основних видів матеріалу. Проведено ряд лабораторних дослідів з 

визначенням можливості створення полімерні покриття на металевих поверхнях 

газодинамічним напиленням. 

 

 

Рис.16. Було підібрано чотири види порошкоподібних полімерів різної 

фракції, дата 23.12.2020 р. 
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Рис. 17. Процес перетирання полімерів. Підготовка до напилення методом 

холодного газодинамічного напилення 
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Рис.18. Проводили досліди у березні біля  ВНАУ. Напилення різних полімерів з 

модельованим підігрівом підкладки та градуйованою температурою напилення. 

Створення полімерних покриттів на сталі. Зразки напилення. Важливим 

фактором якості отриманих покриттів є їх міцність зчеплення з підкладкою. Яку 

також треба дослідити для покриттів отриманих із застосуванням нової 

конструкції сопла. 
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Рис. 19. ПЕТ полімером   Температура повітря 100 °С. Попередній прогрів 

підкладки 50 до 100°С.  2. з поліпропілену Температура повітря 150°С. 

Попередній прогрів підкладки 75-100°С. 

 

 

Рис .20.  3. Температура повітря 350 °С. Попередній прогрів підкладки 

200 °С 4. температура повітря 450 °С. Попередній прогрів підкладки 300 

°С 
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Публікації: 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Гайдамак О.Л., Матвійчук В.А., Кучеренко Ю.С. Перспективи створення 

полімерних функціональних покриттів із застосуванням газодинамічного 

напилення. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. № 2 (109). С. 109-124. 
 

 
 

Рис. 21.. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Техніка, 

енергетика, транспорт АПК», 2020 р., №2 (109) 

 

 
Рис. 22. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Техніка, 

енергетика, транспорт АПК», 2020 р., №2 (109) 
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2. Гайдамак О.Л., Веселовсбка Н.Р.., Кучеренко Ю.С. Карпічук М.Ф 

Процеси та технології холодного газодинамічного напилення виробів 

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

№ 2 (113). (0,71 друк. арк., особистий внесок – 0,24 друк. арк.). (подано до друку). 

 

 
 

Рис. 23 .«Техніка, енергетика, транспорт АПК» №2 (109) 2020. 

Участь у конференціях 

Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», м. Вінниця,                        

24-25 жовтня 2019 року. Тема доповіді: «Екологічний аналіз агротехнологічних 

систем з метою збереження потенціалу земель». 
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Рис. 24.  Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал 

енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 24-25.10.2019 р. 

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва,переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

енергетичних систем АПК», м. Вінниця, 28-29 листопада 2019 року. Тема 

доповіді: «Розробка пристрою для газодинамічного нанесення електропровідних 

покритів». 

 

Рис. 25. Всеукраїнська науково – технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва,переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

енергетичних систем АПК», 28-29.11.2019 р. 
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Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції 

розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції»,                        

м. Вінниця, 14-15 травня 2020 року. Тема доповіді: «Перспективи створення 

полімерних функціональних покриттів із застосуванням газодинамічного 

напилення». 

 

Рис. 26.  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні 

тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», 

14-15.05.2020 р. 

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Молодіжний науковий 

форум», м. Ладижин, 9-10 червня 2020 року. Тема доповіді: «Дослідження 

процесу нанесення діалектних покриттів на струмопровідних газодинамічним 

нанесенням». 
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Рис. 27. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Молодіжний науковий 

форум», 9-10.06.2020 р.  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 

інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії», 19-20 листопада 2020 року.   

м. Вінниця. Тема доповіді: «Перспективи створення полімерних функціональних 

покриттів із застосуванням газодинамічного напилення». 

    

Рис. 28.  Міжнародна науково – практична конференція «Перспективи 

створення полімерних функціональних покриттів із застосуванням 

газодинамічного напилення». 
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2. Брала участь Всеукраїнській науково – практичній конференції «Реалізація 

європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих вчених» 14 – 15 травня 

2021 року. м. Вінниця Тема доповіді: «Дослідження процесу холодного 

газодинамічного життєвого циклу виробів машинобудування». 

 

 

Рис. 29. Всеукраїнська науково – практична конференція «Реалізація 

європейського зеленого курсу в Україні погляд молодих вчених», 14-15.05.2021 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Розвиток процесів штампування обкочування на 

основі аналізу механіки формування складнопрофільних виробів» Удосконалення 

розрахункового апарату механіки формотворення трубних заготовок за 

комбінованими схемами, що включають роздавання, обтиснення, відбортування, 

який дозволяє забезпечити бажану якість деталей. (УкрІНТЕІ) з присвоєнням 

державного реєстраційного номера (0117U006830), термін виконання: листопад 

2017 року  – грудень 2021 року. Рішення засідання кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки про прикріплення до тематики (протокол № 4 

від 04.11.2019 р.). 
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Рис. 30. Програма ініціативної тематики «Розвиток процесів штампування  

обкочування на основі аналізу механіки формування складнопрофільних виробів»
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Рис. 31. Календарний план ініціативної тематики «Розвиток процесів 

штампування обкочування на основі аналізу механіки формування 

складнопрофільних виробів» 

 

 



27 
 

Цитування наукових публікацій: 

 
 

Рис. 32. Міжнародний ідентифікатор аспірантки Кучеренко Ю.С. ORCID ID 

(Jylia Kucherenko https://orcid.org/0000-0003-3406-9850) 

 

 
Рис. 33. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспірантки 

Кучеренко Ю.С. , який інтегрується з наукометричною базою Web of Science 

(AAI-3276-2021) 

 

 
Рис. 44. Профіль аспірантки Кучеренко Ю.С. у «Google Scholar» 

  

https://orcid.org/0000-0003-3406-9850
https://publons.com/researcher/AAI-3276-2021/
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

 
Курси підвищення кваліфікації: 

 

Курс розроблений Міністерством освіти і науки України спільно зі студією 

онлайн-освіти EdEra за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-українського 

проекту DECIDE («Децентралізація для розвитку демократичної освіти»), який 

впроваджує консорціум ГО DOCCU («Розвиток громадянських компетентностей 

в Україні») та Цюрихського педагогічного університету (PHZurich, Швейцарія). 

 

 
 

Рис. 35. Проходження навчання за програмою курсу 30 годин 

 

Платформа масових онлайн курсів Prometheus та навчалася: 

 Відрізняти навчання критичного мислення від його імітації; 

 Визначати сфери, де критичне мислення стане в пригоді; 

 Розпізнавати властивості критичного мислення та особливості із 

прагненням до  застосування критичного мислення та стадії його 

розгортання; 

 Створювати належні умови для розвитку критичного мислення учнів. 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-DECIDE+1+2020/about
https://decide.in.ua/
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Рис.36. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (30 годин та 60 

годин навчання) « Критичне мислення». 

Методології вчителя з сучасними дітьми. Практика навчання НУШ» 

Цифрові ресурси для організації співпраці молодих школярів в інтеграції курсу 

«Я дослідник світу».  
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Рис.37. Платформа Рух освіта сертифікат на 6 годин та учасника конференції 

 

Вебінари: 

Аспіранткою Кучеренко Ю. С. було прийнято участь у серії наукових 

вебінарів щодо можливостей використання ресурсів платформи Web of Science 

Core Collection. Вебінари присвячені особливостям оновленого інтерфейсу 

платформи Web of Science Core Collection, можливостям та функціям референс-

менеджера End Note, формуванню авторських профілів науковців. Протягом 

вебінарів також розглянуто критерії якості наукових видань, приділено увагу 

обов’язковим технічним елементам: ISSN, doi та багатьом іншим питанням щодо 

публікацій у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних 
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Scopus, Web of Science Core Collection. Лектором вебінарів, які організовує 

компанія Clarivate, виступила експертка компанії з інформаційно-аналітичних 

ресурсів та навчання Ірина Тихонкова. Розглянуто було наступні теми: «Що нам 

готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection», «Критерії та процедура 

відбору видань до Web of Science Core Collection», «Профіль установи у Web of 

Science: створення, коригування, використання», «Можливості аналітичного 

інструменту InCites». 
 

 

Рис. 38. Проходження навчання за програмою вебінарів із використання бази 

даних Web of Science Core Collection 

 

Рис. 39. Сертифікат аспірантки Кучеренко Ю.С. про участь у вебінарі 

«Можливості аналітичного інструменту InCites», 11.06.2020 р. 
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Рис. 40. Сертифікат аспірантки Кучеренко Ю.С. про участь у вебінарі «Критерії 

та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection», 12.06.2020 р. 

 

 

 

Рис.41. Сертифікат аспірантки Кучеренко Ю.С. про участь у вебінарі «Пошук і 

аналіз літератури у Web of Science Core Collection», 07.07.2020 р. 
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Рис. 42. . Сертифікат аспірантки Кучеренко Ю.С. про участь у вебінарі 

«Оновлення Journal Citation Reports» 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

В рамках роботи за сумісництвом у Вищому художньо-професійно-

технічному училищі № 5 м. Вінниця з 1 вересня 2015 року по теперішній час 

викладаю спец. дисципліни  та художні предмети. 

Проводжу лекційні та практичні заняття, майстер-класи, підготовчу роботу 

по експозиційних виставкових матеріалах. 

 

 

 

 

Рис. 43. Проведення виставу з учнями третього курсу в Бібліотеці ім.. Тімірязєва 

м. Вінниці. Представленні роботи з таких матеріалів( олійні фарби, графіка, 

шерстяне валяння, паперопластика та декоративний розпис) 
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Рис. 44. У Вінниці проходив фестиваль «FlyUpFest: майбутнє починається 

сьогодні» проводила майстер-клас « Об’ємний паперопластичний новорічний 

декор» 
 

Було проведено три поетапні атестації учнів для надання 2-3 розрядів 

«Виконавець художньо – оформлювальних робіт (5312)», «Маляр, реставратор 

декоратор декоративно – художніх фарбувань» (7141,7142). 

 

 
Рис. 45. Поетапна атестація учнів професій: «Виконавець художньо – 

оформлювальних робіт (5312)», «Маляр, реставратор декоратор декоративно – 

художніх фарбувань» (7141, 7142). 
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Рис. 46. Пленерна робота з другим курсом художників. За планом роботи 

зарисовки рослин та тварин з натури. Пленарно робота проводилася у зоопарку 

«Поділля» 

 
Рис. 47. Участь у виставці «Садовий дім» та проведення майстер класу 

Акриловий живопис, графіка, декоративні елементи інтер’єру 

 
Рис. 48. Методична дослідницька розробка на тему: «Живопис. Мистецтво 

кольору». Розробленні завдання та поданні зразки виконання завдань. В додатку 

представленні найкращі роботи учнів 
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Протягом 2019-2020 років здійснювалась постійна робота над 

забезпеченням дисциплін необхідними методичними розробками, прикріпленням 

завдання та зразки виконання для дистанційного навчання. Відео майстер-класів 

для виконання робіт. 

 

 
Рис. 49. Блог на гугл диску для учнів URL: 

https://sites.google.com/d/1U7DTKUm7TZwNcfU3IRpTnL7NoItBDFikg/edit 

 

 
Рис.50.  Робоча сторінка. Google Клас для онлайн навчання. Де є усі завдання 

та проведення цікавих занять. 

 

https://sites.google.com/d/1U7DTKUm7TZwNcfU3IRpTnL7NoItBDFikg/edit
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Рис. 51. Сертифікат учасника у конкурсі «Калейдоскоп педагогічних ідей». 

За звітний період 2020 – 2021 н. р. Були проведені лекційні та практичні 

заняття, майстер класи, підготовча робота по експозиційних виставкових 

матеріалах, онлайн виставки, проходження курсів для підвищення кваліфікації. 

Проведена онлайн виставка – конкурс «Вітрила мрій» Фонд імені Ебергарда 

Шьока ГО Фонд Підтримки Будівельної галузі .м. Київ. 1-9 квітня. 
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Рис.52.   Було проведено онлайн конкурс « Вітрила мрій», де учні з усієї 

області надсилали свої роботи. Проведення вручення нагород перших місць. 

 

 

         
 

      
 

Рис. 53.  Проведення виставки з учнями . Переможці перших місць серед 

студентів. Декоративно ужиткового мистецтва, живопис, витинанка графіка. 
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Рис. 54. Проводила дистанційне навчання та у змішаній формі. 

Група першого курсу, художники. 

Лабораторні роботи проводилися з використанням лабораторного 

обладнання, а також за допомогою мультимедійних засобів, що покращує роботу 

викладача та сприяє швидкому засвоєнню поданого матеріалу. 

Було проведено три поетапних атестації учнів для надання 2-3 розряду 

«Виконавець художньо – оформлювальних робіт (5312)», «Маляр, реставратор 

декоратор декоративно – художніх фарбувань» (7141, 7142). 

 

Рис.55. Поетапній атестації учнів професій: «Виконавець художньо – 

оформлювальних робіт (5312)», «Маляр, реставратор декоратор декоративно – 

художніх фарбувань» (7141, 7142). 
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Рис. 56.   Проведення уроків рисунку та живопису з натури. Перший та 

третій курс. 

 

Рис. 57.  Проводила майстер клас з» Живописна акварель» 

Використовувала акварельний папір, акварель та живий букет квітів. 
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Рис.58. Відкритий урок: « Стилізація., як прикладне мистецтво». 

Була састосовано змішану форму навчання та перетворення форми. 
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Рис. 59.  Ознайомлення групи з Вінниччиною з швидкими замальовками,    

Живописне прописування елементів міста. 

 

 

Рис. 60. Похід з групою до Бібліотеки ім. Темерязева. Лекція « Дизайн серед 

нас», також учні ознайомилися з різними стилями у мистецтві. 
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Рис.61. Розроблені завдання для учнів з метою розвиваючого креативного 

погляду. Учні виконують декоративне завдання з різноманітних матеріалів. 
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РОЗДІЛ 6. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 
 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік 

навчання 
Назва кафедри Дата 

Назва 

факультету 
Дата 

Перший 

Електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

11.06.2020 р. 
Інженерно-

технологічний 
19.06.2020 р. 

Другий 

Електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

02.06.2021 р. 
Інженерно-

технологічний 

 

17.06.2021 р. 

Третій     

Четвертий     
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РОЗДІЛ 7. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 

 


