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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Грибик Роман Іванович 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

E-mail: gribikroman@gmaill.com  
 

ORCID: 0000-0002-4238-8257 

GoogleScholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=MSIfAQIAAAAJ&hl=k 

ResearcherID: Т-4832-2018 
 

 

Освіта: 

01.09.2001 – 30.05.2012 рр. – Літинська загальноосвітня школа 

I-III ст. № 2, смт. Літин, Літинського р-н, Вінницька обл.; 

01.09.2012 – 30.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Технічні засоби 

контролю митних органів», отримав диплом бакалавра; 

01.09.2016 – 28.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

інженерно-технологічний факультет, спеціальність «Агроінженерія», отримав 

диплом магістра; 

01.09.2018 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 

133 – галузеве машинобудування кафедри агроінженерії та технічного сервісу 

інженерно-технологічного факультету  

 

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу 

інженерно-технологічного факультету Пришляк Віктор Миколайович. 

 

Сфера наукових інтересів: агроінженерія, закономірності взаємозв’язку 

конструктивних та технологічних параметрів процесів розбивання грудок, 

вичісування бур’янів, розрівнювання поля за один прохід агрегату. 

 

Тема дисертаційної роботи, рішення Вченої ради університету про 

затвердження: «Обґрунтування параметрів сільськогосподарських машин для 

передпосівного обробітку ґрунту», затверджено на Вченій раді Вінницького 

національного аграрного університету, протокол № 2 від 26.09.2018 р. 
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Рис. 1. Затвердження тем дисертаційної роботи та призначення наукових 

керівників на Вченій раді університету,   

26.09.2018 р. 

 

 
Рис. 2. Після затвердження тем дисертаційної роботи та затвердження 

наукових керівників із в.о. завідувача аспірантури і докторантури Гончарук Т.В. 

26.09.2018 р. 
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Рис.3. Написання схеми роботи досліду з науковим керівником, к.с.-г.н., доцентом 

інженерно-технологічного факультету Пришляком В.М., 

07.04.2019 р. 

 

Досвід роботи 

01.06.2017 р. – 01.08.2017 р. – практикант у приватному акціонерному товаристві 

«Дашківці», с. Дашківці, Літинський р-н, Вінницька обл. 

10.06.2017 р. – 10.08.2017 р. – практикант на підприємстві «Karls», м. Ровершаген, 

Німеччина. 

10.04.2019 р. – 15.05.2019 р. – практикант у приватному акціонерному товаристві 

«Дашківці», с. Дашківці, Літинський р-н, Вінницька обл. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Рис. 4. Електрона залікова книжка аспіранта Грибика Р.І. 
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Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», 24.05.2019 р. 

 

 
Рис. 6. Складання іспиту з дисципліни «Іноземна мова  

за професійним спрямуванням», 11.06.2019 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 

Індивідуальний план роботи аспіранта 

Навчання в аспірантурі здійснюється згідно індивідуального плану роботи 

аспірантки, який затверджено на Вченій раді університету (протокол №2 

26.09.2018 р.). 

 
 

Рис. 7. Індивідуальний план роботи аспіранта Грибика Р.І. 
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База проведення досліджень 

 

Під час навчання в аспірантурі було проведено дослідні роботи відповідно 

до теми дисертаційної роботи. На дослідному полі агрономії та лісівництва 

факультету Вінницького національного аграрного університету проводилися 

досліди з передпосівної обробки ґрунту. Було визначено оптимальну глибину та 

робочу швидкість руху комбінованого ґрунтообробного агрегату відповідно до 

схеми проведення досліджень. Виробниками-постачальниками ґрунтообробних 

агрегатів є ВАТ «Хмільниксільмаш», м. Хмільник, Вінницька обл. 

  

  

 

Рис. 8. Загальний вигляд комбінованого 

агрегату для передпосівного обробітку 

ґрунту, 28.04.2018 р. 

Рис. 9. Вигляд ґрунту після проходу 

комбінованим ґрунтообробним агрегатом, 

28.04.2018 р. 
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Публікації  

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Грибик Р. І. Аналіз комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку 

ґрунту. Техніка. Енергетика. Транспорт в АПК. 2019. № 2. С. 93-100 

(0,7 друк арк.). 

2. Грибик  Р.І  . Оптимізація параметрів прискорюючого пристрою 

комбінованого посівного агрегату. Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія технічні науки. 2020. № 2. С.58-61 (0,6 друк. арк.). 

  

Рис. 10. Збірник «Техніка. Енергетика. Транспорт в АПК», 2019. № 2 

 

3. Грибик Р.І., Бурлака С.А. Математичне моделювання процесу роботи 

комбінованого ґрунтообробного агрегату Colloquium-journal, 2021 №15 (102).  

С. 14-17. (0,6 друк. арк.). 

Участь у конференціях 

1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів». Вінниця, ВНАУ. 15 травня 2019 

року. Тема доповіді: «Аналіз конструктивних особливостей комбінованих 

ґрунтообробних агрегатів, як передумова до розробки ґрунтообробного 

знаряддя». 

2. XIX Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської 



11 
 

механіки». м. Київ, НУБіП, 17-19 жовтня 2019 року. Тема доповіді: 

«Обґрунтування параметрів сільськогосподарських машин для передпосівного 

обробітку ґрунту». 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», 4-5 квітня 2019 року. м. Немирів. Тема 

доповіді «Машини для передпосівного обробітку ґрунту». 

 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні». м. Немирів, НКБЕТ ВНАУ, 18-19 червня               

2020 року. Тема доповіді: «Оптимізація параметрів комбінованого 

ґрунтообробного агрегату». 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні» м. Вінниця, ВНАУ, 3-4 червня 2020 року. Тема 

доповіді: «Оптимізація параметрів комбінованого ґрунтообробного агрегату».  

 

 
 

Рис. 11. Програма конференції « Проблеми 

і перспективи інноваційного розвитку 

аграрного сектора економіки в умовах 

інтеграційних процесів » 15.05.2019 р. 

Рис. 12. Сертифікат про участь у XIX 

Міжнародній науковій конференції «Сучасні 

проблеми землеробської механіки» 

17-19.10.2019 р. 
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Рис. 13. Сертифікат про участь у 

Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», 

4-5.04. 2019 р. 

Рис. 14. Програма про участь у 

всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», 

18-19.06.2020 р. 

 

Участь у науково-дослідній роботі 

Ініціативна тематика «Педагогічні та технічні основи розвитку наукової 

діяльності з проектування сільськогосподарських машин й технологічних 

процесів», яка затверджена в Українському інституті науково-технічної і 

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного 

номера (0117U007539), термін виконання: січень 2018 року – грудень 2022 року. 

Рішення засідання кафедри сільськогосподарських машин про прикріплення до 

тематики (протокол № 1 від 24.09.2018 року). 
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Цитування наукових публікацій 

 
Рис. 15. Профіль аспіранта Грибика Р.І. у «GoogleScholar» 

 

 

 
 

Рис. 16. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID (0000-0002-4238-8257) 
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Рис. 17. Міжнародний ідентифікатор автора Researcher ID від наукометричної 

бази Web of Science (Т-4832-2018) 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Педагогічна практика 

В рамках педагогічної практики в період з 14.09.2020  по  02.10.2020 р., було 

проведено відкрите лекційне зайняття з дисципліни «Механіко-технологічні 

властивості сільськогосподарських матеріалів», яке відбулось 22.09.2020 року 

(перша пара 08:00) в аудиторії 2120 для студентів 3 курсу спеціальності                     

133 «Агроінженерія» денної форми навчання на тему «Механіко-технологічні 

властивості ґрунтів», а також було проведено практичне заняття 15.09.2020 р. 

(5 пара) в аудиторії 2111 для студентів 2 курсу спеціальності 

133 «Агроінженерія». 

 

Рис. 18. Проведення відкритого лекційного заняття, 22.09.2020 р. 
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Рис. 19. Проведення практичного заняття в групи АІ-19-2, 15.09.2020 р. 

Під час проведення відкритої лекції для студентів 3-го курсу висвітлено 

матеріал щодо механіко-технологічних властивостей ґрунтів. Дані впровадження 

розміщено у лекційному матеріалі. За результатами  впровадження в навчальний 

процес ВНАУ було отримано відповідну довідку. 
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Рис. 20. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційної роботи на тему: «Обґрунтування параметрів 

сільськогосподарських машин для передпосівного обробітку ґрунту» 
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Також в період педагогічної практики мною було відвідано 6 аудиторних 

занять викладачів ВНАУ (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Відвідування аудиторних занять під час педагогічної практики 

Викладач, 

котрий 

проводив 

заняття 

Дата і час 

проведен

ня 

заняття 

Академічна 

група 
Тема заняття, навчальна дисципліна 

Вид 

заняття 

Швець Л.В. 
14.09. 

2020 р. 
АІ-19-2 маг. 

Тема заняття: «Діагностування і 

обслуговування дискових 

лущильників і борін», дисципліна: 

«Діагностування техніки для 

рослинництва» 

ЛК 

Середа Л.П. 
15.09. 

2020 р. 

АІ-20-1маг., 

АІ-20-2маг., 

АІ-20-3маг. 

Тема заняття: «Сучасні технології в 

рослинництві «, дисципліна: 

«Перспективи і напрями розвитку 

сучасного механізованого 

сільськогосподарського 

виробництва» 

ЛК 

Кондратюк 

Д.Г. 

15.09. 

2020 р. 

АІ-20-1маг., 

АІ-20-2маг., 

АІ-20-3маг. 

 Тема заняття: «Експлуатаційні 

властивості тракторів», дисципліна: 

«Використання техніки в АПК» 

ЛК 

 Паладійчук 

Ю.Б. 

17.09. 

2020 р. 

АІ-20-1маг., 

АІ-20-2маг., 

АІ-20-3маг. 

Тема заняття: «Планування 

проведення ремонтообслуговуючих 

дій», дисципліна: «Системи 

відновлення працездатності с.-г. 

техніки» 

ЛК 

Середа Л.П. 
17.09. 

2020 р. 

АІ-20-1маг., 

АІ-20-2маг., 

АІ-20-3маг. 

Тема заняття: «NoTill - новітня 

технологія в рослинництві», 

дисципліна: «Перспективи і напрями 

розвитку сучасного механізованого 

сільськогосподарського 

виробництва» 

ЛК 

Пришляк 

В.М.  

17.09. 

2020 р. 
Маш-19-1 

Тема заняття: «Визначення 

вологості сільськогосподарських 

матеріалів», дисципліна: «Механіко-

технологічні властивості с.-г. 

матеріалів» 

ПЗ 
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Вебінари 

3 червня 2020 року взяв участь у онлайн-вебінарі на тему «Критерії та 

процедура відбору видань до Web of Science Core Collection», який був 

організований за інціативи МОНУ. Даний вебінар виявився особливо цікавий для 

аспірантів, оскільки містив актуальну інформацію щодо публікації статтей у 

даних виданнях.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 21. Аспіранти під час онлайн-вебінару, 03.06.2020 р. 
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РОЗДІЛ 5. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік 

навчання 
Назва кафедри Дата 

Назва 

факультету 
Дата 

Перший 
Агроінженерії та                                                                                     

технічного сервісу 
11.06.2018 р. 

Інженерно-

технологічний 
11.06.2018 р. 

Другий 
Агроінженерії та                                                                                     

технічного сервісу 
15.06.2019 р. 

Інженерно-

технологічний 
15.06.2019 р. 

Третій  .   

Четвертий     

 

 
Рис. 22. Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта, 

15.06.2019 р. 
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РОЗДІЛ 6. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 
 


