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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Поп’як Олександр Геннадійович  

 

E-mail: popiak.sanyok@gmail.com 
 

ORCID: Olexandr Popiak https://orcid.org/0000-0003-1796-1855 

Researcher ID: W-1536-2018 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KV 

Q_H8oAAAAJ&hl=uk 
 

Освіта: 

01.09.2001 – 30.05.2012 рр. – Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 

Рівненської міської ради, м. Рівне; 

01.09.2012 – 30.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Технічні засоби 

контролю в митних органах», отримав диплом бакалавра; 

01.09.2016 – 28.02.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Агроінженерія», 

отримав диплом магістра; 

14.09.2018 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: кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії та 

технічного сервісу інженерно-технологічного факультету Кондратюк Дмитро 

Гнатович. 
 

Сфера наукових інтересів: машини, механізми, агровиробництво. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету, про 

затвердження:  

Рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету 

від 26 вересня 2018 року протокол № 2 затвердженому тему дисертації у редакції: 

«Інтенсифікація технологічного процесу сушіння олієвмісної сировини за 

комбінованої технологічної дії» та призначено наукового керівника кандидата 

технічних наук, професора, декана факультету механізації сільського 

господарства, Бандуру Валентину Миколаївну. 

Рішенням Вченої ради університету від 27.08.2020 р. протокол № 1 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=KV
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перезатверджено тему дисертації у редакції «Інтенсифікація технологічного 

процесу сушіння насіння сої» та призначено наукового керівника кандидата 

технічних наук, доцента кафедри агроінженерії та технічного сервісу 

інженерно-технологічного факультету Кондратюка Дмитра Гнатовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукового 

керівника на засіданні Вченої ради університету, 26.09.2018 р. 

 

 
Рис. 2. Після затвердження теми дисертаційної роботи і призначення наукового 

керівника з керівництвом університету, 26.09.2018 р. 
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Досвід роботи: 

17.01.2017 – 19.01.2018 р. – інженер ТОВ «Технологічний синтез», смт. Рудниця, 

Піщанський р-н, Вінницька обл.; 

13.03.2018 р. – 15.07.2018 р. – інженер-конструктор ТОВ «ВТН», м. Вінниця; 

18.07. 2018 р. – 31.08. 2020 р. – оператор лінії у виробництві харчової продукції 

ПАТ ВКФ «Рошен», м. Вінниця. 

 

 
Рис. 3. Аспірант Поп’як О.Г. з науковим керівником кандидатом технічних наук, 

доцентом Кондратюком Дмитром Гнатовичем 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

  

Рис. 4. Показники успішності аспіранта Поп’яка О.Г. в ЕСУ «Сократ» 
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Рис. 5. Під час складання іспиту з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», 11.06.2019 р. 

 

 
Рис. 6. Під час складання іспиту з дисципліни «Основи інтелектуальної 

власності», 22.05.2020 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 засіданні Вченої ради університету 

(протокол № 2 від 26.09.2018 р.). 

 
Рис. 7. Індивідуальний план роботи аспіранта Поп’яка О.Г. 
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База проведення досліджень 

Мета дослідження полягає у зниженні енергетичних витратна процес 

сушіння насіння сої шляхом комбінованої теплової дії та розробка і 

обґрунтування параметрів пристрою для даного виду сушіння. 

Завдання  досліджень: проаналізувати ефективність процесу сушіння сої та 

обґрунтувати метод інтенсифікації вологовидалення шляхом комбінованої 

теплової дії; обґрунтувати параметри процесу поетапної теплової дії з 

врахуванням фізико-механічних властивостей вхідної сировини; теоретично 

дослідити кінетику сушіння комбінованим способом зерен насіння та визначити 

раціональні режими роботи такої сушарки; провести виробничу перевірку та 

визначити економічну ефективність запропонованого сушильного обладнання. 

Методи дослідження: методи теорії сушіння, математичного моделювання 

та класичної механіки, математичний метод планування багатофакторного 

експерименту. 

Базою дослідження є лабораторія кафедри технологічних процесів та 

обладнання переробних і харчових виробництв інженерно-технологічного 

факультету ВНАУ (ауд. 1003). 

Починаючи з квітня 2019 року почалася розробка 3D-моделі 

експериментальної установки для комбінованого сушіння сої за допомогою 

програмного забезпечення Компас 3D та Autodesk Inventor Professional 2018. 

 
Рис. 8. Розробка 3D-моделі експериментальної установки для комбінованого 

сушіння сої в середовищі Autodesk Inventor Professional 2018 
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У 2020 році було завершено розробку 3D-моделі експериментальної 

установки для комбінованого сушіння сої, роботи проводилися за допомогою 

програмного забезпечення Компас 3D та Autodesk Inventor Professional 2018. 

 
Рис. 9. 3D-модель експериментальної установки для комбінованого сушіння сої в 

середовищі Autodesk Inventor Professional 2018 
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Рис. 10-11. З науковим керівником Кондратюком Д.Г. під час розробки 

конструктиву для експериментальної сушарки сої 
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Публікації: 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Бандура В.М., Поп’як О.Г. Технологічні процеси сушіння сої. Техніка, 

енергетика, транспорт в АПК. 2019. № 2 (105). С. 52-58. 

 
Рис. 12. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Техніка. 

Енергетика. Транспорт в АПК», 2019 р, № 2 (105) 

2. Бандура В.М., Поп’як О.Г. Проблематика побудови математичної моделі 

процесу мікрохвильового сушіння сої. Техніка, енергетика, транспорт в АПК. 

2019. № 4(107). С. 20-26. 

 
Рис. 13. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Техніка. Енергетика. 

Транспорт в АПК», 2019 р., № 4 (107) 
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Матеріали конференцій 

1. Поп’як О.Г. Сучасне обладнання для сушіння олієвмісних культур. 

Сучасний рух науки: збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, Дніпро, 6-7 червня 2019 р. С. 1411-1414. 

 

Рис. 14. Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Сучасний рух науки». м. Дніпро, 6-7.06.2019 р. 

 

2. Поп’як О.Г. Основні переваги мікрохвильового сушіння у порівнянні з 

традиційними методами. Наука та інновації – 2019: теорія, методологія та 

практика: матеріали міжнародної наукової конференції, м. Запоріжжя, 2 том,                    

6 грудня 2019 р. С. 62-64. 

 

Рис. 15. Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції: Наука та 

інновації – 2019: теорія, методологія та практика, 06.12.2019 р. 
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3. Франчук М.О., Поп’як О.Г.Тенденції вирощування олійних культур в 

Україні за умов зміни клімату. Challenges in science of nowadays: Proceedings of the 

3rd International Scientific and Practical Conference April 6-8, 2020. Washington, 

USA. 2020. P. 306-310. 

 

Рис. 16. Збірник тез доповідей ІII Міжнародної науково-практичної конференції: 

Challenges in science of nowadays, 6-8.04.2020 р. 

 

Участь у конференціях 

1. VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух 

науки». м. Дніпро, 6-7 червня 2019 року. Тема доповіді: «Сучасне обладнання для 

сушіння олієвмісних культур». 

 
Рис. 17. Сертифікат учасника VII Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Сучасний рух науки», м. Дніпро, 6-7.06.2019 р. 

 

2. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

енергетичних систем АПК». м. Вінниця, 28-29 листопада 2019 року.                          
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Тема доповіді: «Основні засади розробки технологічного обладнання для 

комбінованого сушіння сої на основі мікрохвильового випромінювання». 

 
Рис. 18. Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-технічної конференції 

«Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, 

машинобудування та енергетичних систем АПК». м. Вінниця, 28-29.11.2019 р. 

 

3. Міжнародна наукова конференція «Наука та інновації – 2019: теорія, 

методологія та практика». м. Запоріжжя, 06 грудня 2019 року. Тема доповіді: 

«Основні переваги мікрохвильового сушіння у порівнянні з традиційними 

методами». 

 
Рис. 19. Сертифікат учасника Міжнародної наукової конференції «Наука та 

інновації – 2019: теорія, методологія та практика». м. Запоріжжя, 06.12.2019 р. 
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4. ІII Міжнародна науково-практична конференція «Challenges in science of 

nowadays». м. Вашингтон, 06-08 квітня 2020 року. Тема доповіді: «Тенденції 

вирощування олійних культур в Україні за умов зміни клімату». 

 
Рис. 20. Сертифікат учасника ІII Міжнародної науково-практичної конференції 

«Challenges in science of nowadays». м. Вашингтон, 06-08.04.2020 р. 

 

Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Інтенсифікація процесів механічної обробки 

сільськогосподарської сировини за вібраційного впливу», яка затверджена в 

Українському інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з 

присвоєнням державного реєстраційного номера (0117U004700), термін виконання: 

2017-2020 рр. , науковий керівник НДР д.т.н., професор Севостьянов І.В. Рішення 

кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені проф. 

П.С. Берника про прикріплення (протокол № 2 від 17.09.2018 р.). 
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Рис. 21. Програма НДР «Інтенсифікація процесів механічної обробки 

сільськогосподарської сировини за вібраційного впливу» (0117U004700) 
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Рис. 22. Календарний план ініціативної тематики «Інтенсифікація процесів 

механічної обробки сільськогосподарської сировини за вібраційного впливу» 
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Цитування наукових публікацій 

 
Рис. 23. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Поп’яка О.Г. ORCID ID                               

(Olexandr Popiak https://orcid.org/0000-0003-1796-1855 

) 

 

 
Рис. 24. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспірантка Поп’яка О.Г., 

який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)  
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Рис. 25. Профіль аспіранта Поп’яка О.Г. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Педагогічна практика 

Період проходження практики з 14.09.2020 р. по 02.10.2020 р. у Вінницькому 

національному аграрному університеті. Заняття, які були відвідані, наведено у 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Відвідування аудиторних занять під час педагогічної практики 

Викладач, 

котрий 

проводив 

заняття 

Дата 

проведення 

заняття 

Академічна 

група 
Тема заняття, навчальна дисципліна 

Вид 

заняття 

Швець Л.В. 14.09.20 АІ-19-2 маг. 

Тема заняття: "Діагностування і 

обслуговування дискових лущильників і 

борін", дисципліна: "Діагностування 

техніки для рослинництва" 

ЛК 

Середа Л.П. 15.09.20 

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. 
15.09.20 

АІ-20-1маг., 

АІ-20-2маг., 

АІ-20-3маг. 

 Тема заняття: "Експлуатаційні 

властивості тракторів", дисципліна: 

"Використання техніки в АПК" 

ЛК 

 Паладійчук 

Ю.Б. 
17.09.20 

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. 17.09.20 

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.  
17.09.20 Маш-19-1 

Тема заняття: "Визначення вологості 

сільськогосподарських матеріалів", 

дисципліна: "Механіко-технологічні 

властивості с.-г. матеріалів" 

ПЗ 
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Рис. 26. Відвідування лекційного заняття з дисципліни «Діагностування техніки 

для рослинництва», викладач – Швець Людмила Василівна, 14.09.2020 р. 

 

 
Рис. 27. Відвідування лекційного заняття з дисципліни «Перспективи і напрями 

розвитку сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва», 

викладач – Середа Леонід Павлович, 15.09.2020 р. 

 

 
Рис. 28. Відвідування лекційного заняття з дисципліни «Використання техніки в 

АПК», викладач – Кондратюк Дмитро Гнатович, 15.09.2020 р. 
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 Рис. 29. Відвідування лекційного заняття з дисципліни «Системи 

відновлення працездатності с.г. техніки», викладач – Паладійчук Юрій 

Богданович, 17.09.2020 р. 

 

 
Рис. 30. Відвідування лекційного заняття з дисципліни «Перспективи і напрями 

розвитку сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва», 

викладач – Середа Леонід Павлович, 17.09.2020 р. 

 

 
Рис. 31. Відвідування практичного заняття з дисципліни «Механіко-технологічні 

властивості с.-г. матеріалів», викладач – Пришляк Віктор Миколайович, 

17.09.2020 р. 
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В рамках педагогічної практики в період з 14.09.2020 – 02.10.2020 р., було 

проведено відкрите лекційне зайняття з дисципліни «Машини і обладнання та їх 

використання в тваринництві» та практичне заняття з дисципліни 

«Сільськогосподарські машини» (табл. 2). 

Таблиця 2 

Проведенні заняття під час педагогічної практики 

Дата і час 

проведення 

заняття 

Академічна 

група 
Тема заняття, навчальна дисципліна Вид заняття 

23.09.2020 

1 пара 

АІ-17-1,  

АІ-17-2 

Тема «Машини та обладнання для теплової 

обробки кормів», дисципліна «Машини і 

обладнання та їх використання в 

тваринництві» 

ЛЗ 

23.09.2020 

2 пара 
АІ-18-2ст. 

Тема «Жатна частина комбайна. Типи 

жаток», дисципліна «Сільськогосподарські 

машини» 

ПЗ 

 

 
Рис. 32. Проведення відкритого лекційного заняття з дисципліни «Машини і 

обладнання та їх використання в тваринництві» на тему «Машини та 

обладнання для теплової обробки кормів», 23.09.2020 р. 
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Рис. 33. Проведення практичного заняття з дисципліни «Сільськогосподарські 

машини» на тему «Жатна частина комбайна. Типи жаток» 

 

За результатами  впровадження у навчальний процес ВНАУ було отримано 

відповідну довідку.  

 

Рис. 34. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційної роботи, 2.10.2020 р. 
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Вебінари 

1. З 2 по 5 червня 2020 року проходив навчання за програмою вебінарів 

із використання бази даних Web of Science Core Collection з наступних тем: «Що 

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

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

Web of Science: створення, корегування, використання», «Можливості 

аналітичного інструменту InCites». Вебінари організовувала компанія Clarivate 

Analytics на платформі WebexMeet. Лектором була експертка з інформаційно-

аналітичних ресурсів та навчання компанії  Ірина Тихонкова. 

 

 
Рис. 35. Сертифікати учасника вебінарів із використання бази даних Web of 

Science Core Collection, 2-5.06.2020 р. 

2. 1 грудня 2020 року проходив навчання за програмою вебінарів із 

використання бази даних Web of Science Core Collection з наступних тем: «Робота 

у новій Web of Science Core Collection» та «Вступление в наукометрию». Вебінари 

організовувала  компанія Clarivate Analytics на платформі WebexMeet. Лектором 

була експертка з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії  Ірина 

Тихонкова. 
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Рис. 36. Сертифікати учасника вебінарів із використання бази даних Web of 

Science Core Collection, 1.12.2020 р. 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1. 11 жовтня 2019 року брав участь у святкуванні 37-ї річниці Вінницького 

національного аграрного університету. 

Рис. 37. Святкування 37-ї річниці Вінницького національного аграрного 

університету, 11.10.2019 р. 
 

2. 11 жовтня 2019 року брав участь у відкритті першого на Вінниччині 

Центру підтримки технологій та інновацій (TISC – Technology and Innovation 

Support Center). 

Рис. 38. Відкриття Центру підтримки технологій та інновацій (TISC – 

Technology and Innovation Support Center), 11.10.2019 р. 
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3. 28 травня 2020 року брав участь у Міжнародному конгресі USAVA-

VNAU 2020 онлайн. 

Рис. 39. Відео-перегляд Міжнародного конгресу USAVA-VNAU 2020 
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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 

Технологічних 

процесів та 

обладнання 

переробних і 

харчових 

виробництв 

12.06.2019 
Інженерно-

технологічний 
13.06.2019 р. 

Другий 
Агроінженерії та 

технічного сервісу 
11.06.2020 

Інженерно-

технологічний 
17.06.2020 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 

 

  

 

 


