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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Колісник Микола Анатолійовича  

 

E-mail: kolisnik30@gmail.com  

ORCID: 0000-0001-5502-6556 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=V9Z-

WfcAAAAJ&hl=uk  

Researcher ID: L-2853-2018  

 

Освіта: 

01.09.2000 – 30.05.2011 рр. – Білківська загальноосвітня школа I-III ступенів, 

с. Білки, Іллінецький р-н, Вінницька обл.; 

01.09.2011 – 30.06.2015 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність 

«Машинобудування», отримав диплом бакалавра; 

01.09.2015 – 28.02.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Обладнання для 

харчових та переробних виробництв», отримав диплом магістра; 

01.09.2017 – 25.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», отримав диплом магістра з відзнакою (заочна 

форма навчання); 

07.09.2017 – по теперішній час – аспірант денної державної форми навчання зі 

спеціальності 132 – матеріалознавство кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки інженерно-технологічного факультету ВНАУ. 

 

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор кафедри 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, декан інженерно-

технологічного факультету Матвійчук Віктор Андрійович. 

 

Сфера наукових інтересів: матеріалознавство, метали, структура металів, 

обробка металів тиском. 

 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Розвиток 

процесу штампування обкочуванням на основі аналізу механіки формоутворення 

складнопрофільних виробів» (протокол № 2 від 04.10.2017 р.). 

mailto:kolisnik30@gmail.com
https://scholar.google.com.ua/citations?user=V9Z-WfcAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=V9Z-WfcAAAAJ&hl=uk
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Рис. 1. Затвердження тем дисертаційних  робіт та призначення наукових 

керівників аспірантам на засіданні Вченої ради Вінницького національного 

аграрного університету, 4.10.2017 р. 

Рис. 2. Аспіранти першого року навчання з Президентом ВНАУ 

Калетніком Г.М. та в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури 

Гончарук Т.В. після затвердження на Вченій раді тем дисертаційних робіт та 

призначення наукових керівників 

 

Досвід роботи:  

01.07.2015 – 28.02.2017 рр. – друкар редакційно-видавничого відділу Вінницького 

національного аграрного університету; 

01.03.2017 – 01.09.2017 рр. – оператор комп’ютерного набору та друкар 

редакційно-видавничого відділу Вінницького національного аграрного 

університету; 

01.09.2017 р. – по теперішній час – асистент кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки інженерно-технологічного факультету 

Вінницького національного аграрного університету.  
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Рис. 3. Електронна залікова книжка аспіранта Колісника М.А. 
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Рис. 4. Під час складання заліку з «Української мови в науці», 6.12.2017 р. 

 
Рис. 5. Під час складання іспиту з «Іноземної мови за професійним 

спрямуванням», 30.05.2018 р.  
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Рис. 6. Під час складання заліку з «Інформаційних технологій в наукових 

дослідженнях», 11.06.2018 р. 

 
Рис. 7. Під час складання заліку з дисципліни «Методика викладання у 

вищій школі», 26.11.2018 р. 
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Рис. 8. Під час складання іспиту з дисципліни «Патентознавство», 

27.11.2018 р. 

 
Рис. 9. Під час складання заліку з дисципліни «Моделювання новітніх 

технологічних систем», 21.05.2018 р. 
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Рис. 10. Під час складання заліку з дисципліни «Теоретико-методологічні 

проблеми психології», 24.05.2019 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи аспіранта: 

4 жовтня 2017 р. на засіданні Вченої ради університету було затверджено 

тему дисертаційної роботи та індивідуальний навчальний план роботи аспіранта 

(протокол № 2 від 04.10.2017 р.). 

 
Рис. 11. Фото титульної сторінки індивідуального плану роботи аспіранта 

Колісника М.А. 
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База проведення досліджень: 

1. З науковим керівником д.т.н., професором Матвійчуком В.А. відвідували 

ПП «ЛАРІС» у м. Вінниця з метою проведення досліджень та проведення 

експериментальних випробувань за темою дисертації. 

 

Рис. 12. ПП «ЛАРІС», м. Вінниця, 20.05.2020 р. 

 
Рис. 13. Виготовлення установки для проведення досліджень штампування 

обкочуванням 
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Рис. 14. Налаштування установки для проведення досліджень 

штампування обкочуванням 

 
Рис. 15. Дослідження виробу після обкочування на ПП «ЛАРІС» 
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Публікації: 

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core 

Collection 

1. Shtuts A., Kolisnyk M., Vydmysh A., Voznyak O., Baraban S., Kulakov P. 

Improvement of Stamping by Rolling Processes of Pipe and Cylindrical Blades on 

Experimental Research. Actual Challenges in Energy & Mining. 2020. Vol. 844. P.168-

181. (Scopus SNIP: 0.29). 

 
Рис. 16. Збірник наукових праць Actual Challenges in Energy & Mining. 2020р. 

(Scopus SNIP: 0.29) Посилання на статтю 

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах 

1. A. Shtuts, M. Kolisnyk, V. Yavdyk. Improvement of processes of rolling 

stamping on the basis of investigation of technological parameters on the mechanics of 

workpieces formation. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in 

Agriculture.  2018. Р. 19-25.  

 
 

Рис. 17. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in  

Agriculture – 2018. Vol.20. No.1. 
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Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Матвійчук В.А., Колісник М.А., Штуць А.А. Дослідження напружено-

деформовного стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом 

штампування обкочування. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 3(102). 

С. 77-84. 

 
Рис. 18. Стаття у Всеукраїнському науково-технічному журналі «Техніка, 

енергетика, транспорт АПК», № 3(102) 2018 р. 

2. Матвійчук В.А., Любін М.В., Колісник М.А. Розробка і дослідження 

процесів штампування обкочуванням складно профільних заготовок. Техніка, 

енергетика, транспорт АПК. 2018. № 4 (103). С. 56-63.  

 
Рис. 19. Стаття у Всеукраїнському науково-технічному журналі «Техніка, 

енергетика, транспорт АПК», № 4(103) 2018 р. 



15 

 

3. Колісник М.А., Служалюк М.О. Дослідження методик розрахунку 

технологічних параметрів штампування обкочуванням складнопрофільних 

виробів з використанням компютерного моделювання. Техніка, енергетика, 

транспорт АПК. 2020 р. № 1(108). С. 123-133. 

 
Рис. 20. Стаття у Всеукраїнському науково-технічному журналі «Техніка, 

енергетика, транспорт АПК», № 1(108) 2020 р. 

4. Матвійчук В.А., Гайдамак О.Л., Колісник М.А. Підвищення службових 

характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування поверхневого 

пластичного деформування і газодинамічного напилення. Вібрації в техніці та 

технологіях. 2020 р. № 2 (97). С. 90-100. 

 
Рис. 21. Стаття у Всеукраїнському науково технічному журналі «Вібрації 

в техніці та технологіях». № 2 (97). 2020 р. 



16 

 

5. Matviychuk V., Kolisnyk M. Development of the combined technological 

process of blank stacks flanges formation by the method of stamping by rolling and 

rotary drawing. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. №1 (100). P. 111-121. 

 
Рис. 22. Стаття у Всеукраїнському науково технічному журналі «Вібрації 

в техніці та технологіях». № 1 (100). 2021 р. 

6. Матвійчук В.А., Колісник М.А., Розробка технологічного процесу 

формування широких фланців на листових заготовках методом штампування 

обкочуванням. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. №1 (112). С. 38-45. 

 
Рис. 23. Стаття у Всеукраїнському науково-технічному журналі «Техніка, 

енергетика, транспорт АПК», № 1(112) 2021 р. 
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Матеріали конференцій 

1. Колісник М. А. Дослідження напружено-деформованого стану складно 

профільних заготовок після штампування обкочуванням. Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

енергетичних систем АПК: матеріали Всеукраїнської науково-технічної 

конференції 26.11.2017 р. Вінниця: ВНАУ. 2017. С. 218-219 (0,11 друк. арк.).  

2. Колісник М. А. Дослідження енергозберігаючих технологій обробки 

металів тиском за допомогою індукційного нагріву. Інноваційні технології та 

інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІV Міжнародної 

науково-практичної конференції. 30.10.2017 р. Тернопіль: ТДСДС. 2017. С. 321-

323. 

 
 

Рис. 25. Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва 

  

Рис. 24. Всеукраїнська науково-технічної конференція «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

енергетичних систем АПК». 
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3. Колісник М.А. Дослідження стану матеріалу при прямому витискуванні 

методом штампування обкочуванням. Молодь і технічний прогрес в АПК: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 04.04.2019 р. Харків 

ХНТУСГ ім. П. Василенка. С. 17-18. 

 

Участь у конференціях 

1. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні 

технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва», м. Тернопіль, 

ТДСДС, 30.11.2017 р. Тема доповіді: «Дослідження енергозберігаючих технологій 

обробки металів тиском за допомогою індукційного нагріву». 

 
Рис. 25. Сертифікат Міжнародної науково-практичної інтернет 

конференції «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного 

виробництва», м. Тернопіль, ТДСДС, 30.11.2017 р. 

2. Міжнародна науково- практична інтернет  конференція молодих вчених 

«Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених», м. Вінниця, 

ВНАУ, 15-16.06.2018 р. Тема доповіді: «Розвиток процесів штампування 

  

Рис. 26. Міжнародна науково-практична конференція «Молодь і 

технічний прогрес в АПК». 
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обкочуванням на основі аналізу механіки формоутворення складнопрофільних 

виробів». 

 
Рис. 26. Сертифікат Міжнародної науково – практичної 

 інтернет − конференції молодих вчених «Майбутнє аграрного сектору 

України: погляд молодих вчених», м. Вінниця, ВНАУ, 15-16.05.2018 р. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва», Чернятинський коледж ВНАУ, 21-22.03.2019 р. Тема доповіді: 

«Розвиток процесу штампування обкочуванням на основі аналізу механіки 

формоутворення складнопрофільних виробів». 

 
Рис. 27. Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у 

виробництво продукції бджільництва», Чернятинський коледж ВНАУ,  

21-22.03.2019 р. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Молодь і технічний 

прогрес в АПК», м. Харків, ХНТУСГ, 04.04.2019 р. Тема доповіді: «Дослідження 

стану матеріалу при прямому витискуванні методом штампування 

обкочуванням». 
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Рис. 28. Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і 

технічний прогрес в АПК» , м. Харків, ХНТУСГ, 4.04.2019 р. 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні. Немирівський коледж ВНАУ 04-05.04.2019 р. 

Тема доповіді: «Розвиток процесу штампування обкочуванням на основі аналізу 

механіки формоутворення складнопрофільних виробів». 

 
Рис. 29. Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», м. Немирів, 

4-5.04.2019 р. 

6. Міжнародна науково-практична конференції «Земля – потенціал 

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

24-25.10.2019 р. Тема доповіді: «Дослідження впливу електрообладнання на 

екологічний стан землі». 
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Рис. 30. Міжнародна науково-практична конференції «Земля – потенціал 

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

7. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

енергетичних систем АПК». м. Вінниця, ВНАУ. 28-29.11.2019 р. Тема доповіді: 

«Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому і оберненому 

витискуванні методом штампування обкочуванням2. 

  

Рис. 31. Програма Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні 

проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, 

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

8. Міжнародна науково-практична інтернет конференція молодих вчених та 

студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 

умовах конвергенції». м. Вінниця, ВНАУ. 14-15.06.2020 р. Тема доповіді: 

Підвищення характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування 

пластичного деформування і холодного газодинамічного напилення. 
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Рис. 32. Програма Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового 

сектора економіки в умовах конвергенції», 14-15.05.2020 р. 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інженерно-технологічне 

забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та 

перспективи», 21-22 жовтня 2020 року, м. Вінниця. Тема доповіді: «Оцінка 

деформівності матеріалу заготовки при прямому і зворотному витискуванні 

методом штампування обкочуванням». 

 

Рис. 33. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Інженерно-технологічне забезпечення аграрного сектору економіки: 

сучасний стан, проблеми та перспективи»», 21-22 жовтня 2020 р. 

10. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 

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

м. Вінниця. Тема доповіді: «Низьковольтні синхронні компенсатори, як елементи 

багатоцільового електроприводу». 
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Рис. 34. Програма Міжнародної науково-практична конференція 

«Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій 

інженерії», 19-20 листопада 2020 р. 

11. ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку 

машинобудування та транспорту – 2021», 13 – 15 травня 2021. м. Вінниця. Тема 

доповіді: «Розробка процесу формування широких фланців на листових 

заготовках методом штампування обкочуванням». 

 

Рис. 35 Програма ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи 

розвитку машинобудування та транспорту – 2021»,  

13 – 15 травня 2021.  
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12. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація 

європейського зеленого курсу в Україні: огляд молодих учених», 14-15 травня 

2021 року, м. Вінниця. Тема доповіді: «Експериментальна оцінка деформованості 

матеріалу заготовок, виготовлених методом штампування обкочуванням в умовах 

реалізації промислової стратегії ЄС». 

 

Рис. 36 Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Реалізація європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», 

14-15 травня 2021 р. 

 

Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Розвиток процесу 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 (0117U006830), 

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

кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК про 

прикріплення до тематики (протокол № 3 від 03.10.2017 р.). 
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Цитування наукових публікацій:  

 
Рис. 37. Профіль аспіранта Колісника М.А. у «Google Scholar» 

 
Рис. 38. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID (0000-0001-5502-6556) 

 

 
Рис. 39. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID, який 

інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)( L-2853-2018)  
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Педагогічна практика: 

За період роботи на посаді асистента кафедри виконав загальне навчальне 

навантаження у 2017-2018 навчальному році 338 год., у 2018-2019 навчальному 

році 378 год., у 2019-2020 навчальному році 346 год., у 2020-2021 навчальному 

році планується виконати 294 год. За період навчання в аспірантурі, працюючи 

асистентом на кафедрі, проводив практичні заняття з дисциплін «Електроніка і  

мікросхемотехніка», «Теоретичні основи електротехніки», «Основи проектування 

енергетичних об’єктів в АПК», «Електричні машини», «Малі електричні станції в 

АПК», «Засоби автоматизації в електротехнологіях», «Основи електроприводу», 

«Основи електропостачання», «Електричні пристрої в системах керування», 

«Пристрої автоматики систем керування», «Перехідні процеси в системах 

електропостачання», «Теоретичні основи автоматики», «Основи технічної 

експлуатації енергообладнання та засобів керування» «Автоматика і 

автоматизація виробництва», «Електропривод та автоматизація», «Монтаж 

енергообладнання і систем», «Електроніка та цифрова схемотехніка», 

«Інформаційні технології в системах керування», «Основи науково-дослідної 

роботи в енергетиці», «Організація наукових та експериментально-

конструкторських досліджень», «Електричні мережі». Опубліковано та оновлено 

4 методичні розробки та один навчальний посібник. 

 
Рис. 40. Проведення відкритого практичного заняття 29.09.2020 р. 

Під час проходження педагогічної практики було впроваджено матеріали 

дисертаційної роботи в навчальний процес кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки з дисциплін «Теоретичні основи автоматики» 
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та «Електроніка та цифрова схемотехніка» підтвердженням чого є довідка про 

впровадження наукових досліджень дисертаційної роботи Колісника М.А. 

 
Рис. 41. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень у 

навчальний процес Вінницького національного аграрного університету 
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Стажування: 

22.11-06.12.2019 р. проходив наукове стажування з набуття науково-

професійного досвіду формування інноваційного змісту підготовки фахівців з 

урахуванням інноваційного змісту підготовки фахівців досягнень науки, техніки і 

технологій та впровадження результатів науково-дослідної роботи у виробництво. 

 
Рис. 42. Фото сертифікату про проходження наукового стажування в 

Навчально-науково-виробничий комплекс «Всеукраїнський науково-навчальний 

консорціум» 22.11-06.12.2019 р. 

29-31.06.2018 р. відвідував лекції та отримав сертифікат з  курсу 

«Впровадження ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємствах (за 

метою ЮНІДО з РЕЧВ)» у ВНАУ. 

 
Рис. 43. Лекція ТА сертифікат з ресурсоефективного та більш чистого 

виробництва у ВНАУ 29-31 травня 2018 р. 
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02.03.2020 р. проходив  онлайн-тренінгу на платформі Prometheus створений 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти про що засвідчує 

сертифікат НАЗЯВО. 

 

Рис. 44. Сертивікат НАЗЯВО про проходження онлайн-тренінгу на платформі 

Prometheus, 02.03.2020 р. 

Вебінари: 

5.06.2020 р. взяв участь у проходженні вебінару Web of Science Group, який 

тривав одну годину та отримав сертифікат. 

 
Рис. 45.  Сертифікат що засвідчує проходження вебінару Web of Science Group, 

який проходив 5.06.2020 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 

Електротехнічних 

систем, технологій 

та автоматизації в 

АПК 

19.06.2018 

Механізації 

сільського 

господарства 

20.06.2018 

Другий 

Електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

10.06.2019 
Інженерно-

технологічний 
13.06.2019 

Третій 

Електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

16.06.2020 
Інженерно-

технологічний 
17.06.2020 

Четвертий 

Електроенергетики, 

електротехніки та 

електромеханіки 

02.06.2021 
Інженерно-

технологічний 
03.06.2021 
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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   
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РОЗДІЛ 7. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1. 3 жовтня 2017 року брав участь у святкуванні 35-ї річниці з дня 

заснування Вінницького національного аграрного університету. У процесі 

підготовки до свята допомагав в розробці залізної людини та створені велосипеда 

генератора, забезпечував фото відео зйомку з безпілотника та загалом з усіма 

аспірантами презентували відділ аспірантури і докторантури ВНАУ. 

 

  

Рис. 46. Святкування 35-річчя Вінницького національного аграрного 

університету, 3.10.2017 р. 

2. З нагоди 25-річчя Парламентської асамблеї Чорноморського 

економічного співробітництва (ПАЧЕС) у партнерстві з мережею університетів 

Чорноморського регіону (BSUN) в рамках проекту «Погляди та перспективи на 

майбутнє в Чорноморському регіоні» в лютому 2018 року взяв участь у конкурсі 

ессе на тему: «Двадцять п’ять років парламентської співпраці в регіоні 
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Чорноморського економічного співробітництва − погляди та перспективи на 

майбутнє». 

 
Рис. 47. Відповідь – підтвердження від організаторів конкурсу ессе на 

мою участь 

3. 6 березня 2018 року їздив у відрядження в с. Гуменне на ПС 750 кВ 

«Вінницька» за обладнанням для навчального полігону кафедри електротехнічних 

систем, технологій та автоматизації в АПК Вінницького національного аграрного 

університету. 

 
Рис. 48. Установка обладнання привезеного з ПС 750 кВ «Вінницька» на 

навчальному полігоні, 06.03.2018 р. 

4. 30 березня 2018 року Вінницький національний аграрний університет 

відвідав перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир 

Ковтунець та народний депутат України, член комітету ВРУ з питань науки та 

освіти, Голова Верховної Ради України 2002-2006 та 2008-2012 рр., академік 

Національної Академії Наук України Володимир Литвин, на зустрічі-лекції з 

котрим були присутні аспіранти, які брали активну участь в обговоренні 

важливих питань освіти і науки. 
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Рис. 49. Зустріч з Ковтунцем Володимиром та Литвином Володимиром у 

ВНАУ, 30.03.2018 р. 

5. 16 травня 2018 року був присутній в Міністерстві освіти і науки України 

де проходив конкурс стартапів, в якому брав участь і виборов перше місце 

Вінницький національний аграрний університет. 
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Рис. 50. Конкурс стартапів в Міністерстві освіти і науки України,  

16.05.2018 р. 

6. 17-19 травня 2018 року під час проведення Першого Міжнародного 

конгресу з ветеринарної медицини у Вінницькому національному аграрному 

університеті, який зібрав більше 300 учасників, брав участь у фото відео зйомці, 

також був присутній на урочистому відкритті та закриті конгресу. 

 
Рис. 51. Перший Міжнародний конгрес з ветеринарної медицини у ВНАУ,  

17-19.05.2018 р. 
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7. 7 вересня 2018 року разом з аспірантами та науково-педагогічним 

складом ВНАУ відвідував VI Міжнародний інвестиційний форум на тему: 

«Енергоефективність та енергоощадність шлях до енергетичної децентрилізації». 
 

 
Рис. 52. VI Міжнародний інвестиційний форум на тему: «Енергоефективність 

та енергоощадність шлях до енергетичної децентрилізації», 7.09.2018 р. 

8. 4 жовтня 2018 р. брав участь у святкуванні 36-ї річниці Вінницького 

національного аграрного університету. У процесі підготовки до свята допомагав у 

створенні композиції карти України з фруктів та овочів. Допомагав 

встановлювати різноманітні декорації, вів відео-зйомку святкування з 

безпілотника та загалом разом з усіма аспірантами презентував відділ аспірантури 

і докторантури ВНАУ. 

 
Рис. 53. Створення композиції карти України з фруктів та овочів до 

святкування 36-річчя Вінницького національного аграрного університету, 

4.10.2018 р. 
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Рис. 54. Святкування 36-річчя Вінницького національного аграрного 

університету, 4.10.2018 р. 

9. 18 жовтня 2018 року взяв участь у загальноуніверситетській кураторській 

годині, де команда стартапу «Vibro mill» наших науковців – переможців 

University Startup World Cup розповіла, який шлях пройшли до своєї історії успіху 

та довели власним прикладом, що все можливо, якщо наполегливо йти до 

поставленої мети. 

 

Рис. 55. Зустріч із командою переможців «Vibro mill», загальноуніверситетська 

кураторська година ВНАУ, 18.10.2018 р. 
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10. 26 жовтня 2018 року був присутній на зустрічі з головою Вінницької 

обласної державної адміністрації Коровієм Валерієм Вікторовичем. Керівник 

області зосередив свій виступ на досягненнях та перспективах розвитку 

Вінницької області за останніх три роки. 

 

 

Рис. 56. Зустріч з головою Вінницької обласної державної адміністрації Коровієм 

Валерієм Вікторовичем, 26.10.2018 р. 

11. З 2 січня 2018 по 31 жовтня 2018 року проходив стажування на ЗАЕ 

«НовоСвіт» за темою: «Методика визначення потенціалу джерел відновлювальної 

енергії у Вінницькій області». 
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Рис. 57. Сертифікат з стажування за темою «Методика визначення 

потенціалу джерел відновлювальної енергії у Вінницькій області» з 

2.02.2018 по 31.10.2018 р. 

12. 6 листопада 2018 року був присутній на зустрічі із народним депутатом 

України, першим заступником голови комітету з питань науки і освіти Верховної 

Ради України Співаковським Олександром Володимировичем, який розповів, 

ким, на його думку, є лідер і чим він відрізняється від керівника. Адже на посаду 

можна призначити, а лідером потрібно стати. 

 
Рис. 58. Зустріч з Співаковським О.В., 06.11.2018 р. 

13. 21 лютого 2019 року взяв участь у семінарі на тему «Можливості 

платформи Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання», який 

відбувся на базі Вінницького національного аграрного університету та був 

проведений Тихонковою Іриною Олександрівною (представник Clarivate Analytics 

в Україні). 
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Рис. 59. Семінар на тему «Можливості платформи Web of Science для якісних 

наукових досліджень та навчання», ВНАУ, 21.02.2019 р. 

14. З 11 лютого 2019 по 11 березня 2019 року проходив стажування на ЗАЕ 

«НовоСвіт» за темою: «Компенсація нестабільності СЕС і ГЕС з використанням 

біоресурсів». 

 
Рис. 60. Сертифікат з стажування за темою «Компенсація нестабільності 

СЕС і ГЕС з використанням біоресурсів» з 11.02.2019 по 11.03.2019 р. 

15. 16 травня 2019 року був присутній в Торгово-промисловій палаті 

України, де проходив конкурс стартапів на Фестивалі інновацій – 2019, в якому 

брали участь команди науковців Вінницького національного аграрного 

університету. 



41 

 

 
Рис. 61. Конкурс стартапів в Торгово-промисловій палаті України 16.05.2019 р. 

16. 11 жовтня 2019 року взяв участь у святкуванні 37-річчя з дня заснування 

Вінницького національного аграрного університету. Разом з багаточисельною 

аграрною родиною розділили свято аспіранти, докторанти та 

здобувачі ВНАУ. 

 
Рис. 62. Святкування 37-річчя ВНАУ, 11.10.2019 р. 

17. 11 жовтня 2019 року був присутній на презентації та відкритті Центру 

підтримки технологій та інновацій TISC на базі Вінницького національного 
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аграрного університету. Це перший Центр у Вінниці і вже восьмий центр в 

Україні. Центр надає послуги з патентного пошуку та аналізу, консультує 

науковців з питань захисту інтелектуальної власності на національному та 

міжнародному рівні, підтримує винахідників у процесі комерціалізації розробок 

та створенні бізнес-проєктів. 

 

 
Рис. 63. Відкриття Центру підтримки технологій та інновацій TISC на базі 

ВНАУ, 11.10.2019 р. 

18. Був допущений до тренінгів для експертів Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, 26.02.2020 р. 
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Рис. 64. Перелік осіб, допущених до тренінгів для експертів, 26.02.2020 р. 

20. Міжнародний науково-практичний онлайн круглий стіл на тему: 

«Концепція інклюзивної зростання в умовах турбулентності COVID-19», 4 червня 

2020 року, Міжнародний гуманітарно-технічний університет (Казахстан,  

м. Шимкент). Тема доповіді: «Забезпечення безперебійної роботи 

електромеханічної транспортної системи». 

 
Рис. 65. Програма Міжнародного науково-практичного онлайн круглого столу 

на тему: «Концепція інклюзивної зростання в умовах турбулентності COVID-19», 

4.06.2020 р. 

 

 

 


