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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Малаков Олександр Іванович   

 

E-mail: malakovsana@gmail.com  
 

ORCID: 0000-0001-5237-7027 

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

X1Kv6lUAAAAJ&hl=uk&oi=sra 

Researcher ID: L-3548-2018 

 
Освіта: 

01.09.2000 – 29.05.2010 рр. – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Бруслинів 

Вінницький район, Вінницька область; 

01.09.2010 – 30.06.2013 рр. – Вінницький коледж національного університету 

харчових технологій, спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів», отримав диплом молодшого спеціаліста; 

01.09.2013 – 26.06.2015 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність                      

6.050503 «Машинобудування», отримав диплом бакалавра; 

01.09.2015 – 28.02.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Машин та 

обладнання сільськогосподарського виробництва», отримав диплом магістра; 

08.09.2017 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 

133 – галузеве машинобудування кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва інженерно-технологічного факультету.  
 

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин 

та обладнання сільськогосподарського виробництва Веселовська Наталія 

Ростиславівна. 
 

Сфера наукових інтересів: математичне моделювання, сільськогосподарська 

техніка, самохідні косарки, діагностика косарок. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Розробка 

математичних моделей діагностування параметрів та режимів роботи самохідної 

косарки» (протокол № 2 від 04.10.2017 р.). Перезатвердження теми: «Підвищення 

функціонування приводу косарки на основі математичного моделювання із 

застосуванням методів діагностування» (протокол № 8 від 17.02.2021 р.). 

mailto:malakovsana@gmail.
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Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукового 

керівника на засіданні Вченої ради ВНАУ,  4 жовтня  2017 року 
 

 

Рис. 2. Аспіранти першого року навчання з Президентом ВНАУ Калетніком Г.М. 

після затвердження тем дисертаційних робіт на Вченій раді, 04.10.2017 року. 
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Після затвердження теми відбулась співбесіда з науковим керівником 

стосовно завдань, практичної та теоретичної значимості обраного напряму 

дослідження та затвердження плану аспіранта Малакова О.І. 

 

Рис. 3. Робота над дисертацією з науковим  керівником доктором технічних 

наук, професором, завідувачем кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва Веселовською Н.Р., 23.10.17 р. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 

Електронна залікова книжка 
 

студента Малаков Олександр Іванович гр. 41-АСП-ГМ 
 

  

1 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 
 

№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 
Організація та планування 
наукових досліджень 

Залік 90 3 90 A зарах. 
2017-
12-01 

Веселовська Наталія 
Ростиславівна 

2 Українська мова в науці Залік 120 4 94 A зарах. 
2017-

12-06 

Тимкова Валентина 

Андріївна 

 

2 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 
 

№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 
Управління науковими та 
науково-технічними 

проектами 

Екзамен 150 5 96 A 5 
2018-

05-24 

Анісімов Віктор 

Федорович 

2 
Іноземна мова професійного 

спрямування 
Екзамен 210 7 76 C 4 

2018-

05-30 

Довгань Лариса 

Іванівна 

3 
Інформаційні технології в 
наукових дослідженнях 

Залік 150 5 96 A зарах. 
2018-
05-23 

Січко Тетяна 
Василівна 

 

3 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 
 

№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 

Сучасні машини та обладнання 

сільськогосподарського 
виробництва 

Екзамен 150 5 87 B 4 
2018-

11-27 

Пришляк Віктор 

Миколайович 

2 
Методика викладання у вищій 
школі 

Залік 120 4 97 A зарах. 
2018-
11-26 

Джеджула 

Олена 

Михайлівна 

 

4 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 
 

№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 Інтелектуальна власність Екзамен 150 5 95 A 5 
2019-

05-28 

Середа Леонід 

Павлович 

2 
Теоретико-методологічні 

проблеми психології 
Залік 150 5 90 A зарах. 

2019-

05-24 

Клибанівська Тетяна 

Миколаївна 

 

5 семестр Заліки, екзамени, курсові роботи, практики 
 

№ Дисципліна Форма Годин Кредитів Балів ECTS Оцінка Дата Викладач 

1 

Інноваційні тенденції світового 

сільськогосподарського 

машинобудування 

Екзамен 120 4 95 A 5 
2019-
11-25 

Середа Леонід 
Павлович 

2 Моделювання технічних систем Залік 90 3 92 A зарах. 
2019-

11-28 

Анісімов 
Віктор 

Федорович 

 

Рис. 4. Електронна залікова книжка аспіранта Малакова О.І. 
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Рис. 5. Складання іспиту з «Іноземної мови професійного спрямування», 

30.05.2018 р. 

 

Рис. 6. Складання заліку з «Організації та планування наукових досліджень», 

1.12.2017 р. 
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Рис. 7. Складання іспиту з «Управління науковими та науково-технічними 

проектами», 24.05.2018 р. 

 

Рис. 8. Складання заліку з «Інформаційні технології в наукових дослідженнях», 

23.05.2018 р. 
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Рис. 9. Складання заліку з «Методика викладання у вищій школі», 26.11.2018 р. 

 

 
 

Рис. 10. Складання заліку з «Теоретико-методологічні проблеми психології», 

24.05.2019 р. 
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Рис. 11. Складання заліку з «Інноваційні тенденції світового 

сільськогосподарського машинобудування», 25.11.2019 р. 

 

В ході вивчення дисципліни «Інноваційні тенденції світового 

сільськогосподарського машинобудування» нашою групою разом з викладачем 

кандидатом технічних наук, професором Середою Леонідом Павловичем 

20-21 листопада 2019 року було проведено виїзне практичне заняття та відвідано 

офіційних дилерів сільськогосподарської техніки John Deere - «РДО УКРАЇНА» 

та Case - «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА». 

 Під час виїзного практичного заняття ми ознайомились з новітньою 

технікою провідних фірм сільськогосподарського машинобудування. Дізналися 

про напрямки розвитку та вдосконалення таких машин в світовій практиці: 

розширення використання гідравлічного приводу, перехід на біопалива, 

підвищення функціональності та багатозадачності. 
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Рис. 12. Виїзне заняття аспірантів третього року денної форми навчання, 

спеціальності 133 – галузеве машинобудування до офіційного дилера 

сільськогосподарської техніки Case «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА»,         

20.11. 2019 р. 

 

 
 

Рис. 13. Виїзне заняття аспірантів третього року денної форми навчання, 

спеціальності 133 – галузеве машинобудування до офіційного дилера 

сільськогосподарської техніки John Deere -  «РДО УКРАЇНА», 21.11.2019 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи аспіранта 

 Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального 

навчального плану роботи аспіранта, який затверджено на Вченій раді 

університету (протокол №2 від 04.10.2017 р.). 

 

Рис. 14. Титульна сторінка індивідуального плану роботи аспіранта       

Малакова О.І. 



13 
 

База проведення досліджень 

 Протягом березня-квітня 2018 року на тереторії МТС «Модуль» ВНАУ були 

проведені дослідження регулювання ріжучих апаратів косарок, класифікації їх за 

конструктивними ознаками, обґрунтування робочих параметрів при змінних 

навантажувально-швидкісних режимах роботи. Визначені основні шляхи 

вдосконалення діагностичних моделей.   

 
Рис. 15. Огляд косарок за конструктивними та технологічними 

особливостями 

 

Рис. 16. Діагностика різального апарату та самохідного шасі машинного 

агрегату для скошування рослинної маси 
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Рис. 17. Підготовка та регулювання агрегату для скошування стебельної маси та 

зняття техніко-економічних показників в залежності від зміни агротехнічних 

вимог скошуваної рослини 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Малаков О.І. Сучасний стан технічного рівня машин для скошування трав 

на сіно. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018, № 2 (101). С. 139-144. 

 

  
Рис. 18. Збірник наукових праць «Техніка, енергетика, транспорт АПК»,             

№ 2 (101). 2018 р. 
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2. Малаков О.І., Бурлака С.А., Ярощук Р.О. Зниження навантаження 

елементів конструкції моста керованих коліс самохідної косарки шляхом 

раціональної установки гідроциліндрів. Вісник Хмельницького національного 

університету. 2018, № 4 (263). С. 56-61. 

 

  

 

Рис. 19. Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету» 

№ 4 (263). 2018 року. 

 

3. Веселовська Н.Р., Малаков О.І., Бурлака С.А. Експериментальні 

дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних 

комбайнів. Вісник Хмельницького національного університету. 2019, № 2 (271).  

С. 37-43. 

  

 

Рис. 20. Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету» 

№ 2 (271). 2019 року. 
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4. Малаков О.І., Бурлака С.А., Ярощук Р.О. Математичне моделювання 

живильно-подрібнювального апарата кормозбирального комбайна КСК-600. 

Техніка, енергетика, транспорт АПК. ВНАУ. 2019, № 2 (105) С. 18-24. 

  

Рис. 21. Збірник наукових праць «Техніка, енергетика, транспорт АПК»              

№ 2 (105). 2019 року. 

 

5. Галущак О.О., Бурлака С.А., Галущак Д.О., Малаков О.І. Обґрунтування 

впливу температури компонентів сумішевого палива на роботу двигуна. Вісник 

машинобудування та транспорту. 2019, №2 (8). С. 33-38. 

 
Рис. 22. Збірник наукових праць «Вісник машинобудування та транспорту»      

№2 (8). 2019 року. 
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6. Малаков О.І., Бурлака С.А., Михальова Ю.О. Математичне моделювання 

та основи конструювання вібраційних змішувачів. Вісник Хмельницького 

національного університету Серія: Технічні науки. 2019, № 5 (277). С. 38-43.  

 
Рис. 23. Збірник наукових праць «Вісник ХНУ» № 5 (277). 2019 року. 

 

7. Веселовська Н.Р., Малаков О.І., Бурлака С.А. Математичне моделювання 

механізму вивішування косарки-плющилки причіпної КПП-4.2. Техніка, 

енергетика, транспорт АПК. 2019, № 4 (107). С. 5-10.   

 

 
 

Рис. 24. Збірник наукових праць «Техніка, енергетика, транспорт АПК»              

№ 4 (107). 2019 року. 
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8. Veselovska N., Malakov O., Manzhos Е., Hnatyuk O. Test planning of 

serviceability of flexible production systems equipment considering planning and 

monitoring of agricultural equipment. Вібрації в техніці та технологіях. 2020,        

№3 (98). С. 65-75. 

 

  
 

Рис. 25. Збірник наукових праць «Вібрації в техніці та технологіях» №3 (98).  

2020 року. 

 

9. Веселовська Н.Р., Малаков О.І., Бурлака С.А. Математичне моделювання 

роботи кривошипно-шатунного механізму косарки в залежності від швидкісних і 

силових параметрів. The scientific heritage. 2021. №65. С. 25-27. 

 
 

Рис. 26. Збірник наукових праць «The scientific heritage» №65.  2021 року. 

 

Матеріали конференцій 

1. Веселовська Н.Р., Малаков О.І. Характеристика та особливості 

конструкції самохідної косарки. Сучасні проблеми виробництва, переробки 

сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК: 
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Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції 28-30 листопада 2017 

року. Вінниця. С. 30-33. 

  

Рис. 27. Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні 

проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, 

машинобудування та енергетичних систем АПК» 28-30 листопада 2017 року. 

 

2. Веселовська Н.Р., Малаков О.І. Принцип роботи та основні пристрої 

самохідної косарки-плющилки на прикладі КПС-5Б. Комплексне забезпечення 

якості технологічних процесів та систем: Матеріали VІІІ міжнародної науково-

практичної конференції 10-12 травня 2018 року. Чернігів. С. 143-145. 

  

Рис. 28. Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 10-12 

травня 2018 року. 
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3. Веселовська Н.Р., Малаков О.І. Вдосконалення дизайну самохідної 

косарки. Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів: Матеріали V 

міжнародної науково-технічної конференції 28-30 травня 2018 р. Луцьк. С. 22-24. 

  

 

Рис. 29. Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні 

напрямки розвитку технологічних комплексів» 28-30 травня 2018 року. 

 

4. Малаков О.І. Інженерно-педагогічна освіта як частина системи освіти. 

Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та 

технологічного напрямків: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції 26-29 березня 2019 року. Бердянськ. С. 16-18. 

 

 
Рис. 30. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та 

технологічного напрямків» 26-29 березня 2019 року. 



21 
 

 

5. Веселовська Н.Р., Малаков О.І., Гнатюк О.В. Особливості проектування 

технологічних процесів в умовах автоматизованого виробництва. Перспективи 

розвитку машинобудування та транспорту: Матеріали І науково-технічної 

конференції 13-15 травня 2019 року. Вінниця. С. 278-280. 

 
 

Рис. 31. Матеріали І науково-технічної конференції «Перспективи розвитку 

машинобудування та транспорту» 13-15 травня 2019 року. 

 

6. Веселовська Н.Р., Малаков О.І. Функціональне  моделювання процесу 

технологічної підготовки виробництва для проектів створення нової техніки. 

Молода наука – роботизація і нанотехнології сучасного машинобудування: 

матеріали міжнародної молодіжної науково-технічної конференції 28 березня 

2019 року. Краматорськ. 2019. С. 134-137. 

  

Рис. 32. Матеріали міжнародної молодіжної науково-технічної конференції 

«Молода наука – роботизація і нанотехнології сучасного машинобудування» 28 

березня 2019 року. 

 

7. Малаков О.І. Агротехнічні вимоги та оцінка якості косіння зеленої маси з 

одночасним плющенням. Science, society, education: topical issues and development 
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prospects: Abstract 6th International scientific and practical conference 10-12 may 

2020. Kharkiv, Ukraine. P.  275-277. 

         

Рис. 33. Матеріали 6th International scientific and practical conference «Science, 

society, education: topical issues and development prospects» 10-12 may 2020. 

 

8. Малаков О.І. Методи діагностики робочих органів самохідних косарок. 

Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: Матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 22-23 квітня 2020 року. 

Бердянськ. С. 173–174. 

 
 

Рис. 34. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» 22-23 квітня 

2020 року. 
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9. Веселовська Н.Р, Малаков О.І. Аналіз відмов ріжучих апаратів роторних 

косарок. Сучасний рух науки: Матеріали X міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції 2-3 квітня 2020 року. Дніпро. С. 193-197. 

 
 

Рис. 35. Матеріали X міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції  

«Сучасний  рух  науки» 2-3 квітня 2020 року. 

 

10. Веселовська Н.Р, Малаков О.І. Технологія скошування рослинності на 

каналах меліоративних систем. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових 

умовах: Матеріали I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 28-

29 травня 2020 року. Дніпро. 2020. С. 180-181. 

 
 

Рис. 36. Матеріали VIII-ої міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту» 28-

29 травня 2020 року. 
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 11. Малаков О.І. Аналіз впливу коливань ножів на роботу косарки. 

Інноваційні розробки в аграрній сфері: Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Молодь і технічний прогрес в АПВ» 7-8 травня 2020 

року. Харків. С. 69-70. 

 
 

Рис. 37. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і 

технічний прогрес в АПВ» 7-8 травня 2020 року. 

 

12. Veselovska N.R., Malakov O.I., Hnatyuk О.F. The analysis of test planning 

of flexible production systems. Комплексне забезпечення якості технологічних 

процесів та систем: матеріали X міжнародної науково-практичної конференції 

23-25 вересня 2019 року. Національний університет «Чернігівська політехніка».  

м. Чернігів, 2020. С. 8-9. 

 
Рис. 38. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне 

забезпечення якості технологічних процесів та систем» 23-25 вересня 2019 року. 
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Участь у конференціях 

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

студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляди молодих вчених», 

15-16 травня 2018 року, ВНАУ, м. Вінниця. Тема доповіді: «Сучасний стан  

технічного рівня машин для скошування трав на сіно». 

 
Рис. 37. Пленарне та секційне засідання міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного 

сектору України: погляд молодих вчених» 15-16 травня 2018 року. 

 

 
Рис. 38. Сертифікат міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд 

молодих вчених» 15-16 травня 2018 року. 
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2. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

енергетичних систем в АПК», 28-30 листопада 2017 року, ВНАУ, м. Вінниця. 

Тема доповіді: «Характеристика та особливості конструкції самохідної косарки». 

 

 
 

Рис. 38. Доповідь на секційному засіданні Всеукраїнської науково-технічної 

конференції «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської 

продукції, машинобудування та енергетичних систем в АПК» 28-30 листопада 

2017 року. 

 

 3. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з 

міжнародною участю «Наукові засади підготовки фахівців природничого, 

інженерно-педагогічного та технологічного напрямків», 26-29 березня 2019 року,  

м. Бердянськ. Тема доповіді: «Інженерно-педагогічна освіта як частина системи 

освіти». 

 
Рис. 39. Сертифікат учасника  ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференції з міжнародною участю «Наукові засади підготовки фахівців 

природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків», м. 

Бердянськ, 26-29 березня 2019 року. 
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 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», 4-5 квітня 2019 року, Немирівський коледж 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ, м. Немирів. Тема доповіді: 

«Використання сучасної техніки в будівництві» 

 
Рис. 40. Сертифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», 4-5 квітня 2019 року. 

 5. І Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку 

машинобудування та транспорту», 13-15 травня 2019 року,  ВНТУ, м. Вінниця. 

Тема доповіді: «Особливості проектування технологічних процесів в умовах 

автоматизованого виробництва». 

 
Рис. 41. Сертифікат учасника І Міжнародної науково-технічної конференції 

«Перспективи розвитку машинобудування та транспорту», 13-15 травня 2019 

року. 
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 6. The 6th International scientific and practical conference «Science, society, 

education: topical issues and development prospects» (May 10-12, 2020) SPC “Sci-

conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020. Тема доповіді: «Агротехнічні вимоги та 

оцінка якості косіння зеленої маси з одночасним плющенням». 

 
Рис. 42. The 6th International scientific and practical conference «Science, society, 

education: topical issues and development prospects», м. Харків, 10-12 травня 2020 

року. 

 7. X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний  рух 

науки, м Дніпро, 2-3 квітня 2020 року. Тема доповіді: «Аналіз відмов ріжучих 

апаратів роторних косарок». 

 
Рис. 43. Сертифікат X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Сучасний  рух науки, м Дніпро, 2-3 квітня 2020 року. 
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 8. I міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи розвитку 

науки в сучасних кризових умовах», м. Дніпро, 28-29 травня 2020 року. Тема 

доповіді: «Технологія скошування рослинності на каналах меліоративних 

систем». 

 
Рис. 44. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Шляхи 

розвитку науки в сучасних кризових умовах» м Дніпро, 28-29 травня 2020 року. 

 9. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

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

доповіді: «Обґрунтування основних технологічних операцій під час заготівлі 

кормів». 

 
Рис. 45.  Робота секції №2 «Розвиток ресурсозберігаючих процесів формування 

високоякісних заготовок та розширення функціональних можливостей машин в 

АПК.» всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

енергетичних систем АПК», м. Вінниця, ВНАУ, 28-29 листопада 2019 року. 
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Рис. 46. Програма всеукраїнської науково-технічної конференція «Сучасні 

проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, 

машинобудування та енергетичних систем АПК», 28-29 листопада 2019 року, 

ВНАУ, м. Вінниця 

 10. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених 

та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 

умовах конвергенції», 14-15 травня 2020 року, ВНАУ, м. Вінниця. Тема доповіді: 

«Оптимізація параметрів механізму плющення рослинної маси косарки-

плющилки причіпної КПП - 4,2» 

 
Рис. 47. Програма міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового 

сектора економіки в умовах конвергенції», м. Вінниця, ВНАУ, 14-15 травня 2020 

року. 
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11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація 

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

2021 року, м. Вінниця. Тема доповіді: «Обґрунтування діагностичних параметрів 

самохідних косарок як складової програми сталого розвитку». 

 

Рис. 48. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація європейського 

зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених», ВНАУ, 14-15 травня 2021 року. 

 

Рис. 49. Програма Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація 

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

2021 року. 
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Участь у науково-дослідній роботі 

Ініціативна тематика «Розробка математичних моделей діагностування 

параметрів та режимів роботи самохідної косарки», яка затверджена в 

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

присвоєнням державного реєстраційного номера (0117U006832), термін 

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

машин та обладнання сільськогосподарського виробництва про прикріплення до 

тематики (протокол № 5 від 23.10.2017 р.). 

 

Цитування наукових публікацій 

 
Рис. 50. Профіль аспіранта Малакова О.І. у «Google Scholar» 

 

Рис. 51. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID (0000-0001-5237-7027) 
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Рис. 52. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID від науково-

метричної бази Web of Science (L-3548-2018) 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 

Педагогічна практика 

В період проходження педагогічної практики з 14.09.2020 р. по 

 02.10 2020 р., мною було відвідано 6 аудиторних занять, лекцій та практичних, 

викладачів Вінницького аграрного університету. 

Відвідування аудиторних занять 

Викладач, 

котрий 

проводив 

заняття 

Дата і час 

проведен

ня заняття 

Академічна 

група 

Тема заняття, навчальна 

дисципліна 

Вид 

занятт

я 

Моторна О.О. 
14.09.20 

2 пара 

Маш-17-

1, Маш-

17-2. 

Тема «Основні положення 

базування», дисципліна 

«Технологічні основи 

сільськогосподарського 

машинобудування» 

ЛК 

Моторна О.О. 
16.09.20 

1 пара 

31-АІ,  

32-АІ ст.,  

33-АІ ст. 

Тема «Призначення 

посадок», дисципліна 

«Взаємозамінність, 

стандартизація та технічні 

вимірювання» 

ЛК 

Полєвода Ю.А. 
16.09.20 

2 пара 
31-АІ 

Тема «Аналіз кінематичних 

схем кривошипних 

механізмів», дисципліна 

«Деталі машин» 

ПЗ 

Островський 

А.Й. 

17.09.20 

2 пара 
31-Маш 

Тема «Перевірка на точність 

токарно-гвинторізних 

верстатів», дисципліна 

«Металообробне 

обладнання» 

ПЗ 

Шаргородськи

й С.А. 

21.09.20 

1 пара 
31-ЕІ 

Тема «Витікання рідини 

крізь отвори», дисципліна 

«Гідравліка» 

ЛК 

Переяславськи

й О.М. 

28.09.20 

3 пара 

ГРС-20 

Маг. з  

Тема «Вступ. Задачі САП на 

виробництві. Використання 

твердотільного моделювання 

при проектуванні», 

дисципліна «Системи 

автоматизованого 

проектування» 

ЛК 
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Рис. 52. Відвідування аудиторних занять під час проходження педагогічної 

практики в період з 14.09.2020 р. по 02.10.2020 р. 
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Також було самостійно проведено лекційне та практичне заняття зі 

студентами Вінницького національного аграрного університету. 

Сітка проведення занять  

Дата і час 

проведення 

заняття 

Академічна 

група 
Тема заняття, навчальна дисципліна Вид заняття 

24.09.2020 

1 пара 
Маш. 18-1 

Тема «Деталі та механізми приводів 

верстатів. Шпиндельні вузли 

верстатів», дисципліна 

«Металообробне обладнання» 

ЛК 

25.09.2020 

1 пара 
Маш. 18-1 

Тема «Перевірка на точність токарно-

гвинторізних верстатів», дисципліна 

«Металообробне обладнання» 

Пз 

 
Рис. 53. Проведення відкритого лекційного заняття із студентами групи Маш. 

18-1 інженерно-технологічного факультету ВНАУ 24.09.2020 р. 

  
Рис. 54. Проведення практичного заняття із студентами групи Маш. 18-1. 

інженерно-технологічного факультету ВНАУ 25.09.2020 р. 
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 Під час проведення лекційного заняття на тему «Деталі та механізми 

приводів верстатів. Шпиндельні вузли верстатів», з дисципліни «Металообробне 

обладнання» в навчальний процес ВНАУ було впроваджено результати 

дисертаційної роботи на тему «Розробка математичних моделей діагностування 

параметрів та режимів роботи самохідної косарки». 

За результатами  впровадження в навчальний процес ВНАУ було отримано 

відповідну довідку. 

 
Рис. 55. Довідка про впровадження результатів дисертації в навчальний процес 

Вінницького національного аграрного університету 



38 
 

Впровадження результатів дисертації у виробництво 

 Як результат виконання дисертаційної роботи здійснено впровадження на 

підприємстві ТОВ «Агромаш-Калина» та отриманий акт впровадження у 

виробництво. 

Протягом квітня-травня 2021 року проведено технічний огляд робочих 

вузлів самохідних косарок. Розроблена діагностична модель визначення 

технічного стану косарок по надлишкових віброприскореннях та 

вібропереміщеннях. Як результат встановлено, що похибка складає 18%, тобто 

запропонована методика діагностики ефективно визначає можливість виведення з 

ладу конструктивних елементів приводу косарки та підвищити надійність до 30%. 

 
 

Рис. 56. Впровадження результатів дисертації у виробництво на ТОВ «Агромаш-

Калина» 07.05.2021 р. 

  
Рис. 57. Акт впровадження результатів дисертації у виробництво на ТОВ 

«Агромаш-Калина» 07.05.2021 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 

Машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

12.06.2018 р. 

Механізації 

сільського 

господарства 

20.06.2018 р. 

Другий 

Машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

11.06.2019 р. 

Механізації 

сільського 

господарства 

13.06.2019 р. 

Третій 

Машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

09.06.2020 р. 

Інженерно-

технологічний 17.06.2020 р. 

Четвертий 

Машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

01.06.2021 р. 

Інженерно-

технологічний 03.06.2021 р. 

 

 

Рис. 57. Проходження звіту аспіранта 4 року навчання Малакова О.І., червень 

2021 року. 
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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 

 

  

 


