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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Севостьянов Іван Вячеславович 

Електронна пошта: sevost@vsau.vin.ua 

ORCID: 0000-0001-8965-9810 

Scopus Author ID: 57221106896 

Researcher ID: AAP-4410-2021 

Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=69Mc

RxIAAAAJ&hl=ru 

Робоча адреса: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, навчальний корпус № 2. 

Дата та місце народження: 
29.03.1970 р., м. Москва. 

Освіта:  
1988-1993 рр. – Вінницький політехнічний інститут, кваліфікація інженера-

механіка, спеціальність «Технологія машинобудування»; 

1994-1997 рр. – Вінницький державний технічний університет, аспірантура, 

спеціальність «Процеси та машини обробки тиском». 

 

Науковий ступінь:  

14.04.1999 р. – кандидат технічних наук, Вінницький державний технічний 

університет. Тема дисертації «Вибропресс с гидроимпульсным приводом для 

многокомпонентного нагружения порошковых заготовок». Спеціальність: 

05.03.05 –процеси та машини обробки тиском. Науковий керівник: доктор 

технічних наук, професор Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович. 

16.05.14 р. – доктор технічних наук, Національний університет харчових 

технологій. Тема дисертації «Теоретичні основи процесів та обладнання для 

віброударного зневоднення відходів харчових виробництв». Спеціальність 

05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та 

фармацевтичних виробництв. Науковий консультант: доктор технічних наук, 

професор Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитрович. 

 

Вчене звання: 

- доцент кафедри металорізальних верстатів і обладнання автоматизованого 

виробництва, атестат ДЦ №007702 від 19.06. 2003 р. 

- професор кафедри металорізальних верстатів та обладнання 

автоматизованих виробництв, атестат 12ПР №010991 від 15.12.2015 р. 

mailto:sevost@vsau.vin.ua
https://publons.com/researcher/AAP-4410-2021/
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Трудова діяльність: 

1993-1994 рр. – інженер кафедри металорізальних верстатів та обладнання 

автоматизованого виробництва Вінницького політехнічного 

інституту (з 1994 р. – Вінницький державний технічний 

університет); 

1994-1997 рр. – аспірант із відривом від виробництва Вінницького 

державного технічного університету; 

1998-1999 рр. – асистент, потім інженер, пізніше – інженер 3-ї категорії та 

науковий співробітник кафедри металорізальних верстатів 

та обладнання автоматизованого виробництва Вінницького 

державного технічного університету; 

1999-2002 рр.  старший викладач кафедри металорізальних верстатів та 

обладнання автоматизованого виробництва Вінницького 

державного технічного університету 

1993-2000 рр. – молодший науковий співробітник, науковий співробітник та 

старший науковий співробітник на держбюджетних темах 

19-Д-112, 19-Д-184; 

2002-2014 рр. – доцент кафедри металорізальних верстатів та обладнання 

автоматизованого виробництва Вінницького державного 

технічного університету (з 2003 р. – Вінницький 

національний технічний університет. 

2014-2019 рр. – професор кафедри металорізальних верстатів та обладнання 

автоматизованих виробництв Вінницького національного 

технічного університету (з 2016 р. – кафедра галузевого 

машинобудування) 

2016-2019 рр. – заступник декана факультету машинобудування та 

транспорту Вінницького національного технічного 

університету з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва 

2019 р.-по 

теперішній час 

завідувач кафедри технологічних процесів та обладнання 

переробних і харчових виробництв Вінницького 

національного аграрного університету та професор даної 

кафедри 

  



5 
 

РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Дисципліни, які викладає д.т.н., професор Севостьянов І.В. для 

студентів: 
- Процеси та апарати харчових виробництв; 

- Процеси та апарати біотехнологічних виробництв 

 

Дисципліни, які викладає д.т.н., професор Севостьянов І.В. для 

аспірантів з галузі знань «Виробництво та технології» за спеціальністю 

181 «Харчові технології»:  
- Процеси та апарати харчових та переробних виробництв 

 

Основні публікації (за останні 5 років): 

 
Навчальні посібники 

1. Севостьянов І. В. Вступ до фаху : навчальний посібник. Вінниця : 

ВНТУ. 2016. 107 с. 

2. Севостьянов І. В. Технологічне обладнання цехів переробки 

продукції тваринництва. Навчальний посібник. Вінниця : ВНАУ, 2020. 127 с. 

 

Монографії 

1. Севостьянов І. В. Технологія та обладнання для віброударного 

зневоднення вологих дисперсних матеріалів : монографія. Вінниця : ВНАУ, 

2020. 303 с.  

2. Севостьянов І. В. Процеси та обладнання для віброударного 

фільтрування вологих дисперсних середовищ : монографія. Вінниця : ВНАУ, 

2021. 184 с.  

 

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science 

Core Collection 

1. Kaletnik H., Sevostianov I., Bulgakov V., Holovach I., Melnik V., 

Ihnatiev Ye, Olt J. Development and examination of high-performance 

fluidisedbed vibration drier for processing food production waste. Agronomy 

Research. 18(4), 2020. P. 2391-2409. 

2. Sevostianov, I. V., Ivanchuk Ya. V., Polishchuk, O. V. Lutsyk, V. L., 

Dobrovolska, K. V., Smailova S., Wójcik, W., Kalizhanova A. Development of the 

scheme of the installation for mechanical wastewater treatment. Journal of 

Ecological Engineering, 2021. Volume 22, Issue 1. P. 20-28. 

3. Bulgakov V., Sevostianov I., Kaletnik G., Babyn I., Ivanovs S., Holovach 

I., Ihnatiev Y. Theoretical Studies of the Vibration Process of the Dryer for Waste 

of Food. Rural sustainability research 44(339), 2020. 
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Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Севостьянов І. В., Луцик В. Л. Установка для багатостадійного 

зневоднення відходів харчових виробництв. Вісник машинобудування та 

транспорту, 2017. №1. С. 105-113. 

2. Севостьянов І.В., Добранюк Ю.В., Бубновська І.А. Розвиток процесів 

вальцювання криволінійний заготовок з алюмінієвих сплавів. Вісник 

машинобудування та транспорту, 2017. №2. С. 150-157. 

3. Поліщук О. В., Севостьянов І. В., Христич О. В. Підвищення якості 

навчання студентів шляхом активізації взаємодії з викладачами. Педагогіка 

безпеки, 2017. №2. С. 27-34. 

4. Севостьянов І. В. Автоматизація проектування технологічних 

процесів механічної обробки та складання. Вісник машинобудування та 

транспорту, 2018. №1 (7). С. 112-120. 

5. Грицун А. В., Бабін І. А., Севостьянов І. В. Дослідження впливу 

соскової гуми на дійки вимені корів. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 

2018. №4 (103). С. 4-8. 

6. Севостьянов І. В., Грицун А. В., Бабін І. А. Обладнання для 

високоефективного очищення стічних вод на підприємтвах АПК. Техніка, 

енергетика, транспорт АПК, 2019. №1 (104). С. 29-39. 

7. Гунько І. В., Севостьянов І. В., Орлюк Ю. Т. Дослідження напрямків 

удосконалення пластинчастих теплообмінників. Техніка, енергетика, 

транспорт АПК, 2019. №2 (105). С. 59-65. 

8. Іванчук Я.В., Іскович-Лотоцький Р.Д., Коц І.В., Севостьянов І.В. 

Математичне моделювання технологічного процесу завантаження судна 

вібраційним конвеєром. Shipbuilding & Marine Infrastructure / Судостроение и 

морская инфраструктура, 2018. №2 (10). С. 81-92. 

9. Севостьянов І. В. Підвищення продуктивного потенціалу земель за 

рахунок удосконалення технології та обладнання для розчинення 

мінеральних речовин у біологічних добривах. Техніка, енергетика, 

транспорт АПК, 2019. №3 (106). С. 26-34. 

10. Sevostianov I., Kravets S., Pidlypna M. Use of criterial synthesis and 

analysis for modernization of objects of machine building production. Техніка, 

енергетика, транспорт АПК, 2020. №2 (109). С. 88-96. 

11. Sevostianov I., Ivanchuck Ya., Kravets S. Elaboration and researches of 

highly effective installation for vibro-blowing dehydration of dispersive waste of 

food productions. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2020. №3 (110). С. 24-

33. 

12. Севостьянов І. В., Токарчук О.А., Горбаченко А.А. Розробка 

технології для високоефективного безперервного очищення стічних вод 

переробних підприємств. Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2020. №3 

(110). С. 103-116. 

13. Sevostianov I., Kraevsky S. Іntensification of mixing of heterogeneous 

food mixtures under the impact of ultrasonic vibrations. Техніка, енергетика, 

транспорт АПК, 2020. №4 (111). С. 80-89. 
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14. Sevostianov I., Pidlypna M. Model of optimization of functioning of 

modern polygraphic and publishing complexes. Техніка, енергетика, транспорт 

АПК, 2020. №4 (111). С. 90-99. 

15. Севостьянов І.В., Мельник О.С., Краєвський С.О., Горбаченко А.А. 

Дослідження відцентрового подрібнювача зернової сировини. Вібрації в 

техніці та технологіях, 2021. №1 (100). С. 66-79. 

 

Патенти 

1. Іскович-Лотоцький Р. Д. Навісний віброударний пристрій з 

гідравлічним приводом для занурення паль / Іскович-Лотоцький Р. Д., 

Іванчук Я. В., Манжілевський О.Д., Севостьянов І. В. // Патент на корисну 

модель №141392. 10.04.2020 р.  

 

Авторські свідоцтва 

1. Іванчук Я. В., Іскович-Лотоцький Р. Д., Белзецький Р.С., Веселовська 

Н.Р., Севостьянов І. В. Комп’ютерна програма «Проектний розрахунок 

футеровки піролізної установки для утилізації медичних відходів». Свідоцтво 

про реєстрацію авторського права на твір №103682. 

 

Рис. 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна 

програма «Проектний розрахунок футеровки піролізної установки для 

утилізації медичних відходів».  
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Матеріали конференцій 
1. XLV науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

співробітників та студентів університету з участю працівників науково-

дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. 

Вінниці та області, м. Вінниця, 22-23.03.2016 р. Тема доповіді: «Моделювання 

віртуальних виробничих систем». 

2. XLV науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

співробітників та студентів університету з участю працівників науково-

дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. 

Вінниці та області, м. Вінниця, 22-23.03.2016 р. Тема доповіді: «Підвищення 

ефективності процесів віброударного зневоднення відходів харчових виробництв». 

3. Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Сучасні вібраційні 

технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них», м. Вінниця, 25-

26.10.2016. Тема доповіді: «Установка для осуществления массообменных 

процессов в биологических удобрениях». 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення процесів і 

обладнання - запорука іноваційного розвитку харчової промисловості», м. Вінниця, 

8-9 листопада 2016 р. Тема доповіді: «Установка для багатостадійного зневоднення 

відходів харчових виробництв». 

5. Міжнародна науково-технічна конференція «Гідро- та пневмоприводи 

машин - сучасні досягнення та застосування», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. 

Тема доповіді: «Динамічні процеси у потоку вологого дисперсного матеріалу під 

час його зневоднення». 

6. XLVІ науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

співробітників та студентів університету з участю працівників науково-

дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. 

Вінниці та області, м. Вінниця, 21-23.03.2017 р. Тема доповіді: «Інтенсифікація 

процесів розчинення мінеральних речовин у біологічних добривах». 

7. XLVІ науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, 

співробітників та студентів університету з участю працівників науково-

дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. 

Вінниці та області, м. Вінниця, 21-23.03.2017 р. Тема доповіді: «Установка для 

багатостадійного зневоднення відходів харчових виробництв». 

8. XLVІІ науково-технічна конференція професорсько-викладацького 

складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-

дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. 

Вінниці та області, м. Вінниця, 21-23.03.2018 р. Тема доповіді: «Аналіз схем 

обладнання для сушіння вологих дисперсних матеріалів». 

9. XLVІІ науково-технічна конференція професорсько-викладацького 

складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-

дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. 

Вінниці та області, м. Вінниця, 21-23.03.2018 р. Тема доповіді: «Аналіз способів та 

методів перероблення відходів харчових виробництв з врахуванням їх 

екологічності та техніко-економічної ефективності». 

10. VІ міжнародна конференція «Проблеми довговічності матеріалів, 

покриттів та конструкцій», м. Вінниця, 13-15 вересня 2018 р. Тема доповіді: 

«Сборные шнеки с вставними винтовыми кромками и пластинами». 

11. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий 
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форум» м. Ладижин, Ладижинський коледж ВНАУ, 23-24 квітня 2019 р. Тема 

доповіді: «Установка для високопродуктивного очищення стічних вод».  

12. Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку 

машинобудування та транспорту-2019», м. Вінниця, 13-15.05.2019 р. Тема доповіді: 

«Математичне моделювання технологічного процесу транспортування вібраційним 

конвеєром». 

13. Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку 

машинобудування та транспорту-2019», м. Вінниця, 13-15.05.2019 р. Тема доповіді: 

«Обладнання для регенерації промислових фільтрів з використанням динамічних 

впливів». 

14. XVIII Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та 

технологіях», м. Київ, 23-25 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Моделювання робочих 

процесів гідроімпульсного привода з двокаскадним клапаном-пульсатором». 

15. Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал 

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

24-25 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Підвищення продуктивного потенціалу 

земель за рахунок удосконалення технології та обладнання для розчинення 

мінеральних речовин у біологічних добривах». 

16. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

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

доповіді: «Високоефективна вібросушарка для перероблення відходів харчових 

виробництв». 

17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інженерно-технологічне 

забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та 

перспективи». м. Вінниця, ВНАУ, 21-22 жовтня 2020 р. Тема доповіді: 

«Інтенсифікація технологічних процесів перемішування неоднорідних харчових 

сумішей за допомогою ультразвукової кавітації». 

18. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 

інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії», м. Вінниця, ВНАУ, 19-20 

листопада 2020 р. Тема доповіді: «Дослідження високоефективної вібросушарки 

киплячого шару для перероблення відходів харчових виробництв.  

19. Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в 

металургії та машинобудуванні ІТММ 2021», м. Дніпро, 16-18 березня 2021 р. Тема 

доповіді: «Математична модель динамiки дисперсного середовища в процесах 

формоутворення заготовок порошкової металургії». 

20. ІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Перспективи розвитку 

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

доповіді: «Automated technological projection of classification 
processes of dry dispersive materials». 
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Рис. 2. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний 

науковий форум» м. Ладижин, Ладижинський коледж ВНАУ, 23-24 квітня 

2019 р. 

 

Рис. 3. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування 

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

року 
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Цитування наукових публікацій: 

Рис. 4. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID д.т.н., професора 

Севостьянова І.В. (0000-0001-8965-9810) 
 

Рис. 5. Міжнародний ідентифікатор автора RESEARCHER ID д.т.н., 

професора Севостьянова І.В., який інтегрується з наукометричною базою 

Web of Science (WoS) (https://publons.com/researcher/4471816/ivan-sevostianov/)  
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Рис. 6. Міжнародний ідентифікатор автора Scopus Author ID д.т.н., 

професора Севостьянова І.В. (57221106896) 

 

Рис. 7. Профіль д.т.н., професора Севостьянова І.В. у «Google Scholar» 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативні тематики: 

Ініціативна тематика «Інтенсифікація процесів механічної обробки 

сільськогосподарської сировини за вібраційного впливу», науковий керівник 

Севостьянов І.В., терміни виконання: березень 2017 року – березень 2021 

року.  

 

Стартапи:  

Стартап «Дегідратор для зневоднення відходів харчових виробництв». 

Відходи спиртових, пивоварних та цукрових заводів України в основному 

виливаються на поля або у водойми, що призводить до їх забруднення. Але 

при зневодненні відходів до вологості 20-25%, вони можуть 

використовуватись як цінні добавки до сільськогосподарських кормів або в 

якості палива. Для зневоднення відходів пропонується дегідратор, який в 

порівнянні із аналогами має менші габарити, забезпечує мінімальні витрати 

енергії на зневоднення, підвищення продуктивності робочого процесу, 

зменшення кінцевої вологості відходів та капітальних витрат. Така висока 

ефективність нашого обладнання обумовлена максимально раціональним 

розподіленням енергії по стадіях зневоднення, збільшенням швидкості її 

передачі частинкам відходів при суттєвій загальній економії енерговитрат. 

По суті пропонується безвідходна технологія майбутнього, яка приносить 

значний прибуток і може бути успішно впроваджена на підприємствах 

різного напряму та потужності. Економічний ефект від впровадження нашого 

обладнання на одній з кавових фабрик України складає біля 41 млн. грн. за 

рік, при терміні окупності – 14 місяців.  

Проект «Дегідратор» був представлений на Всеукраїнському фестивалі 

інновацій у м. Київ 16 травня 2019 р., на IV Міжнародному форумі Innovation 

Market у м. Київ 5-7 листопада 2019 р. та на конкурсі стартапів Вінницької 

ОДА, 20 грудня 2019 р. 
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Рис. 8. Презентація проекту «Дегідратор» на Всеукраїнському фестивалі 

інновацій у м. Київ 16 травня 2019 р.  
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Рис. 9. Презентація проекту «Дегідратор» на IV Міжнародному форумі 

Innovation Market у м. Київ в 5-7 листопада 2019 р.  

 

Рис. 10. Презентація проекту «Дегідратор» на конкурсі стартапів 

Вінницької ОДА, 20 грудня 2019 р.   
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ТА 

КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 

Наукові інтереси: Розробка та дослідження вібраційних масо- і 

теплообмінних процесів для харчових та переробних виробництв, а також 

обладнання для їх реалізації, методи автоматизованого проектування 

технологічних процесів механічної обробки, складання та процесів 

переробки харчової сировини. 

 

Робота з аспірантами, докторантами та здобувачами: 

 

1. Кількість аспірантів (докторантів, здобувачів), над якими 

здійснюється наукове керівництво (консультування): 

1. Підлипна Марина Петрівна, аспірантка денної державної 

форми навчання зі спеціальності 181 – харчові технології. Тема 

дисертації «Обґрунтування конструктивно-технологічних 

параметрів гіраційного класифікатора сипких матеріалів». 

2. Краєвський Сергій Олександрович, аспірант денної 

державної форми навчання зі спеціальності 181 – харчові 

технології. Тема дисертації «Розробка технологічних основ 

процесів утворення та розділення дисперсних харчових сумішей 

під впливом ультразвукових кавітаційних впливів». 

3. Мельник Олександр Сергійович, аспірант денної державної 

форми навчання зі спеціальності 133 – галузеве 

машинобудування. Тема дисертації «Обґрунтування 

раціональних конструктивних параметрів та режимів роботи 

гідропонної установки». 

 

2. Формування індивідуального плану роботи аспіранта  
Навчання аспірантів в аспірантурі здійснюється відповідно до 

індивідуальних планів їх роботи, які попередньо було узгоджено та 

сформовано з науковим керівником д.т.н., професором Севостьяновим І.В.  

Індивідуальний план роботи аспірантки Підлипної М.П. за темою 

дисертації «Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів 

гіраційного класифікатора сипких матеріалів» затверджено на Вченій раді 

Вінницького національного аграрного університету (протокол № 2 від 

26.09.2018 р.). 

Індивідуальний план роботи аспіранта Краєвського С.О. за темою 

дисертації «Розробка технологічних основ процесів утворення та розділення 

дисперсних харчових сумішей під впливом ультразвукових кавітаційних 

впливів» затверджено на Вченій раді Вінницького національного аграрного 

університету (протокол № 3 від 25.09.2020 р.). 
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Індивідуальний план роботи аспіранта Мельника О.С. за темою 

дисертації «Обґрунтування раціональних конструктивних параметрів та 

режимів роботи гідропонної установки» затверджено на Вченій раді 

Вінницького національного аграрного університету (протокол № 3 від 

25.09.2020 р.). 

Рис.11. Індивідуальний план роботи аспіранта Краєвського С.О. 

 

3. Проведення спільних досліджень з аспірантами:  

Спільно з аспіранткою другого року навчання Підлипною М.П. 

виконується розробка методу автоматизованого синтезу та аналізу 

класифікаторів сипких матеріалів в лабораторії процесів та обладнання 

переробних і харчових виробництв кафедри технологічних процесів та 

обладнання переробних і харчових виробництв. Даний метод передбачається 

використовувати та удосконалювати в дисертаційній роботі аспірантки 

Підлипної М.П. для вибору раціональних технології та обладнання для 

класифікації. 



18 
 

 

Рис. 12. Вивчення конструктивно-технологічних ознак обладнання в 

лабораторії процесів та обладнання переробних і харчових виробництв 

 

Разом з аспірантом першого року навчання Мельником О.С. 

проводяться розробка та дослідження удосконаленої гідропонної установки, 

що забезпечує раціональне використання, води, живильних речовин, 

електроенергії, площі та прискорене вирощування різних культур рослин у 

закритих приміщеннях.  

Рис. 13. Експериментальний зразок гідропонної установки Мельника О.С. в 

дії 
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Рис. 14. Аналіз варіантів привода удосконаленої гідропонної установки 

 

Сумісно із аспірантом першого року навчання Краєвським С.О. 

виконується розробка технологічних основ процесів утворення та розділення 

дисперсних харчових сумішей під впливом ультразвукових кавітаційних 

впливів, що забезпечують високопродуктивний та енергоощадний робочий 

процес із досягненням високої рівномірності структурно-механічних та 

фізико-хімічних параметрів сировини на макро- та мікрорівні. 

Рис. 15. Вивчення основних конструктивних та робочих параметрів насоса 

для здійснення кавітаційних впливів на сировину 
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4. Наукові гуртки: 

Науковий гурток «Розробка та дослідження вібраційних масо- і 

теплообмінних процесів для харчових та переробних виробництв, а також 

обладнання для їх реалізації».  

Напрямки роботи гуртка:  

- розробка та дослідження процесів та обладнання для віброударного 

зневоднення та спалювання вологих дисперсних відходів харчових та 

переробних виробництв; 

- розробка та дослідження процесів та обладнання для вібраційної 

класифікації сухих сипких матеріалів; 

- розробка та дослідження процесів та обладнання для механічного очищення 

стічних вод підприємств переробної та харчової промисловості; 

- розробка та дослідження процесів та обладнання для утворення та 

розділення дисперсних харчових сумішей під впливом ультразвукових 

кавітаційних впливів; 

- розробка та дослідження процесів та обладнання для інтенсифікації 

процесів розчинення мінеральних речовин у біологічних добривах. 

 

Рис. 16. Робота наукового гуртка 
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Рис. 17. Робота наукового гуртка  

 

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад: 

У 2020 – 2021 рр. був членом спеціалізованої вченої ради Вінницького 

національного аграрного університету К 05.854.02. з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.05 «Процеси та машини 

обробки тиском» та 05.05.11 «Машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва». 

У 2016 – 2020 рр. був членом спеціалізованої вченої ради Вінницького 

національного технічного університету Д 05.052.03 з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та 

машини обробки тиском». 

 

Членство у редколегіях наукових видань:  

Член редакційної колегії Всеукраїнського науково-технічного 
журналу «Техніка, енергетика, транспорт АПК». В журналі вирішуються 

проблеми створення та удосконалення техніки та технологій для сільського 

господарства. Тематика журналу: 131 - Прикладна механіка, 132 - 

Матеріалознавство, 133 - Галузеве машинобудування, 141 - 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 208 - Агроінженерія. 

Засновник журналу: Вінницький національний аграрний університет.  

Ключова інформація про журнал: ISSN (друк): 2520-6168; DOI: 

10.37128/2520-6168; свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової 

інформації: КВ № 16644-5116 ПР від 30.04.2010 р. Свідоцтво про державну 

реєстрацію засобів масової інформації No21906-11806 Р від 12.03.2016 р. 

Журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» включено до переліку 

наукових фахових видань України з технічних наук (Категорія «Б», Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 року No886);  

-присвоєно ідентифікатор цифрового об’єкта (Digital Object Identifier–

DOI); 

-індексується вCrossRef, Google Scholar; 

-індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus 

Valueз 2018 року.   
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Рис. 18. Титульний аркуш та редколегія Всеукраїнського науково-технічного 
журналу «Техніка, енергетика, транспорт АПК» 

 

Консультативно-дорадча та експертна діяльність: 

1. Член експертної ради з надання рекомендацій до друку навчально-

методичної та наукової літератури ВНАУ.   
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Стажування: 

- Інститут продовольчих ресурсів НААН України ННВК 

«Всеукраїнський навчально-науковий консорціум» (м. Київ) (2019 р.). 

Рис. 19. Сертифікат про стажування 


