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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Гонтар Володимир Григорович 
 

E-mail: volodymyrhontar30@gmail.com 
 

ORCID: Volodymyr Hontar https://orcid.org/0000-0002-6059-9049 

Researcher ID: AAI-4406-2021 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=m5tStZoAAAAJ 
 

Освіта: 

01.09.2003 – 30.05.2013 рр. – Вівсяницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. 

Вівсяники, Козятинський р-н, Вінницька обл. 

01.09.2013 – 30.06.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Обладнання 

переробних та харчових виробництв », отримав диплом бакалавра; 

01.09.2017 – 27.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Галузеве 

машинобудування», отримав диплом магістра з відзнакою. 

08.09.2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 

133 – галузеве машинобудування кафедри загальнотехнічних дисциплін та 

охорони праці інженерно технологічного факультету. 
 

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри 

загальнотехнічних дисциплін та охорони праці інженерно-технологічного 

факультету Купчук Ігор Миколайович. 
 

Сфера наукових інтересів: переробка, подрібнення, подрібнювачі 

сільськогосподарської продукції. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: 
«Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів подрібнювача 

сільськогосподарських відходів рослинного походження», затверджено на 

засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного університету, 

протокол № 4 від 30.10.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

mailto:volodymyrhontar30@gmail.com
https://publons.com/researcher/AAI-4406-2021/
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Рис. 1. Аспіранти після затвердження тем дисертаційних робіт з проректором з 

наукової та інноваційної діяльності Гончарук І.В. та в.о. завідувачем відділу 

аспірантури і докторантури Охотою Ю.В. 

 

 
Рис. 2. Аспірант Гонтар В.Г. з науковим керівником к.т.н., доцентом,          

Купчуком І.М. 

 

Досвід роботи: 

08.02.2021 р. – по теперішній час – науковий співробітник державної 

тематики «Розробка комплексу енергоефективного і ресурсоощадного обладнання 

та перспективних технологій годівлі сільськогосподарських тварин АПК 

України» ВНАУ за сумісництвом. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

 
Рис. 3. Електронна залікова книжка із ЕСУ «Сократ» аспіранта Гонтара В.Г. 

 

 

Рис. 4. Під час складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці» з 

кандидатом філологічних наук Смагло Н.С., 26.11.2020 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 Вченій раді університету (протокол № 4 

від 30.10.2020 р.). 

 

 

Рис. 5. Титульний лист індивідуального плану роботи аспіранта Гонтара В.Г. 
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База проведення досліджень 

 

 Лабораторія теорїї механізмів і машин інженерно-технологічного 

факультету ВНАУ. До пріоритетних напрямків діяльності лабораторії належить 

розробка програмних алгоритмів для вдосконалення аналітичних методів 

кінематичного та динамічного аналізу із використанням прикладного 

програмного забезпечення MathCad, Delphi, Mathlab, синтезу складних 

механізмів, проєктуванню та дослідженню кінематики зубчастих і кулачкових 

механізмів із використанням спеціалізованого програмного забезпечення, а також 

створення механічних модулів мехатронних систем та роботизованих комплексів, 

що можуть використовуватися на підприємствах АПК. 

 

 
 

Рис. 6. Лабораторія з теорії механізмів і машин, аудиторія 2302 

Лабораторія вібраційних машин переробних і харчових виробництв 

інженерно-технологічного факультету ВНАУ. Серед пріоритетних напрямків 

роботи лабораторії є використання вібрації для утилізації вологих дисперсних 

відходів харчових виробництв та одержання з них цінних добавок до 

сільськогосподарських кормів або висококалорійного палива, зменшення 

негативного впливу з боку підприємств харчової промисловості на екологію 

регіону, розробка теоретичних основ процесів та обладнання для віброударного 

зневоднення та фільтрування вологих дисперсних матеріалів, підвищення 

продуктивності та зменшення енергоємності процесів вібраційного подрібнення, 

сушіння і розділення неоднорідних рідких систем. 

 
Рис. 7. Дослідно-промислове обладнання для вібраційної обробки у харчовій та 

переробній промисловості на базі якого проводяться дослідження аспірантом 

Гонтаром В.Г.  
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Публікації 

Наукові публікації у фахових виданнях 

 

1. Граняк В.Ф., Купчук І.М., Гонтар В.Г. Метод та засіб прямого 

автоматизованого вимірювального контролю ізоляції обмоток електричних 

машин. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020 р. № 2 (109) С. 129-137. 

 
Рис. 8. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Техніка, 

енергетика, транспорт АПК», 2020 р., №2 (109) 

 

2. Купчук І.М., Токарчук О.А., Гонтар В.Г., Дідик А.М. Аналіз балансу 

потужності технологічної системи подрібнення рослинних сільськогосподарських 

відходів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. Випуск № 4(111).                            

С. 122 128. 

 
Рис.9. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Техніка, 

енергетика, транспорт АПК», 2020 р., № 4 (111) 
 



9 
 

3. Солона О.В., Купчук І.М., Гонтар В.Г., Дідик А.М. Оцінка впливу 

швидкісних режимів ротора на споживання електроенергії приводом вібраційної 

дискової дробарки. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. Випуск № 4(99). 

С. 40-48. 

 
Рис. 10. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Вібрації в 

техніці та технологіях», 2020 р., №4 (99) 

 

Участь у конференціях 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 

інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії», м. Вінниця,  

19-20.11.2020 р. Тема доповіді: «Обґрунтування структурно-функціональної 

схеми енергоефективного процесу подрібнення сільськогосподарських відходів 

рослинного походження». 

 
Рис. 11. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 

інноваційної діяльності в  агропромисловій інженерії», 19-20.11.2020 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

1. Ініціативна тематика «Педагогічні та технічні основи розвитку наукової 

діяльності з проектування сільськогосподарських машин й технологічних 

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

економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного 

номера (0117U007539). Терміни виконання: 2018-2022 рр. Рішення засідання 

кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці про прикріплення до 

тематики (протокол № 4 від 02.11.2020 р.). 

 

 

Рис. 12. Програма ініціативної тематики «Педагогічні та технічні основи 

розвитку наукової діяльності з проектування сільськогосподарських машин й 

технологічних процесів» 
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Рис. 13. Календарний план ініціативної тематики «Педагогічні та технічні 

основи розвитку наукової діяльності з проектування сільськогосподарських 

машин й технологічних процесів» 
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2. Державна тематика «Розробка комплексу енергоефективного і 

ресурсоощадного обладнання та перспективних технологій годівлі 

сільськогосподарських тварин АПК України» (Наказ Міністерства освіти і науки 

України № 1537 від 04.12.2020 р.). Керівник роботи: канд. техн. наук, доцент 

Яропуд В.М. Терміни виконання: 2021-2023 рр.  

 

 

 

 

 

Рис. 14. Наказ про затвердження державної тематики «Розробка 

комплексу енергоефективного і ресурсоощадного обладнання та перспективних 

технологій годівлі сільськогосподарських тварин АПК України» 
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Цитування наукових публікацій: 

 

 
Рис. 15. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Гонтар В.Г. ORCID ID 

(Volodymyr Hontar https://orcid.org/0000-0002-6059-9049) 

 

 

Рис. 16. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспіранта Гонтара В.Г. 

який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS)  
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Рис. 17. Профіль аспіранта Гонтара В.Г. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

Досягнення: брав участь у Всеукраїнських олімпіадах, за що був 

нагороджений дипломами: 

1. Диплом I ступеня за перемогу в командному заліку ІІ-го етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних 

та харчових виробництв» 16-19 травня 2017 р., м. Мелітополь. 

 
Рис. 18. Диплом I ступеня; за перемогу в командному заліку ІІ-го етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних 

та харчових виробництв» 16 по 19 травня 2017 р. 
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2. Грамота за І місце в командному заліку ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних та харчових 

виробництв» 16 по 18 травня 2018 р., м. Мелітополь. 

 
Рис. 19. Грамота за І місце в командному заліку ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних та харчових 

виробництв» 
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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     

Другий     

Третій     

Четвертий     
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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 

 

  

 
 


