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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Краєвський Сергій Олександрович 

 

 

E-mail: skraevsky4@gmail.com 

ORCID: Serhii Kraievskyi https://orcid.org/0000-0002-1590-1958 

Researcher ID: AAH-3830-2021  

Google Scholar:  

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=4WfiZdUAAAAJ 

Освіта: 

01.09.2003 – 31.05.2008 рр. – Вінницька ЗОШ І-ІІІ ст. № 23, 

м. Вінниця; 

01.09.2008 – 31.05.2014 рр. – Вінницька ЗОШ І-ІІІ ст. № 36, м. Вінниця, отримав 

атестат про повну загальну середню освіту; 

01.09.2014 – 27.06.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізації сільського господарства, спеціальність «Обладнання 

переробних і харчових виробництв», отримав диплом бакалавра; 

01.09.2018 – 27.12.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

інженерно-технологічний факультет, спеціальність «Обладнання переробних і 

харчових виробництв», отримав диплом магістра; 

08.09.2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 181 – 

харчові технології кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і 

харчових виробництв інженерно-технологічного факультету. 
 

Науковий керівник: д.т.н., професор, завідувач кафедри технологічних процесів 

та обладнання переробних і харчових виробництв інженерно-технологічного 

факультету Севостьянов Іван В’ячеславович. 
 

Сфера наукових інтересів: інженерія, акустика, процеси утворення та розділення 

харчових сумішей, перемішування харчових сумішей на мікро- та макрорівнях, 

альтернативні методи стерилізації та гомогенізації молочних виробів.  

 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Розробка 

технологічних основ процесів утворення та розділення дисперсних харчових 

сумішей у полі ультразвукових кавітаційних впливів», затверджено на засіданні 

Вченої ради Вінницького національного аграрного університету, протокол № 3 

від 25.09.2020 р. 

 

 

 

mailto:skraevsky4@gmail.com
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Рис. 1. Затвердження тем дисертаційної роботи та призначення наукових 

керівників, ВНАУ, 25.09.2020 р. 

 

 
Рис. 2. 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., 25.09.2020 р. 
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Рис. 3. Аспірант Краєвський С.О. з науковим керівником д.т.н., професором, 

завідувачем кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових 

виробництв Севостьяновим І.В. 

 

Досвід роботи:  

15.09.2017 – 19.06.2020 рр. – статистичний аналітик та організатор змагань 

волейбольного клубу «Білозгар – Медуніверситет», м. Вінниця; 

01.07.2018 – 31.08.2018 – менеджер АЗС, м. Вінниця; 

01.10.2018 – 31.04.2019 – інженер з тестування програмного забезпечення, 

м. Вінниця; 

15.07.2019 – 31.08.2019 – майстер з виготовлення корпусних меблів, м. Вінниця; 

05.01.2020 – 17.03.2020 – робітник у сфері будівництва та ремонту, м. Вінниця; 

25.03.2020 – 20.05.2020 – прораб у сфері будівництва та ремонту, м. Одеса; 

01.06.2020 – по теперішній час – тренер-реабілітолог напрямку «Renatus» у 

спортивному клубі «Planet Fitness», м. Вінниця за сумісництвом. 

 



РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 

Рис. 4. Електронна залікова книжка із АСУ «Сократ» аспіранта 

 Краєвського С.О. 

 

Рис. 5. Проведення занять для аспірантів 1-го року навчання у навчальних 

аудиторіях, 1 семестр 2020-2021 н. р. 
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Рис. 6. Складання заліку з дисципліни «Українська мова в науці» аспірантами 1-го 

року навчання, 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 № 3 

від 25.09.2020 р.). 

 
Рис. 7. Титульний лист індивідуального плану роботи аспіранта  

Краєвського С.О. 



9 
 

База проведення досліджень 
 

Протягом жовтня-листопада 2020 року у лабораторії процесів та обладнання 

переробних і харчових виробництв ВНАУ були проведені консультації та 

дослідження установок для вібраційного впливу на сільськогосподарську 

сировину. 

 

  
 

 
 

 

Рис. 8. Проведення консультацій та досліджень аспірантом Краєвським С. О.  
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Публікації 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Севостьянов І. В., Краєвський С. О. Intensification of mixing of 

heterogeneous food mixtures under the impact of ultrasonic vibrations. Техніка 

Енергетика Транспорт АПК. 2020. № 4 (111). С. 80-89. 

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

Енергетика Транспорт АПК», 2020 р., №4(111) 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика: «Інтенсифікація процесів механічної обробки 

сільськогосподарської сировини за вібраційного впливу», яка затверджена в 

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

присвоєнням державного реєстраційного номера (0117U004700)  термін 

виконання: березень 2017 року – березень 2021 року. Рішення засідання кафедри 

технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв про 

прикріплення до тематики (протокол № 4 від 26.10.2020 р.) 

 
Рис. 10. Програма ініціативної тематики «Інтенсифікація процесів 

механічної обробки сільськогосподарської сировини за вібраційного впливу» 



12 
 

 

Рис. 11. Календарний план ініціативної тематики «Інтенсифікація процесів 

механічної обробки сільськогосподарської сировини за вібраційного впливу» 
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Цитування наукових публікацій:  

 
Рис. 12. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Краєвського С. О. ORCID ID 

(Serhii Kraievskyi https://orcid.org/0000-0002-1590-1958) 

 
Рис. 13. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспіранта 

Краєвського С. О., який інтегрується з наукометричною базою Web of Science 

(WoS)(AAH-3830-2021) 

 

 
Рис. 14. Профіль аспіранта Краєвського С. О. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

Досягнення:  

1. Брав участь в міських та всеукраїнських змаганнях у складі команди 

Вінницького національного аграрного університету, за що був 

нагороджений грамотами та дипломами. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Рис. 15. Грамоти та дипломи аспіранта Краєвського С. О. за досягнення у 

волейболі 

 

2. Навчався в школі англійської мови Flash, отримав сертифікат та подяку за 

відмінні успіхи у навчанні. 

 

Рис. 16. Подяка аспіранту Краєвському С. О. за відмінні успіхи у навчанні в школі 

англійської мови Flash 
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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     

 

 

 

  



17 
 

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 

 

  

 
 


