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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Мельник Олександр Сергійович 

 

E-mail: millermanel@gmail.com 
 

ORCID: Oleksandr Melnyk https://orcid.org/0000-0002-0293-0629 

Researcher ID: ABF-4202-2020 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=GPSrVZgAAAAJ 
 

Освіта: 

01.09.2003 – 31.05.2014 рр. – Комунальний заклад «Навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей № 7 Вінницької міської 

ради», м. Вінниця, отримав атестат про повну загальну середню освіту з 

відзнакою; 

01.09.2014 – 27.06.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет економіки та підприємництва, спеціальність Фінанси, банківська 

справа та страхування», отримав диплом бакалавра з відзнакою; 

01.09.2014 – 27.06.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

інженерно-технологічний факультет, спеціальність «Агроінженерія», отримав 

диплом бакалавра з відзнакою (заочна форма навчання); 

01.09.2018 – 27.12.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет обліку та аудиту, спеціальність «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 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 технологічних процесі 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 Вячеславович. 
 

Сфера наукових інтересів: машинобудування, обладнання, сучасні технології 

вирощування рослин, гідропоніка, гідропонні установки, інноваційні винаходи, 

сільське господарство, розвиток малого підприємництва. 
 

Тема дисертаційної роботи,  рішення вченої ради університету: 

«Обґрунтування раціональних конструктивних параметрів та режимів роботи 

гідропонної установки», затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького 

національного аграрного університету, протокол № 3 від 

25.09.2020 р. 

 
 

mailto:millermanel@gmail.com
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=GPSrVZgAAAAJ
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Рис. 1. Затвердження тем дисертаційної роботи та призначення наукових 

керівників на Вченій раді 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. 



5 
 

 

Рис. 3. Аспірант Мельник О.С. із науковим керівником д.т.н., професором 

Севостьяновим І.В. 

 
 

Досвід роботи:  

2016 – 2017 рр. – стажування в аграрній компанії СFE (штат Айова, США); 

10.04.2019 – 22.05.2020 рр. – менеджер з постачання ТОВ «Подільський 

енергоконсалтинг», м. Вінниця; 

20.11.2020 р. – по теперішній час – депутат Вінницької міської ради 8-го 

скликання. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 
Рис. 4. Електронна залікова книжка із ЕСУ «Сократ» аспіранта Мельника О.С. 

 

 

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 Мельника О.С. 
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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 Мельником О.С. 
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Публікації  

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Солона О.В., Ковбаса В.П., Мельник О.С. Динамика контактного 

взаимодействия лемеха кротователя с почвой при образовании полости. Вібрації у 

техніці та технологіях. 2020. № 1(96). С. 36-45. 

 
Рис. 9. Наукова публікація у науковому фаховому журналі ВНАУ «Вібрації у 

техніці та технологіях», 2020 р., № 1(96) 

 

Патенти 

2. Патент на корисну модель. Вібраційний млин. № 109539. Публікація 

відомостей 25.08.2016 р. Бюл. № 16. 

 
Рис. 10. Патент на корисну модель. Вібраційний млин 
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Матеріали конференцій 

1. Солона О.В., Мельник О.С. Методологічні засади створення та 

застосування інформаційно-технологічної системи навчання студентів технічних 

спеціальностей у вищих навчальних закладах України.  Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет конференції «Професійна підготовка фахівців в 

контексті потреб сучасного ринку праці». 17 лютого 2016 р. Вінниця. 2016. 

С. 385-393. 

  
Рис. 11. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 

«Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці». 

17 лютого 2016 р. 
 

Участь у конференціях 
 

1. Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Професійна 

підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці», м. Вінниця,                            

17 лютого 2016 р. Тема доповіді: «Методологічні засади створення та 

застосування інформаційно-технологічної системи навчання студентів технічних 

спеціальностей у вищих навчальних закладах України». 

 
Рис. 12. Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Професійна 

підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці», 17.02.2016 р. 
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2. Студентська науково-практична конференція «Перестороги та наслідки 

прийняття і введення в дію Закону України (№ 2178-10) «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення»», м. Вінниця, 22 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Наслідки 

прийняття Закону України № 2178-10». 

 
Рис. 13. Студентська науково-практична конференція, 22.10.2019 р.  

 

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 (УкрІНТЕІ) з 

присвоєнням державного реєстраційного номера (0117U006833), термін 

виконання: 2017 – 2021 рік.  

 
Рис. 14. Програма ініціативної тематики «Інтенсифікація процесів механічної 

обробки сільськогосподарської сировини за вібраційного впливу» 
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Рис. 15. Календарний план ініціативної тематики «Інтенсифікація процесів 

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

 

 
Рис. 16. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Мельника О.С. ORCID ID                 

(Oleksandr Melnyk https://orcid.org/0000-0002-0293-0629) 

 

 
Рис. 17. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспіранта 

Мельника О.С., який інтегрується з наукометричною базою Web of Science (WoS) 

(ABF-4202-2020) 

 
Рис. 18. Профіль аспіранта Мельника О.С. у «Google Scholar» 

https://publons.com/researcher/ABF-4202-2020/
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Стартапи:  

17-18 травня 2018 року стартап Вінницького національного аграрного 

університету «Розробка вібраційного млина для механоактивації сипкого 

матеріалу», який здобув перемогу на Всеукраїнському фестивалі інновацій-2018. 

До складу команди, що представляла дану роботу на конкурсі, входив  

Мельник Олександр. 

 
Рис. 19. Команда Вінницького національного аграрного університету на 

Всеукраїнському фестивалі інновацій-2018, 17-18.05.2018 р. 

 

8-12.10.2018 р. Мельник О.С. разом із командою Вінницького 

національного аграрного університету взяли участь у Міжнародному конкурсі 

стартапів University Startup World Cup, який проходив у м. Копенгаген (Данія) із 

проектом «Vibration Mill Development For Mechanoactivation Of Loose Material», де 

здобув перемогу у номінації «Social Media Award».  

 
Рис. 20. Команда молодих науковців Вінницького національного аграрного 

університету на Міжнародному конкурсі стартапів University Startup World Cup, 

який проходив у м. Копенгаген (Данія), 12 жовтня 2018 р. 
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Рис. 21. Мельник О.С. разом з командою науковців Вінницького національного 

аграрного університету на Українсько-Ізраїльському інноваційному саміті, 

м. Київ, 20 листопада 2019 року 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Стажування: 

 
Рис. 22. Стажування в аграрній компанії СFE (штат Айова, США), 2016 р. 

 

 
Рис. 23. Рекомендаційний лист з місця проходження стажування у США 

Мельником О.С. 
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Рис. 24. Сертифікати про стажування Мельника О.С. в органах державної влади 

у рамках проєкту «Державотворець», м. Київ, 18-22 червня 2018 р. 

 

 
Рис. 25. Відгук про проходження стажування Мельником О.С. в органах 

державної влади у рамках проєкту «Державотворець», м. Київ, 

18-22 червня 2018 р. 
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Рис. 26. Участь Мельника О.С. у проєкті «Німецько-український політичний 

діалог у сільському господарстві», м. Київ, вересень 2018 р. 

 

Курси іноземних мов: 

 

 
Рис. 27. Свідоцтво про володіння Мельником О.С. англійською мовою, що 

відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, 30 січня 2014 р. 
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

Досягнення та нагороди 

 нагороджений відзнакою президента ВНАУ «Кращий студент факультету» 

(2018 р.). 

 

Громадська діяльність 

 2017 – 2018 рр. – член Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених ВНАУ; 

 2018 р. – заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених ВНАУ; 

 2018 – 2020 рр. – Голова Студентської ради Вінниччини; 

 2020 – по теперішній час – депутат Вінницької міської ради 8-го скликання. 

 
Рис. 28. Посвідчення Голови Студентської ради Вінниччини, 2018–2020 рр. 

 

 
Рис. 29. Посвідчення депутата Вінницької міської ради 8-го скликання 



21 
 

РОЗДІЛ 6. 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 7. ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА 

ДИСЕРТАЦІЇ / ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ: 
Обговорення 

дисертації: 
Результат обговорення 

Номер і дата протоколу 

засідання 

 

на засіданні кафедри 

 

  

 

на фаховому семінарі 

 

  

 

захист в спецраді 

 

  

 
 


