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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Гнатюк Олена Федорівна                       

 

E-mail: alenagnatyuk1@gmail.com 
 

ORCID: (0000-0002-9432-5310) 

Google Scholar: 

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

&view_op=list   

Researcher ID: V-6902-2018 
 

Освіта: 

01.09.1995 – 30.05.2004 рр. – Селезівська ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Селезівка, 

Овруцькицй р-н, Житомирська обл. 

01.09.2004 – 31.03.2008 рр. – Житомирський агротехнічний коледж, спеціальність  

«Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання», отримала 

диплом молодшого спеціаліста; 

01.09.2008 – 30.06.2012 рр. – Рівненський національний університет водного 

господарства та природокористування, факультет теплогазопостачання і 

вентиляції, спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція», отримала диплом 

бакалавра; 

01.09.2012 – 30.06.2013 рр. – Рівненський національний університет водного 

господарства та природокористування, факультет теплогазопостачання і 

вентиляції, спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція», отримала диплом 

спеціаліста; 

01.09.2015-31.01.2017 рр. – Житомирський державний технологічний університет, 

факультет обліку і фінансів, спеціальність  «Управління фінансово-економічною 

безпекою», отримала диплом магістра; 

14.09.2018 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірантка заочної контрактної 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 інженерно-технологічного 

факультету Веселовська Наталія Ростиславівна. 
 

Сфера наукових інтересів: дослідження робочих процесів та удосконалення 

машин для збирання та первинної переробки сировини; дослідження шляхів 

підвищення ефективності технологічних процесів та удосконалення машин легкої 

промисловості;  проблеми обслуговування та ремонту електропобутової техніки. 
 
 

mailto:alenagnatyuk1@gmail.com
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JgIMdSMAAAAJ&view_op=list
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JgIMdSMAAAAJ&view_op=list
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Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету:  

Рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету 

від 26 вересня 2018 року протокол № 2 затверджено тему дисертації на здобуття 

наукового ступеню доктора філософії у редакції «Обгрунтування конструктивно-

технологічних параметрів граційного млина для структурної модифікації сипких 

матеріалів» та призначено наукового керівника к.т.н., доцента, завідувача кафедри 

процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника 

Яновича В.П. 

У зв’язку зі звільненням Яновича В.П. з Вінницького національного 

аграрного університету, рішенням Вченої ради університету від 28 лютого  

2019 року протокол № 7 перезатвердженно тему дисертації у редакції 

«Підвищення ефективності завантажувально-розвантажувальних робіт на 

обладнанні з гідроімпульсним приводом» та призначено наукового керівника 

д.т.н., професора, завідувача кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва інженерно-технологічного факультету 

Веселовську Н.Р. 

 

 

Рис.1. Затвердження теми дисертаційного дослідження на Вченій раді 

університету 26.09.2018 р. (протокол № 2 від 26 вересня 2018 р.) 

 

Досвід роботи:  

02.09.2013 р. – викладач-спеціаліст спеціальних дисциплін, Житомирський 

агротехнічний коледж, м. Житомир; 

04.02.2022 р. – по теперішній час – викладач І категорії спеціальних дисциплін, 

Житомирський агротехнічний коледж, м. Житомир. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

 
Рис. 2. Електронна залікова книжка аспірантки Гнатюк О.Ф. 
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Рис. 3. Складання іспиту з дисциплін  «Управління науковими та науково-

технічними проектами», 22.05.2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4-5. Складання заліку з дисципліни  «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», 24.05.2019 р. 
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Рис6. Складання заліку з дисципліни «Моделювання технічних систем» 

 

 

Рис.7. Складання заліку з дисципліни «Інноваційні тенденції світового 

сільськогосподарського машинобудування» 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального плану 

роботи аспіранта, який затверджено на Вченій раді університету (протокол № 2 

від 26 вересня 2018 року). 

 
Рис.8. Індивідуальний навчальний план роботи аспірантки Гнатюк О.Ф. 
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База проведення досліджень: 

 

Під час навчання в аспірантурі було проведено дослідні роботи відповідно 

до теми дисертаційної роботи на базі лабораторії кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва інженерно-технологічного факультету 

ВНАУ.  

 

Публікації: 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Іванчук Я.В., Гнатюк О.Ф. 

Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин. Техніка, 

енергетика, транспорт АПК. Вінниця: ВНАУ. 2019. № 1. С. 56-63. 

2. Iskovich-Lototskyy R. Veselovska N. Ivanchuk Y. Hnatyuk O. Vibration 

research in mobile agricultural machines. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. 

№1 (96). С. 28-34. 

3. Veselovska N.,Iskovich-Lototskyy R., Ivanchuk Y. , Hnatyuk O. Vibration research 

in mobile agricultural machines. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2020. 

№1(96). С. 28-34. 

4. Веселовська Н.Р., Іскович-ЛотоцькийР.Д., Іванчук Я. В., Гнатюк О.Ф. Cучасні 

технології у вантажно-розвантажувальних роботах на мобільному автомобільному 

транспорті. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2020. №4(99). C. 59-66. 

5. 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. Вінниця. 2020. №3(98). C.65-

75. 

 
 

Матеріали конференцій 

1. Веселовська Н.Р., Малаков О.І., Гнатюк О.Ф. Особливості проектування 

технологічних процесів в умовах автоматизованого виробництва. Перспективи 

розвитку машинобудування та транспорту – 2019: збірник тез доповідей І-ї 

Міжнародної науково-технічної конференції 13-15 травня 2019 р. Вінниця: 

ВНТУ. С. 278-280. 

2. Веселовська Н.Р., Гнатюк О.Ф. Методи ефективного розвантаження 

насипних вантажів транспортних засобів. Комплексне забезпечення якості 

технологічних процесів та систем: матеріали ІХ Міжнародної науково-

практичної конференції. 14 – 16 травня 2019 року. Чернігів: ЧНТУ. Том 1. С. 103. 

3. Гнатюк О.Ф. Удосконалення гідроімпульсного привода віброзбуджувача 

автомобіля-самоскида. Гідроаеромеханіка в інженерній практиці: матеріали ХХV 

Міжнародної науково-технічної конференції. 2020. С. 87-88. 
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4. Гнатюк О.Ф. Підвищення експлуатаційної надійності тихохідних машин 

сільськогосподарського призначення. Прогресивна техніка, технологія та 

інженерна освіта: матеріали ХХІ Міжнародної науково-технічної конференції. 

2020. С. 14-15. 

5. Гнатюк О.Ф. Аналіз планування випробувань гнучких виробничих 

систем. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: 

матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. 2020. С.4-5. 

 

 

Участь у конференціях 
 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

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

будівництва, економіки та дизайну, м. Немирів. Тема доповіді: «Автоматизація 

процедури управління будівельними та транспортними машинами». 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення 

якості технологічних процесів та систем» 14-16 травня 2019 року, ЧНТУ, 

м. Чернігів. Тема доповіді: «Методи ефективного розвантаження насипних 

вантажів транспортних засобів». 

3. Міжнародна науково-технічна конференція «Методи ефективного 

розвантаження насипних вантажів», ВНТУ, Вінниця, 13-15 травня 2019 року. 

Тема доповіді: «Особливості проектування технологічних процесів в умовах 

автоматизованого виробництва». 

4. 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: 

«Новітній гідроімпульсний віброударний пристрій для розвантаження 

транспортних засобів».  

5. 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: «Обладнання з гідроімпульсним приводом». 

            6. ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку 

машинобудуваннята транспорту – 2021» присвячена 80-річчю від дня народження 

доктора технічних наук, професора Віталія Антоновича ОГОРОДНІКОВА 13-

15.05 21р., ВНАУ, м. Вінниця. Тема доповіді: «Програма проведення 

експериментів для проєктного розрахунку  гідроімпульсного приводу» -Вінниця 

ВНАУ 13-15.05 21р.                                                                                                  

             7. ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне 

забезпечення якості технологічних процесів та систем» 26 - 27 травня 2021 року. 

м. Чернігів  Тема доповіді: «Розробка проєктних критеріїв моделювання 
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технологічних процесів та систем» Національний університет «Чернігівська 

політехніка».   

               8. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Аспекти сталого 

розвитку лісового, сільського, водного та енергетичного господарств зони полісся 

України» 08 квітня 2021 р., ЖАТК, м. Житомир Тема доповіді: «Екологізація 

водної політики в умовах глобальних кліматичних викликів». 

              9.Всеукраїнська науково-практична конференція «Інженерно-

технологічне забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми 

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

«Використання віброударного гідроімпульсного приводу для розвантаження 

машин сільськогосподарського призначення» 

               10. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та 

перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії» 19-20 

листопада 2020року, ВНАУ, м. Вінниця Тема доповіді: «Прєктування технічних 

об’єктів аналітичними методами розрахунку та машинної графіки». 

 
 

 

Рис. 9. Програма всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні 

проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, 

машинобудування та енергетичних систем АПК», м. Вінниця, ВНАУ,   

28-29.11.2019 р. 
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Рис. 10. 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, 28-29.11.2019 р. 

Рис. 11. Програма та сертифікат учасника конференції «Сучасні технології 

в будівництві, економіці та дизайні», 05.04.2019 р. 
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Рис. 12. Програма конференції «Комплексне забезпечення якості 

технологічних процесів та систем», 16.05.2019 р. 
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Рис. 31-14. Програма і сертифікат учасника у Міжнародній науково-

технічній  конференції «Перспективи розвитку машинобудування та 

транспорту», 13.05.2019 р. 

 
Рис. 15. Програма конференції «Сучасні тенденції розвитку 

агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», 15.05.2020 р. 
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Рис. 16 Програма конференції «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності 

в агропромисловій інженерії» 

 

Рис. 17. Програма Міжнародної науково-практичної конференції 

«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 
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Рис. 18. Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «Апекти 

сталого розвитку лісового, сільського, водного та енергетичного господарств 

зони полісся України» 

 

Рис. 19. Програма ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи 

розвитку машинобудуваннята транспорту – 2021»  присвячена 80-річчю від дня 

народження доктора технічних наук, професора 

Віталія Антоновича ОГОРОДНІКОВА 
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Рис. 20. Фахове видання ВНАУ «Вібрації в техніці та технологіях» 
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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 (УкрІНТЕІ) з 

присвоєнням державного реєстраційного номера (0117U004700), термін 

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

про прикріплення: протокол № 2 від 17.09.2018 р. 

 

 
 

Рис. 21. Програма ініціативної тематики «Інтенсифікація процесів механічної 

обробки сільськогосподарської сировини за вібраційного впливу» 
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Цитування наукових публікацій: 

 

Рис. 22. Профіль в «Google Scholar» 

 

Рис. 23. Міжнародний ідентифікатор автора ORCID ID 

(0000-0002-9432-5310) 

 

http://scholar.google.com.ua/
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Рис. 24. Міжнародний ідентифікатор автора Researcher ID від наукометричної 

бази Web of Science (V-6902-2018) 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Педагогічна практика: 

Розпочала  свою педагогічну діяльність у вересні 2018 року на посаді 

викладача відділення будівництва та  цивільної інженерії Житомирського 

агротехнічного коледжу, де проводила лекційні та практичні заняття з дисциплін: 

« Експлуатація устаткування і систем газопостачання», «Газифікація сільської 

місцевості», «Будівельне матеріалознавство». Опублікувала та оновила 4 

методичні розробки. 

За період роботи на посаді викладача виконала загальне навчальне 

навантаження у 2018-2019 навчальному році 888 годин та у 2019-2020 

навчальному році 772 години. 

28.09.2020 р. було проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни 

«Металообробне обладнання» кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного 

університету  для студентів 3 курсу, групи МАШ-31-32-18, на якому було 

впроваджено результати дисертації у навчальний процес кафедри, 

підтвердженням чого є відповідна довідка. 

 
Рис. 25. Навчальне навантаження викладача на 2020-2021 н.р. 
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Рис. 26. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційної роботи у навчальний процес ВНАУ 
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Рис. 27-28. Проведення відкритого лекційного заняття для студентів 3 курсу, 

групи МАШ-31-32-18, кафедри машин та обладнання сільськогосподарського 

виробництва Вінницького національного аграрного університету, 28.09.2020 р. 
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Курси підвищення кваліфікації: 

1. Пройшла курси підвищення кваліфікації за акредитованою спеціальністю 

011 «Освітні, педагогічні науки» за навчальною програмою «Формування 

професійних компетентностей галузевого спрямування», 15-19 червня 2020 року, 

м. Полтава.   

 

Рис. 29. Сертифікат про проходження курсів підвищення кваліфікації,  

15-19.06.2020 р. 

2. Пройшла курси підвищення кваліфікації у Полтавському університеті 

економіки і торгівлі Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та 

перепідговотки спеціалістів з 17.05.2021 р. по 21.05.2021 р. з курсу «Інноваційні 

технології організації змішаного та дистанційного навчання». 

 

Рис. 30. Свідоцтво про підвищення кваліфікації, 17-21.05.2021 р. 
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У квітні 2021 року прослуховував курс вебінарів із використання бази даних 

Web of Science Core Collection. Вебінари організовувала  компанія Clarivate 

Analytics на платформі Webex Meet.  Лекції проводила експертка з інформаційно-

аналітичних ресурсів та навчання компанії  Ірина Тихонкова. Розглянуто було 

наступні теми: «Відповідальна наукометрія»,«Референс-менеджер End Note: 

оформлення публікації за форматом видання», «Web of Science у новому 

інтерфейсі», «Презентація здобутків науковця», «Аналітичний інструмент In Cites 

для науковця та адміністратора». 

 

Сертифікати вебінарів із використання бази даних Web of Science Core Collection 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

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  

13 

червня 

2019 р. 

інженерно-

технологічний 

факультет 

11 

червня 

2019 р. 

Другий 

машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва  

18 

червня 

2020 р. 

інженерно-

технологічний 

факультет 

17 

червня 

2020р. 

Третій 

машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

24 

червня 

2021 

інженерно-

технологічний 

факультет 

07 

червня 

2020р. 

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 
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7. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
1. В рамках своєї педагогічної діяльності є керівником гуртка «Тепловик» 

Житомирського агротехнічного коледжу, де талановиті студенти проявляють всі 

свої здібності юних винахідників та новаторів. 

  
Рис. 31. Керування навчальним гуртком «Тепловик» в Житомирському 

агротехнічному коледжі у 2020-2021 н.р. 

 

2. 13 березня 2019 року під час роботи викладачем технічних дисциплін 

Житомирського агротехнічного коледжу взяла участь у конкурсі «Школа 

молодого викладача». 

3. 15 лютого 2020 року під час педагогічної діяльності у Житомирському 

агротехнічному коледжі організовувала профорієнтаційну роботу, що 

проводилась для студентів коледжу в Київському національному університеті 

будівництва і архітектури 
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Рис. 32. Профорієнтаційна робота для майбутніх абітурієнтів 

Житомирського агротехнічного коледжу в Хорошівському районі, 20.02.2020 р. 
 

4. 21 травня 2021 року під час роботи викладачем технічних дисциплін 

Житомирського агротехнічного коледжу брала участь у тижні циклової комісії 

спеціальних дисциплін «Будівництво та цивільна інженерія». 

 

Рис. 33. Циклова комісія спеціальних дисциплін відділення «Будівництво та 

цивільна інженерія», 21.05.2021 р. 
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5. 20 листопада 2020 року брала участь у ярмарці до дня 

сільскогосподарського працівника в Житомирському агротехнічному коледжі. 

 

Рис. 34. Відповідальна за ярмарку до дня сільськогосподарського працівника  

в Житомирському агротехнічному коледжі у 2019-2020 н.р. 

 


