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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
 

Мизюк Андрій Ілліч  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: www3777www@gmail.com 

ORCID: Andrii Myziuk https://orcid.org/0000-0002-4238-8256 

Researcher ID: T-4832-2018 

Google Scholar: LW8wj8AAAAJ&hl=uk&authuser=1 
 

 

Освіта: 

01.09.2001 – 12.05.2012 рр. – Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум № 29 Вінницької міської 

ради, м. Вінниця; 

01.09.2012 – 30.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізація сільського господарства, напрям підготовки «Процеси, 

машини та обладнання агропромислового виробництва», отримав диплом 

бакалавра; 

01.09.2016 – 28.02.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, 

факультет механізація сільського господарства, спеціальність «Агроінженерія», 

отримав диплом магістра; 

14.09.2018 р. – по теперішній час – аспірант денної державної форми навчання зі 

спеціальності 133 – галузеве машинобудування кафедри агроінженерії та 

технічного сервісу інженерно-технологічного факультету Вінницького 

національного аграрного університету.  

 

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії та 

технічного сервісу інженерно-технологічного факультету Пришляк Віктор 

Миколайович. 

 

Сфера наукових інтересів: аналітика, моделювання, агроінженерія, 

механізований процес садіння картоплі, різновиди картоплесаджалок, технічний 

сервіс сільськогосподарських машин. 

 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: «Підвищення 

ефективності механізованого процесу садіння картоплі та обґрунтування 

конструктивно-технічних параметрів картоплесаджалки» (26.09.2018р.,  

протокол № 2). 

mailto:www3777www@gmail.com
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Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи та призначення наукового 

керівника на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету, 26.09.2018 р. 

 
 

 
 

Рис. 2. Аспіранти першого року навчання після затвердження тем дисертацій та 

призначення наукових керівників на Вченій раді університету, 26.09.2018 р. 
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Рис. 3. Фото з науковим керівником к.т.н., доцентом Пришляком В.М. під 

час проведення досліджень та аналізу інформації щодо виконання 

індивідуального плану 

 

 

Досвід роботи:  

15 травня 2015 р. – 25 червня 2015р. – виробнича практика ПАТ «Дашківці», 

с. Дашківці, Літинський р-н, Вінницька обл; 

5 червня 2015 р. – 28 серпня2015 р. – вантажник ягід та фруктів ТОВ «АГРАНА-

ФРУТ Україна», м. Вінниця (неофіційно); 

7 червня 2017 р. – 25 липня 2017 р. – закордонна практика по збору полуниці на 

полуничній ферсі «KARLS», Німечинна; 

1 червня 2018 р. – по теперішній час – водій автонавантажувача ТОВ «АГРАНА-

ФРУТ Україна», м. Вінниця за сумісництвом. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Рис. 4. Електронна залікова книжка аспіранта Мизюка А.І. 
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Рис. 5. Складання заліку з дисципліни «Методика викладання у вищій школі»,  

29.11.2019 р. 
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РОЗДІЛ 3. ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ 
 

Індивідуальний план роботи аспіранта: 
 

Навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до індивідуального 

навчального плану роботи аспіранта, який затверджено на Вченій раді університету 

(протокол № 2 від 26.09.2018 р.). 
 

Рис. 6. Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта Мизюка А.І.  
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База проведення досліджень: 

Під час навчання в аспірантурі було проведено дослідні роботи відповідно до 

теми дисертаційної роботи. В лабораторії  кафедри агроінженерії та технічного 

сервісу проводилися досліди по удосконаленню конструктивно-технічних 

параметрів картоплесаджалки СН-1. Удосконалена картоплесаджалка буде 

апробована на базі технічного оснащення сільськогосподарської техніки 

НДГ «Агрономічне» ВНАУ. 

У 2020 році  розпочалася розробка конструктивної схеми картоплесаджалки 

з порційним обприскуванням, роботи проводяться за допомогою програмного 

забезпечення Компас 3D. 

Основним процесом в моїй науковій роботі є процес протруювання бульб 

картоплі під час садіння. Обробка бульб проводиться на шляху від їх випадання із 

садильного апарата до попадання в борозну. Завдяки цьому обробка бульби на 50%  

обробляється поверхнево, а решта на дно борозни, в зону росту кореневої системи. 

Відсутність засобів механізації для обробки бульб захисно-стимулюючими 

препаратами під час садіння стримує впровадження у виробництво наведених вище 

способів підвищення врожайності картоплі.  

Для вирішення цієї проблеми розробляється спеціальне пристосування до 

картоплесаджалок. При його роботі одночасно відбувається протруювання бульб 

картоплі і внесення розчину протруйника в борозну, в зону висадки бульб. Це 

сприяє більш ефективному знищенню шкідників і збудників хвороб  під час 

вегетації картоплі. 

 
Рис. 7. Вивчення та аналіз конструкцій картоплесаджалок з метою 

удосконалення їх параметрів, лабораторія кафедри агроінженерії та технічного 

сервісу, 19.12.2018 р. 
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Рис. 8. Розробка конструктивної схеми картоплесаджалки 

 

Публікації: 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 
 

1. Мизюк А.І  Методика досліджень малогабаритної картоплесаджалки у 

виробничих умовах. Вісник Хмельницького національного університету. Серії 

«Технічні науки». № 2. 2020 URL: http://journals.khnu.km.ua/ 

vestnik/pdf/tech/pdfbase/2020/VKNU-TS-2020-N2_(283).pdf 

Матеріали конференцій 

1.  Мизюк А.І. Аспекти підвищення ефективності вирощування картоплі. 

Science, society, education: topical issues and development prospects: збірник тез 

доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції. Харків. 2020.  

С. 35-41. 

Участь у конференціях 
 

1. ХІX Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської 

механіки», м. Київ, 17-19 жовтня 2018 р. Тема доповіді: «Аналіз конструктивних 

особливостей комбінованих картоплесаджалок». 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», м. Немирів, 04-05 квітня 2019 р.                            

Тема доповіді: «Механізація садіння картоплі». 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал 

енергетичної та національної безпеки держави», м. Вінниця, 24-25 жовтня 2019 

року. Тема доповіді: «Агротехнологічні аспекти збереження продуктивного 
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потенціалу земель сільськогосподарського призначення при механізованих 

процесах садіння картоплі». 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики»,  

м. Вінниця, 12-13 березня 2020 року. Тема доповіді: Аналіз конструктивних 

особливостей картопле саджальної техніки, переваги та недоліки. 

5. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та 

студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в 

умовах конвергенції», м. Вінниця, 14-15 травня 2020 року,. Тема доповіді: 

«Аспекти вдосконалення вирощування картоплі в Україні». 

6. VI Міжнародна наукова практична конференція: «Science, society, 

education: topical issues and development prospects», м. Харків,                                                    

10-12 травня 2020 року. Тема доповіді: «Аспекти підвищення ефективності 

вирощування картоплі». 

  
 

Рис. 9. Наукова публікація у науковому фаховому виданні «Вісник Хмельницького 

національного університету. Серії «Технічні науки». 2020., .№ 2 
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Рис. 10. Матеріали та сертифікат учасника «Science, society, education: topical 

issues and development prospects», 10-12.05.2020 р. 

 

 

 
 

Рис. 11 Сертифікат про участь у XIX Міжнародній науковій конференції 

«Сучасні проблеми землеробської механіки», 17-19.10.2018 р. 
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Рис. 12. Сертифікат про участь у Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні»,                             

04-05.04.2019 р. 

 

 

Рис. 13. Учасники Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні 

проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, 

машинобудування та енергетичних систем АПК», 28-29.11.2019 р. 
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Рис. 14. Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від науки до 

практики», 12-13.03.2020 р. 

 

Рис. 15. Програма учасника Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції молодих вчених та студентів, м. Вінниця 14-15.05.2020 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

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), термін виконання: січень 2018 р. – грудень 2022 р. Рішення 

засідання кафедри сільськогосподарських машин про прикріплення до тематики 

(протокол № 1 від 24.09.2018 р.). 

 

Рис. 16. Програма  та реєстраційна картка НДР «Педагогічні та технічні 

основи розвитку наукової діяльності з проектування сільськогосподарських 

машин й технологічних процесів» (0117U107539) 



16 
 

 
Рис. 17. Календарний план ініціативної тематики «Педагогічні та технічні 

основи розвитку наукової діяльності з проектування сільськогосподарських 

машин й технологічних процесів» (0117U107539) 

 

 

 



17 
 

Цитування наукових публікацій: 

 
 

Рис. 18. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Мизюка А.І. ORCID ID 

(Andrii Myziuk https://orcid.org/0000-0002-4238-8256) 

 

 
Рис. 19. Міжнародний ідентифікатор Researcher ID аспіранта Мизюка А.І., який 

інтегрується наукометричною базою Web of Science (WoS) (T-4832-2018) 

 

 

https://publons.com/researcher/T-4832-2018/
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Рис. 20. Профіль аспіранта Мизюка А.І. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
 

Педагогічна практика: 

В рамках педагогічної практики в період з 14.09.2020 – 02.10.2020 р., було 

проведено відкрите лекційне зайняття з дисципліни «Сільськогосподарські 

машини», яке відбулось 24.09.2020 року (друга пара 09:30) в аудиторії 2327 для 

студентів 3 курсу спеціальності  «Агроінженерія» денної форми навчання на тему 

«Сільськогосподарські машини». 

Практичне заняття розроблене і проведене з використанням методичних 

розробок провідних науковців університету, а також використання власних 

досліджень.  

 

 
Рис. 21. Проведення відкритого заняття, 24.09.2020 р. 

 

В період педагогічної практики я відвідав 6 аудиторних занять провідних 

викладачів ВНАУ. 
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Відвідування аудиторних занять 

Викладач, котрий 

проводив заняття 

Дата 

проведення 

заняття 

Академічна 

група 

Тема заняття, навчальна 

дисципліна 

Вид 

заняття 

Швець Л.В. 14.09.2020 АІ-19-2 маг. 

Тема заняття: «Діагностування і 

обслуговування дискових 

лущильників і борін», дисципліна: 

«Діагностування техніки для 

рослинництва» 

ЛК 

Середа Л.П. 15.09.2020 

АІ-20-1маг. 

АІ-20-2маг. 

АІ-20-3маг. 

Тема заняття: «Сучасні технології в 

рослинництві», дисципліна: 

"Перспективи і напрями розвитку 

сучасного механізованого 

сільськогосподарського 

виробництва" 

ЛК 

Кондратюк Д.Г. 15.09.2020 

АІ-20-1маг. 

АІ-20-2маг. 

АІ-20-3маг. 

 Тема заняття: «Експлуатаційні 

властивості тракторів», дисципліна: 

«Використання техніки в АПК» 

ЛК 

Пришляк В.М. 17.09.2020 Маш-19-1 

Тема заняття: «Визначення 

вологості сільськогосподарських 

матеріалів», дисципліна: 

«Механіко-технологічні 

властивості с.-г. матеріалів» 

ПЗ 

Середа Л.П. 17.09.2020 

АІ-20-1маг. 

АІ-20-2маг. 

АІ-20-3маг. 

Тема заняття: « NoTill - новітня 

технологія в рослинництві», 

дисципліна: «Перспективи і 

напрями розвитку сучасного 

механізованого 

сільськогосподарського 

виробництва» 

ЛК 

Кондратюк Д.Г.  21.09.2020 АІ-17-2 

Тема заняття: «Визначення 

продуктивності та питомих витрат 

палива мобільних агрегатів» : 

дисципліна: «Використання техніки 

в АПК» 

ПЗ 

 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес кафедри 

агроінженерії та технічного сервісу ВНАУ, підтвердженням чого є відповідна 

довідка. 

 



21 
 

Рис. 22. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційної роботи на тему: «Підвищення ефективності механізованого 

процесу садіння картоплі та обґрунтування конструктивно-технічних 

параметрів картоплесаджалки» у навчальний процес ВНАУ 
 

Вебінари 

З 02 червня по 05 червня 2020 року взяв участь у онлайн-вебінарах на теми: 

«Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection», «Критерії та 

процедури відбору видань до Web of Science Core Collection», «Профіль установи у 

Web of Science: створення, корегування, використання» та «Можливості 

аналітичного інструменту InCites». Всі учасники даних вебінарів отримали 

сертифікати. 



22 
 

 

 

 
Рис. 23-24. Вебінари щодо використанням бази даних Web of Science,  

02-05.06.2020 р.  
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РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
1. 6 листопада 2018 року був присутній на зустрічі із народним депутатом 

України, першим заступником голови комітету з питань науки і освіти Верховної 

Ради України Співаковським Олександром Володимировичем, який розповів, ким, 

на його думку, є лідер і чим він відрізняється від керівника. Адже на посаду можна 

призначити, а лідером потрібно стати. 

 
Рис. 25. Зустріч із народним депутатом України, першим заступником 

голови комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України 

Співаковським Олександром Володимировичем, 06.11.2018.р 
 

2. 21 лютого 2019 року взяв участь у семінарі на тему «Можливості платформи 

Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання», який відбувся на 

базі Вінницького національного аграрного університету та був проведений 

Тихонковою Іриною Олександрівною (представник Clarivate Analytics в Україні). 

 
Рис. 26. Семінар на тему «Можливості платформи Web of Science для якісних 

наукових досліджень та навчання», 21.02.2019.р 
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3. 6 червня 2019 року в рамках Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового 

виробництва» на базі ВНАУ для викладацького складу та аспірантів відбулась 

лекція директора Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних 

наук України, д.е.н., професора, академіка НААНУ Сичевського Миколи 

Петровича на тему «Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та 

розвитку держави». 

 
Рис.26. Лекція директора Інституту продовольчих ресурсів НААНУ,  доктора 

економічних наук, професора, академіка, члена-кореспондента НААНУ 

Сичевського Миколи Петровича, 06.06.2019.р 
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РОЗДІЛ 6. ЩОРІЧНА АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ 
 

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

 

Рік 

навчання 
Назва кафедри Дата 

Назва 

факультету 
Дата 

Перший 
Сільськогосподарських 

машин 
13.06.2019 р.  

Інженерно-

технологічний 
22.08.2019 р. 

Другий 
Агроінженерії та 

технічного сервісу 
11.06.2020 р. 

Інженерно-

технологічний 
17.06.2020 р.  

Третій     

Четвертий     

 

 

Рис. 27. Звітування аспіранта Мизюка А.І. про виконання індивідуального плану 

роботи аспіранта на вченій раді інженерно-технологічного факультету, 

 17.06.2020 р.  
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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 

 

  

 

 


