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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Рекечинський Володимир Іванович  

 

E-mail: volodimir_rekecinskiy@ukr.net  
 

ORCID: Volodymyr Rekechynskiyhttps://orcid.org/orcid0000-0002-

9231-5071 

Researcher ID: W-4940-2018 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?user=n4uAuNgAAAAJ&hl=uk 
 

Освіта: 

01.09.1990 – 24.06.2001 рр. – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1,  

 м. Ямпіль, Вінницька область; 

01.09.2001 – 25.02.2005 рр. – Новоград-Волинський промислово-економічний 

технікум, спеціальність  «Монтаж, обслуговування обладнання і систем 

газопостачання», отримав диплом молодшого спеціаліста; 

18.04.2005 – 09.11.2007 рр. – Інститут післядипломної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури, спеціальність 

«Теплогазопостачання і вентиляція», отримав диплом бакалавра; 

10.11.2007 – 25.10.2008 рр. – Інститут післядипломної освіти Київського 

національного університету будівництва і архітектури, спеціальність 

«Теплогазопостачання і вентиляція», отримав диплом спеціаліста; 

17.02.2014 – 04.07.17 рр. – Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція», отримав диплом 

магістра;  

14.09.2018 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний 

університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності  

132 – матеріалознавство кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці 

інженерно-технологічного факультету. 

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент кафедри 

загальнотехнічних дисциплін та охорони праці інженерно-технологічного 

факультету Сивак Роман Іванович. 
 

Сфера наукових інтересів: металургія, обробка матеріалів тиском, 

аналітика, розвиток підприємств машинобудівельної галузі. 
 

Тема дисертаційної роботи, рішення вченої ради університету: 

«Удосконалення процесів формозмінення тонколистових матеріалів з урахуванням 

попередньої пластичної деформації» (протокол № 2 від 26 вересня 2018 р.). 

mailto:volodimir_rekecinskiy@ukr.net
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Рис. 1. Затвердження теми дисертаційної роботи на засіданні Вченої ради 

Вінницького національного аграрного університету, 26.09.2018 р. 
 

 

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

Вченій раді університету, 26.09.2018 р. 

 

Досвід роботи:  

14.04.2005 р. – по теперішній час – майстер виробничого навчання та 

провідний інженер ВСП «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки 

та дизайну» за сумісництвом. 

  



5 
 

РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Рис. 3. Електрона залікова книжка аспіранта Рекечинського В.І. 
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Рис.4. Складання заліку з дисципліни «Інформаційні технології в наукових 

дослідженнях», 24.05.2019 р. 

 

 

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 згідно індивідуального плану роботи 

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

від 26.09.2018 р.). 

Рис.6. Індивідуальний план роботи аспіранта Рекечинського В.І. 
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База проведення досліджень: 

Під час навчання в аспірантурі було проведено дослідні роботи відповідно до 

теми дисертаційної роботи. В лабораторії «Механіки матеріалів та динаміки машин 

ВНАУ» та в зварювальному цеху ВСП «Немирівський фаховий коледж 

будівництва економіки та дизайну ВНАУ» проводилися досліди по холодній 

пластичній обробці тонколистових заготовок із сталі та алюмінієвих сплавів.  

 
Рис.7. Індивідуальний план роботи аспіранта Рекечинського В.І. 
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Рис.8. Підготовка листової заготовки до досліду 

 

 
Рис.9. Свердління отворів в заготовках  
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Рис.10. Деформування заготовки 
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Публікації: 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Рекечинський В.І., Сивак Р.І. Особливості пластичної деформації металів 

при немонотонному деформуванні. Вібрації в техніці та технологіях. 2019. № 2 

(93). С. 50-55. 

2. Рекечинський В. І. Застосування методу функцій току в стаціонарних 

процесах пластичного деформування. Вібрації в техніці та технологіях. 2020.                       

№ 2 (97). С. 157-163. 
 

Участь у конференціях 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції 

бджільництва», с. Чернятин, 21-22 березня 2019 р. Тема доповіді: «Шляхи 

удосконалення технології формоутворюючих процесів листкового штампування». 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в 

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

Тема доповіді: «Теоретичні основи листового штампування металів». 

3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий 

форум», м. Ладижин, 23-24 квітня 2019 р. Тема доповіді: «Вплив пластичних 

деформацій на структуру і властивості металу». 

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

студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора 

економіки в умовах інтеграційних процесів», м. Вінниця, 15-16 травня 2019 р. Тема 

доповіді: «Анізотропія механічних властивостей матеріалу». 

5. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та 

енергетичних систем», м. Вінниця, 28-29 листопада 2019 р. Тема доповіді: 

«Математичне моделювання технологічних процесів штампування тонкостінних 

деталей». 
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Рис. 11. Наукова публікація у науковому фаховому виданні ВНАУ «Вібрації в 

техніці та технологіях», 2019 р., № 2 (93) 

 

Рис. 12. Наукова публікація у науковому фаховому виданні ВНАУ «Вібрації в 

техніці та технологіях», 2020 р., № 2 (97) 
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Рис. 13. Програма і сертифікат про участь у конференції «Впровадження 

передових технологій у виробництво продукції бджільництва», 22.03.2019 р. 

 

 

Рис. 14. Програма і сертифікат про участь у конференції «Сучасні технології в 

будівництві, економіці та дизайні», 05.04. 2019р. 
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Рис. 15. Програма і сертифікат про участь у конференції «Молодіжний науковий 

форум», 24.04. 2019р. 

 

 
Рис. 16. Програма і сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи 

інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах 

інтеграційних.процесів», 16.05.2019 р. 
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Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика «Розвиток процесів штампування обкочуванням на 

основі аналізу механіки формоутворення складно профільних виробів», яка 

затверджена в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації 

(УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера (0119U006830), 

термін виконання 2017-2021 рр. Рішення засідання кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки про прикріплення до тематики (протокол № 3 

від 23.10.2018 р.), 

 
Рис. 17. Програма ініціативної тематики «Розвиток процесів 

штампування обкочуванням на основі аналізу механіки формоутворення складно 

профільних виробів» 



16 
 

Рис. 18. Календарний план  ініціативної тематики «Розвиток процесів 

штампування обкочуванням на основі аналізу механіки формоутворення складно 

профільних виробів» 
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Цитування наукових публікацій:  

 
Рис. 19. Міжнародний ідентифікатор аспіранта Речечинського В.І. ORCID ID 

(Volodymyr Rekechynskiyhttps://orcid.org/orcid0000-0002-9231-5071) 

 

 
Рис. 20. Міжнародний ідентифікатор RESEARCHER ID аспіранта 

Рекевичнського В.І., який інтегрується з наукометричною базою Web of Science 

(WoS)( W-4940-2018) 

 

 

Рис. 21. Профіль аспіранта Рекечинського В.І. у «Google Scholar» 
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РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА 
Педагогічна практика:  

Відвідування аудиторних занять 

Викладач, 

котрий 

проводив 

заняття 

Дата і час 

проведення 

заняття 

Академічна 

група 
Тема заняття, навчальна дисципліна 

Вид 

заняття 

Сивак Р. І.  Маш-19-1 

Тема «Побудова формул і проведення 

розрахунків в Excel»,  Дисципліна 

«Аналіз технологічних систем» 

ПЗ 

Сивак Р. І.  Маш-19-1 

Тема «Побудова епюр повздовжніх сил» 

Дисципліна «Механіка матеріалів і 

конструкцій» 

ЛК 

Швець Л.В.  АІ-19-1 

Тема «Діагностування, обслуговування 

посівних і посадочних машин» 

Дисципліна «Діагностування техніки 

для рослинництва» 

ЛК 

Музичук В.І.  АІ18-3ст 

Тема «Дослідження властивості 

рідини» 

Дисципліна «Процеси та 

біотехнологічних виробництв» 

ПЗ 

Солона О.В.  АІ-19-1 

Тема «Передачі з гнучкою ланкою та 

фрикційні передачі» 

Дисципліна «Інженерна механіка» 

ЛК 

Яропуд В.М.  СіВ-19-1 

Тема «Машини для безпальцевого 

обробітку грунту» 

Дисципліна «Машини та обладнання і 

їх використання в плодоовочівництві» 

ЛК 

 

 
Рис. 22. Відвідування лекційного заняття Швець Л.В. для студентів  

групи АІ-19-1, 14.09.2020 р. 
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Сітка проведення занять 

 

Дата і час 

проведення 

заняття 

Академічна 

група 
Тема заняття, навчальна дисципліна Вид заняття 

 

5 пара 
Маш-19-1 

Тема «Розтяг і стиск. Механічні 

характеристики матеріалів» 

Дисципліни «Опір матеріалів» 

ЛК 

 

5 пара 
Маш-19-1 

Тема «Визначення швидкості і прискорення 

точки по заданим рівнянням її руху» 

Дисципліна «Теоретична механіка» 

ПЗ 

 

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

проведено відкрите лекційне зайняття з дисципліни «Опір матеріалів», яке 

відбулось 21.09.2020 року (п’ята пара 14:40) в аудиторії 2302 для студентів 2 курсу 

денної форми навчання групи МАШ-19-1 на тему «Розтяг і стиск. Механічні 

характеристики матеріалів». 

 

 
Рис. 23. Проведення відкритого заняття з дисципліни «Опір матеріалів»,  

21.09.2020 р. 
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Під час проведення відкритого лекційного заняття висвітлено для студентів 

2-го курсу матеріал щодо механічних характеристик матеріалів та їх змін. Дані 

впровадження розміщено у методичних матеріалах. За результатами впровадження 

в навчальний процес ВНАУ було отримано відповідну довідку. 

 

Рис.24. Довідка про впровадження результатів наукових досліджень 

дисертаційного дослідження на тему: «Удосконалення процесів формозмінення 

тонколистових матеріалів з урахування попередньої пластичної деформації» 
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Семінари: 

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

наукових досліджень та навчання» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

РОЗДІЛ 5. ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 
1. 11 березня 2020 взяв участь в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії «Електрогазозварник» у 2019-2020 навчальному році 

 

 

Рис.26. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів 

освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії 

«Електрогазозварник» 
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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 

загальнотехнічних 

дисциплін та 

охорони праці 

11.06.2019 р. 

Інженерно-

технологічний 

факультет 

13.06.2019 р. 

Другий 

загальнотехнічних 

дисциплін та 

охорони праці 

10.06.2020 р. 

Інженерно-

технологічний 

факультет 

17.06.2020 р. 

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   

 
 

 


