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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

 

Веселовська Наталія Ростиславівна  

 
Електронна пошта: wnatalia@ukr.net  

 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9399-6721 

Scopus Author ID: 57193455338  

Researcher ID: I-4470-2018 

GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/cita

tions?hl=uk&user=Rv8AUagAAAAJ  

 

Робоча адреса: вул. Сонячна , 3, м.Вінниця, навчальний корпус 3, каб 3211а 

Дата та  місце народження:06.10.1970р., м.Чернівці 

Освіта: 

1987-1992 рр. - Вінницький політехнічний інститут «Автоматика та 

телемеханіка», кваліфікація  інженер-електрик. 

1997-1998 рр.- Перші Київські державні курси іноземних мов (кваліфікація 

перекладача за фахом польська мова. 

1993-1996 рр - аспірантура з відривом від виробництва Вінницького 

політехнічного інституту, яку закінчила у 1996 році при Вінницькому 

державному технічному університеті. 

2006–2007 рр.- Вінницький державний аграрний університет. Інститут 

післядипломної освіти (кваліфікація менеджер-економіст. 

2007 – 2010рр. очна докторантура НТУ України «Київський політехнічний 

університет».  

 

Науковий ступінь: 

Червень 1999 року успішно захистила кандидатську дисертацію у 

спеціалізованій раді Тернопільського державного технічного університету 

імені Івана Пулюя Міністерства освіти України на тему «Розробка 

математичних моделей для обґрунтування алгоритмів прийняття рішень при 

діагностуванні (верстатного комплексу з ЧПК)» за спеціальністю 01.05.02 – 

математичне моделювання та обчислювальні методи.  

mailto:wnatalia@ukr.net
https://publons.com/researcher/I-4470-2018/
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Rv8AUagAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Rv8AUagAAAAJ
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У листопаді 1999 року отримала диплом кандидата наук та присуджено 

наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності математичне 

моделювання та обчислювальні методи. 

У квітні 2011 року  успішно захистила докторську дисертацію у 

спеціалізованій раді  Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний університет» на тему «Наукові основи розширення 

функціональних можливостей верстатних комплексів за результатами 

моніторингу роботи обладнання» за спеціальністю 05.03.01 – процеси 

механічної обробки, верстати та інструменти. 

У листопаді 2011 року отримала диплом доктора наук та присуджено 

науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності процеси 

механічної обробки, верстати та інструменти. 

 

Вчене звання: 

26 червня 2001 року присвоєно вчене звання доцента,ДЦ №002315. 

22 грудня 2014 року вчене звання професора, 12 ПР № 009974. 

 

Трудова діяльність: 

09.1992 прийнята на посаду інженера у навчальне, науково-виробниче 

підприємство ДІАР при ВПІ. 

У 1993 році зарахована в аспірантуру з відривом від виробництва до 

Вінницького політехнічного інституту, яку закінчила у 1996 році при 

Вінницькому державному технічному університеті. У 1996 році прийнята на 

посаду асистента кафедри інтелектуальних систем ВДТУ. 

 Жовтень 1998 році розпочала свою трудову діяльність у Вінницькому 

державному сільськогосподарському інституті на посаді асистента кафедри 

інформатики та автоматизованих систем управління.  

Червень 1999 року успішно захистила кандидатську дисертацію у 

спеціалізованій раді Тернопільського державного технічного університету 

імені Івана Пулюя Міністерства освіти України на тему «Розробка 

математичних моделей для обґрунтування алгоритмів прийняття рішень при 

діагностуванні (верстатного комплексу з ЧПК)» за спеціальністю 01.05.02 – 

математичне моделювання та обчислювальні методи.  

У листопаді 1999 року отримала диплом кандидата наук та присуджено 

наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності математичне 

моделювання та обчислювальні методи. 

З 2000 року переведена на посаду старшого викладача кафедри 

інформатики та автоматизації процесів управління.  

В 2000 році вчена рада обліково-фінансового факультету ВДАУ обрала 

на посаду доцента кафедри. В липні 2001 року Веселовська Н.Р. отримала 

атестат доцента та присвоєно вчене звання доцента по кафедрі інформатики 

та автоматизації процесів управління. 
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У 2002  виграла Гранд молодих науковців польсько-американської 

фундації імені Ліанела Кіркланда і у 2002– 2003 рр. навчальному році 

проходила стажування у Польщі в університеті імені Адама Міцкевича 

м.Познань, де отрима диплом і захистила з відзнакою кваліфікаційну роботу. 

У 2006 році була призначена виконуючої обов’язки завідувача кафедри 

економічної кібернетики та інформатики ВДАУ.  

У 2007 році Веселовска Н.Р. зарахована до очної докторантури при 

НТУ України «Київський політехнічний університет», яку успішно закінчила 

у серпні 2010 році і була зарахована у вересні 2010 року на посаду доцента 

кафедри економічної кібернетики фінансово – економічного факультету 

навчально – наукового інституту аграрної економіки.  

У квітні 2011 року Веселовська Н.Р. успішно захищає докторську 

дисертацію у спеціалізованій раді  Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний університет» на тему «Наукові основи 

розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за 

результатами моніторингу роботи обладнання» за спеціальністю 05.03.01 – 

процеси механічної обробки, верстати та інструменти. 

У листопаді 2011 року отримала диплом доктора наук та присуджено 

науковий ступінь доктора технічних наук зі спеціальності процеси 

механічної обробки, верстати та інструменти. 

У квітні 2012 року Веселовська Н.Р. призначена виконувачем 

обов’язків завідувача кафедри «Охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

професора». 

З червня 2012 року переведена на посаду завідувача кафедри «Охорони 

праці та безпеки життєдіяльності», професора. 

З вересня 2013 року прийнята на посаду професора кафедри машини та 

обладнання сільськогосподарського виробництва. 

З листопада 2013 року призначена виконувачем обов’язків завідувача 

кафедри машини та обладнання сільськогосподарського виробництва, 

професором факультету механізації сільського господарства. 

Листопад 2014 року призначена завідувачем кафедри машини та 

обладнання сільськогосподарського виробництва, професором інженерно-

технологічного факультету на якій  працюю по теперішній час . 
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РОЗДІЛ 2.  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Дисципліни, які викладає Веселовська Наталія Ростиславівна: 

1. Теорія різання та інструмент 

2. Металообробне обладнання 

3. Організація і планування наукових досліджень 

4. Теоретичні аспекти процесів механічної обробки із 

застосуванням швидкісних технологій 

 
 

Рис. 1. Відкрита лекція для аспірантів 1 року навчання 2020 рік 

 

Основні публікації за останні 5 років: 

 

Підручники, посібники, монографії 

1. Веселовська Н.Р.,  Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Теорія 

різання та інструмент:  навчальний посібник.  Вінниця: ВНАУ,  2019.335 с. 

2. Веселовська Н.Р.,Іванов М.І., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. 

Гідравліка: навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2019.275 с. 



7 

 

3. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А.,  Руткевич В.С. Технологічні 

основи сільськогосподарського машинобудування : навчальний посібник. 

Вінниця: ВНАУ, 2019.267 с. 

4. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А ., Руткевич В.С., Моторна О.О. 

Практикум з дисципліни Технологічні основи сільськогосподарського 

машинобудування: навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020.330 с. 

5. Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. Моделі інтегрованих комп’ютерних 

систем управління технологічними процесами на основі сучасних 

інформаційних технологій: монографія. Вінниця:ТОВ «ТВОРИ», 2020. 427с. 

6. Матвійчук В.А., Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А Математичне 

моделювання новітніх технологічних систем: монографія. Вінниця: ВНАУ. 

2021. 198 с.  

 

 

Праці у міжнародних наукометричнихбазах даних Scopus, Web of Science 

Core Collection 

 

1. NalobinaО.O.,Vasylchuk N.V., Bundza О.Z., Holotiuk M.V.,Veselovska 

N.R. , Zoshchuk N.V. А new technical solution of a header for sunflower harvesting 

(Нове технічне рішення жатки для збирання соняшнику) . INMATEH - 

Agricultural Engineering. Bucharest, Romania. 2019. vol. 58, no.2 / Pр.129-137. 

DOI:10.35633/INMATEH-58-14// 

2. R. Iskovych-Lototsky, O.Zelinska, Y.Ivanchuk, N.Veselovska. Development 

of the evaluation model of technological parameters of shaping workpieces from 

powder materials. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. № 

1/1(85). 2017. Charkiv. Рp. 9-17. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.59418.  

3. V.Turych, N.Veselovska, V.Rutkevych, S.Shargorodsky. Investigation of the 

process of thread extrusion using the ultrasound. Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. № 6/1(90), 2017. Charkiv. Рp. 60-68. DOI: 

10.15587/1729-4061.2017114561. 
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4. Iskovych-Lototsky, R.D., Ivanchuk, Y.V., Veselovska, N.R., Surtel, W., Sundetov, 

S. Automatic system for modeling vibro-impact unloading bulk cargo on vehicles 

(Conference Paper). Proceedings of SPIE - The International Society for Optical 

Engineering  Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, 

and High-Energy Physics Experiments. 2018; Wilga, Poland. Volume 10808. 

2018.   

 

 

Наукові публікації у фахових виданнях 

1. Веселовська Н. Р., Гайдамак О. Л., Карпійчук М. Ф., Кучеренко 

Ю. С.Процеси та технології холодного газодинамічного напилення виробів 

сільськогосподарської техніки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 

Вінниця. 2021. № 2 (113).C.4-14. 

2. Іванчук Я. В.,  Іскович-Лотоцький Р.Д., Севостьянов І.В., 

Веселовська Н.Р., Манджілевський О.Д. Інформаційні технології в 

металургії та машинобудуванні: матеріали міжнар.наук.-техн.конф., 

м.Дніпро, 16-18 березня. 2021 р. Дніпро, 2021, С.70-75. Математична модель 

динаміки дисперсного середовища в процесах формоутворення заготовок 

порошкової металургії. 

3. Веселовська Н. Р. Практична реалізація методики управління 

процесом механічної обробки.  Техніка, енергетика, транспорт АПК. 

Вінниця. 2020. № 1(108). С.91-102. 

4. Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.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 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57170749700&amp;eid=2-s2.0-85056285257
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57170734800&amp;eid=2-s2.0-85056285257
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193455338&amp;eid=2-s2.0-85056285257
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507639194&amp;eid=2-s2.0-85056285257
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204579655&amp;eid=2-s2.0-85056285257
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204579655&amp;eid=2-s2.0-85056285257
https://www.scopus.com/sourceid/40067?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/40067?origin=recordpage
http://socrates.vsau.org/method/getfile.php/56889.pdf?x=1
http://socrates.vsau.org/method/getfile.php/56889.pdf?x=1
http://socrates.vsau.org/method/getfile.php/56889.pdf?x=1
http://socrates.vsau.org/method/getfile.php/56889.pdf?x=1
http://socrates.vsau.org/method/getfile.php/56889.pdf?x=1
http://socrates.vsau.org/method/getfile.php/56889.pdf?x=1
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and monitoring of agricultural equipment. Вібрації в техніці та технологіях. 

Вінниця. 2020.  №3(98). C.65-75. 

6. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Ялина О.О., Брацлавець 

Б.С. Дослідження особивостей виявлення дефектів підшипників на основі 

вейвлет-аналізу . Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2020. № 

4(111).C.5-13. 

7. Iskovich-Lototskyy R. , Veselovska N. , Ivanchuk Y. , Hnatyuk O.  

Vibration research in  mobile agricultural  machines. Вібрації в техніці та 

технологіях. Вінниця. 2020.  №1(96). С. 28-34. 

8. Веселовська Н.Р., Ялина О.О., Янішевський В.Ю. Розробка 

алгоритму діагностування дефектів зубозабезпечення у редукторах 

самохідних сільськорогосподарських машин. Техніка, енергетика, 

транспорт АПК. Вінниця. 2020. № 3(110). С.16-23. 

9. Веселовська Н. Р., Терещенко О. П., Малаков О. І. Процес зрізу 

рослинності різальними апаратами сегментно-пальцевих косарок. Вісник 

машинобудування та транспорту. Вінниця. 2020. №2(12). C.19-24.     

10.  Веселовська Н. Р., Малаков О.І., Бурлака С.А. Математичне 

моделювання механізму вивішування косарки-плющилки причипної КПП-

4.2.  Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2019. № 4 (107).  С.5–10.  

11. Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А. Методика оцінки 

ефективності та надійності функціонування вібраційних машин.  Техніка, 

енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2019. № 4 (107). С. 47–53.  

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

Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин.  

Техніка, енергетика, транспорт в АПК.  Вінниця. 2019.  № 1(104). С56–64.  

13.  Веселовська Н.Р., Склярук О.В. Обґрунтування основних 

параметрів подрібнювача гілокущільненого саду. Техніка, енергетика, 

транспорт в АПК. Вінниця. 2019. № 2(105). С. 4–10. 

14. Веселовська Н.Р., Малаков О.І., Бурлака С.А. Експериментальні 



10 

 

дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних 
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Рис. 5. Профіль д.т.н. професора Веселовської Н.Р. у «Google Scholar» 

Участь у науково-дослідній роботі: 

Ініціативна тематика :№ 0117U006832 «Розробка математичних моделей 

діагностування парметрів та режимів роботи самохідної косарки». Виконано 

наукове обґрунтування актуальності досліджень, вдосконалення процесу 

роботи косарки та її елементів шляхом. Розроблено математичну модель 

самохідної косарки. Практична цінність полягає у створенні конструкції 

косарки, що дасть змогу якісно виконувати комбіновані технологічні процеси 

тим самим підвищуючи продуктивність праці. 
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машинобудування, д.д.ф.н. 4 курс. 



15 

 

Проведення спільних досліджень з аспірантами  

  

 



16 

 

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад. 

Член спеціалізованої вченої ради К 05.854.02 Вінницького 

національного агарного університету. Спеціалізована вчена рада з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.05 

«Процеси та машини обробки тиском» та 05.05.11 «Машини і засоби 

механізації сільськогосподарського виробництва» (наказ Міністерства освіти 

і науки України від 24 травня 2018 року № 527). 

 

 
 

Рис.6 . Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва» 

(Здобувач – Присяжнюк Д.В., 12.12.2019 р.) 
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1. Заступник головного редактора редакційної колегії 

Всеукраїнського науково-технічного журналу «Техніка, енергетика, 

транспорт АПК». В журналі вирішуються проблеми створення та 

удосконалення техніки та технологій для сільського господарства: 131 - 

Прикладна механіка, 132 - Матеріалознавство, 133 - Галузеве 

машинобудування, 141 - Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, 208 - Агроінженерія. Засновник журналу: Вінницький 
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10.37128/2520-6168; свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової 

інформації: № 21906-11806 Р від 12.03.2016 р. Періодичне видання включено 

до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук,  

що затверджений наказом Міністерства освіти і науки України  
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Рис. 7. Титульний аркуш та редколегія Всеукраїнського 

науково-технічного журналу «Техніка, енергетика, транспорт АПК» 
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