
Звіт про наукову роботу членів ЦМК викладачів механізаторського 

профілю за 2019 – 2020 навчальний рік 

Назва Вид Захід Назва роботи 

1. Хомич Анатолій Васильович 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

Студентська 

наукова 

конференція 

Розвиток сучасної 

науки: результати, 

проблеми, 

перспективи 

«Вплив органо-мінеральних 

добрив на урожайність і 

якість насіння сої» 

(Возняк Ю. – 33-ТМ) 

Підвищення довговічності 

робочих органів 

грунтообробних машин  

(Пасевич Я. – 33-ТМ) 

 

Наукова 

діяльність 

Наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових 

виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України 

Стаття 

Забродоцька  Л.Ю.,  Петров  

В.Л.,  Кірчук  Р.В.,  Хомич  

А.В. 

Вдосконалення сушарки 

насіння ріпаку 

Сільськогосподарські 

машини: Збірник наукових 

статей – Випуск 43 – Луцьк, 

2019 – 188с. 

2. Оласюк Ярослав Віталійович 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

Студентська 

наукова 

конференція 

Розвиток сучасної 

науки: результати, 

проблеми, 

перспективи 

«Інноваційні  покриття для 

робочих органів 

сільськогосподарських 

машин»  

(Кундік А.А - 25-М) 

«Підвищення зносостійкості 

наплавленого металу шляхом 

введення нанокомпоненту в 

зварювальну ванну»  

(Швайко В.С. - 25-М) 

«Застосування порошкових 

матеріалів при відновленні 

деталей контактним 

наварюванням» 

(Трухонь І.В. - 25-М) 

Участь у Вебінарі Вебінар №XS 380292 

Від 30.03.2020 

«Використання онлайн – 

тестів для організації 

дистанційного навчання в 

умовах карантину» 

3. Хвесик Віктор Олександрович 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

Студентська 

наукова 

конференція 

Розвиток сучасної 

науки: результати, 

проблеми, 

перспективи 

«Базові допоміжні 

технології»  

(Іванісік В. – 33-ТМ) 

«Системи для спеціальних 

безпілотних автомобілів або 

безпілотних автомобілів 



спеціального призначення» 

(Лавренчук В.В. - 45-М) 

«Вдосконалення безпілотних 

автомобілів» 

(Бай Р. - 35-М) 

 

Наукова 

діяльність 

Наявність 

наукових 

публікацій у 

наукових 

виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 

України 

Стаття 

Дослідження розміру 

комірчини гранулюю чого 

транспортера: Цизь І.Є.,Квач 

І.В.., Цьось В.В., Хвесик 

В.О., Лавренчук В.В.: 

Сільськогосподарські 

машини: Збірник наукових 

статей – Випуск 43 – Луцьк, 

2019 – 188с. 

4. Хомич Юлія Анатоліївна 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 
Студентська 

наукова 

конференція 

Розвиток сучасної 

науки: результати, 

проблеми, 

перспективи 

«Напрямки підвищення 

конкурентоспроможності 

аграрних підприємств» 
(Дорош В. - 43-ТМ) 

«Нові технології в сучасних 

автомобілях» 
(Мокич Д. - 45-М) 

«Негативні наслідки 

автомобілізації»  
(Раковець О. - 45-М) 

5. Гунчик Роман Володимирович 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

Студентська 

наукова 

конференція 

Розвиток сучасної 

науки: результати, 

проблеми, 

перспективи 

Деформації рам вантажних 

автомобілів. 

(Кундік А.А - 25-М) 

Дослідження допоміжних 

електронних систем при 

гальмуванні автомобіля. 

(Капуза В.В. - 25-М) 

«Перспективи розвитку 

технологій для збереження 

ресурсу автотранспорту» 

(Баран С.М. - 45-М) 

 6. Бартошик Ігор Сергійович 

Керівництво 

науковою 

роботою 

студентів 

Студентська 

наукова 

конференція 

Розвиток сучасної 

науки: результати, 

проблеми, 

перспективи 

«Особливості  гігієни праці  

водіїв на підприємствах» 

(Баран О.М. - 45-М) 

«Вплив  логістики на 

економічну потужність 

сільськогосподарських 

підприємств» 

(Лавренчук В.В. - 45-М) 

«Захист автомобільних 

перевізників 

Від необґрунтованої 

відповідальності» 



(Бринчук Р.В. - 45-М) 

 


