
Види і результати професійної діяльності к.т.н., 

старший викладач Зоря М.В.. 

за 2014-2019рр. 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість  чотирі  публікацій): 

1.Зоря М.В. Динамика движения рабочего органа для образования 

борозды в грунте / М.В. Зоря // Сельскохозяйственные машины и 

технологии. – 2016. – №4. – С. 44–47. 

2. Zorya M. A study of the movement dynamics of the working tool for the 

furrow formation / M. Zorya, S. Ivanovs // Journal of Research and 

Applications in Agricultural Engineering. – Poznan, 2015. – Vol. 60 (2) 

3. Скляр О.Г. Порівняльна оцінка технологій вирощування кукурудзи в 

південній степовій зоні України / О.Г. Скляр, М.В. Зоря // Науковий 

вісник ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – Вип. 5. Т. 1. – С. 114–118. 

4. Яцух, О. В. Застосування новітніх засобів навчання та проблеми їх 

впровадження під час професійної підготовки магістрів з цивільної 

безпеки [Текст] / О. В. Яцух та ін. // Всеукраїнський науково-

практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний 

тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору». – №6. – Кн. 2. – Том ІІІ (81). – К. : 

Гнозис, 2018. – С. 382-392. – ISSN 2309-744. 

 

Пункт 8. Виконання функцій відповідального виконавця наукової 

теми:  

Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми: 

0115U004517 «Обґрунтування інноваційних методів навчання з охорони праці 

фахівців аграрного сектору економіки Запорізької області» 

 

Пункт 12. Наявність патентів (загальна кількість три досягнення): 

 

1. Патент України на корисну модель Борозноутворювач №20954 від 

15.02.2007, Бюл. № 2. 

2. Захисний коридор. Патент України на корисну модель № 127630U, МПК 

(2018.01), Е 04Н 15/00, бюл. № 15, 2018. 

3. Захисний пояс. Патент України на корисну модель №129266U, МПК 

(2018.01), А62В 35/00, бюл. №20, 2018. 

 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком: 

     «Система управління охороною праці підприємства» 

 

Пункт 15. Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій 
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з наукової або професійної тематики (загальна кількість шість 

публікацій): 

 

1. Рогач Ю.П. Аналіз умов праці операторів мобільної сільськогосподарської 

техніки як одного із параметрів при оцінці їх індивідуального професійного 

ризику / Ю.П. Рогач, М.В. Зоря // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку: ХХХVІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція: зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 37. – С. 

412–414. 

2. Кузьменко А. Методи активації навчання з охорони праці посадових осіб 

сільськогосподарських підприємств / А. Кузьменко, М.В. Зоря // Матеріали І 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів та 

магістрантів за підсумками наукових досліджень 2014 р. «Перші кроки до 

науки». – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 1. – С. 223–224. 

3. Зоря М.В. Шляхи удосконалення методів управління охороною праці на 

підприємствах аграрного сектору економіки / М.В. Зоря, С.В. Головін, Ю.А. 

Лисенко, І.М. Мохнатко // Безпека праці: освіта, наука, практика: 

Всеукраїнська науково-практична конференція, 20 листопада 2014 р.: тези 

доп. – Х.: НУЦЗУ, 2014. – С. 50–52. 

4. Зоря М.В. Охорона праці в АПК: великі проблеми малих підприємств / М.В. 

Зоря // Охорона праці. – 2014. – №11. – С. 6–8. 

5. Зоря М.В. Дослідження експлуатаційних параметрів борозноутворювача. 

Всеукраїнська науково-практична конференція: «Проблеми та перспективи 

сталого розвитку АПК півдня України».Мелітополь, 2015 р. 

6. Yatsukh O. Improving the system of labor protection management of an 

agrarian enterprise / O. Yatsukh, M. Zoria, H. Yevtushenko, K. Prosina // The 6th 

International youth conference «Perspectives of science and education» 

(December 14, 2018) SLOVO\WORD, New York, USA, 2018. – P. 742-753. 

 

Пункт 17. Досвід практичної роботи за спеціальністю (п’ять років): 

 

Досвід практичної роботи на посаді наукового співробітника Науково-

навчально-методичного центру з питань охорони праці Таврійського 

державного агротехнологічного університету (з 2001 року і по теперішній час) 

 

Пункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років. 

Співробітництво  в сфері наукової та виробничої діяльності з ТОВ  

         «Агрофірма Ольвія». 
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