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Пункт 1. Наявність наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричної бази Scopus (загальна кількість 2 публікації) 

1. Havrylenko Y. Development of the method for the formation of one-

dimensional contours by the assigned interpolation accuracy Y. Havrylenko, Y. 

Kholodniak, O. Vershkov, A. Naidysh // Eastern-European Journal of Enterprise 

Technologies. – 2018. – Vol. 1, Iss. 4(91). – P. 76-82. 

2. Gavrilenko E. A. Discretely geometrical modelling of one-dimensional 

contours with a regular change of differential-geometric characteristics  / E. A. 

Gavrilenko, Y. V. Kholodnyak // Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines 

(Dynamics) (11-13 Nov. 2014). – Omsk, 2014. – P. 1-5. Режим доступу 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7005654/?reload=true&arnumber=7005654 

 

Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна кількість 

11 публікацій) 

1. Гавриленко Є. А. Моделювання одновимірних обводів із забезпеченням 

заданої точності інтерполяції / Є. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, А. В. Найдиш // 

Вісник Херсонського національного технічного університету = Вестник 

Херсонского национального технического университета = Bulletin Kherson 

national technical university: наук. журнал / ХДТУ гол. ред. Ю. М. Барадчов. – 

Херсон, 2018. – № 3(66), Т.2. – С. 125-129. 

2. Гавриленко Е. А. Формирование ДПК на участках, содержащих особые 

точки / Е.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк // Сучасні проблеми моделювання: наук. 

фах. видання / МДПУім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2018. – Вип. 12. – С. 

53-57. 

3. Холодняк Ю. В. Формирование обводов с заданными геометрическими 

свойствами / Ю.В. Холодняк, Е.А. Гавриленко, А.В. Дубинина // Сучасні 

проблеми моделювання: наук. фах. видання / МДПУім. Б. Хмельницького. – 

Мелітополь, 2018. – Вип. 11. – С. 165-169. 

4. Холодняк Ю. В. Моделирование одномерных обводов по заданным 

условиям / Ю. В. Холодняк, Е. А. Гавриленко, А. В. Дубинина // Сучасні 

проблеми моделювання: наукове фахове видання / Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2017.– 

Вип. 9. – С. 162-166. 

5. Гавриленко Е. А. Область возможного расположения пространственного 

одновременного обвода / Е. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк // Сучасні роблеми 

оделювання: наукове фахове видання / Мелітопольський державний педагогічний 

університет мені Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2017. – Вип. 8. – С. 60-

64. 
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умовам / О. В. Дубініна, Є. А. Гавриленко, О. Г. Караєв // Сучасні проблеми 



моделювання: наук. фах. видання / Мелітопольський державний педагогічний 

університет ім.. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – Вип. 5. – С. 42-46. 
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виробів за заданими умовами  / Ю.В. Холодняк, Є.А. Гавриленко, О.В. Івженко, 

А.В. Найдиш // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: 

наук. фах. видання / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені 

Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. – С. 257-263. 

8. Гавриленко Е.А. Моделирование элементов каркаса поверхностей, 

заданных массивом точек / Е.А. Гавриленко, Ю.В. Холодняк, В.О. Пахаренко, А.М. 

Подкоритов // Сучасні проблеми моделювання: наук. фах. видання / МДПУ ім. Б. 

Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – Вип. 13. – С. 37-41. 

9. Гавриленко Е.А. Определение области возможного расположения 

пространственной кривой с заданными характеристиками / Е.А. Гавриленко, Ю.В. 

Холодняк, И.Г. Балюба, В.А. Пахаренко // Сучасні проблеми моделювання: наук. 

фах. видання / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – Вип. 14. – С. 72-

78. 

10. Гавриленко Е.А. Моделирование дискретно представленной кривой на 

основе пространственных угловых параметров / Е.А. Гавриленко, А.В. Найдыш, 

Ю.В. Холодняк, В.А. Пахаренко // Прикладна геометрія та інженерна графіка: 

міжвід. наук.-техн. збірник / КНУБА. – К., 2019. – Вип. 95. – С. 67-72. 

11. Гавриленко Є. А. Моделювання одновимірних обводів із забезпеченням 

заданої точності інтерполяції / Є. А. Гавриленко, Ю. В. Холодняк, А. В. Найдиш // 

Вісник Херсонського національного технічного університету = Вестник 

Херсонского национального технического университета = Bulletin Kherson national 

technical university: наук. журнал / ХДТУ гол. ред. Ю. М. Барадчов. – Херсон, 2018. 

– № 3(66), Т.2. – С. 125-129. 

 

Пункт 4. Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня 

Науковий керівник Холодняк Юлії Володимирівни, здобувача наукового 

ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 «Прикладна геометрія, 

інженерна графіка». Захист відбувся 28 квітня 2016 року у спецраді  К 18.053.02. 

 

Пункт 8. Виконання функцій члена редакційної колегії наукового 

фахового видання 

– Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного 

університету 

– Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 

 

Пункт 11. Участь в атестації наукових кадрів в якості члена 

спеціалізованої вченої ради 

Член спеціалізованої ради К 18.053.02 по захисту кандидатських дисертацій 

зі спеціальності 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» 

 



Пункт 13. Наявність виданих методичних вказівок (загальна кількість 8 

найменувань) 

1. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи за темою 

«Моделювання складових об’єктів в 3dsMax на основі сплайнів» з дисципліни 

«Ергономіка та комп’ютерна графіка» (прот. засідання методичної комісії 

факультету ІКТ № 9 від 31.05.2018 р.) 

2. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи за темою 

«Моделювання складових об’єктів в 3dsMax на основі примітивів» з дисципліни 

«Ергономіка та комп’ютерна графіка» (прот. засідання методичної комісії 

факультету ІКТ № 9 від 31.05.2018 р.) 

3. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи за темою 

«Моделювання складової кривої дугами парабол» з дисципліни «Основи 

прикладної геометрії» (прот. засідання методичної комісії факультету ІКТ № 9 від 

31.05.2018 р.) 

4. Методичні вказівкидля виконання лабораторної роботи за темою «Криві 

другого порядку» з дисципліни «Основи прикладної геометрії» (прот. засідання 

методичної комісії факультету ІКТ № 9 від 31.05.2018 р.)  

5. Методичні вказівки «Локальні характеристики плоских кривих ліній» для 

виконання лабораторної роботи з дисципліни «Основи прикладної геометрії» 

(прот. засідання методичної комісії факультету ІКТ №10 від 25.05.2017). 

6. Методичні вказівки «Елементи тригранника Френе» для виконання 

лабораторної роботи з дисципліни «Основи прикладної геометрії» (прот. засідання 

методичної комісії факультету ІКТ №10 від 25.05.2017). 

7. Методичні вказівки «Моделювання складової кривої дугами кіл» для 

виконання лабораторної роботи з дисципліни «Основи прикладної геометрії» 

(прот. засідання методичної комісії факультету ІКТ №10 від 25.05.2017). 

8. Методичні вказівки «Моделювання складних функціональних поверхонь 

в пакеті тривимірного параметричного моделювання SolidWorks» для виконання 

самостійної роботи з дисципліни «Основи прикладної геометрії» (прот. засідання 

методичної комісії факультету ІКТ №10 від 24.05.2016). 

 

Пункт 14.  

Керівництво студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнародних проектів 

1. Бондаренко Д.О. «Розробка технології виготовлення ножа ротаційної 

машини для обробки ґрунту» - робота особо відмічена конкурсною комісією XVIIІ 

Міжнародного конкурсу студентських робіт на здобуття іменної премії Delcam, 

2018 рік 

2. Нестеренко Є.О. «Розробка технології виготовлення робочих коліс 

турбокомпресора підвищеної продуктивності» - диплом III ступеня XVII 

Міжнародного конкурсу студентських робіт на здобуття іменної премії Delcam, 

2017 рік. 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 

«Побудова комп’ютерних моделей виробів, що обмежують складні технічні 

вироби». 



Пункт 15. Наявність науково-популярних та дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики (загальна кількість 5 публікацій) 

1. Гавриленко Є. А. Технологія формоутворення елементів каркасу 

динамічної поверхні в системі SolidWorks / Є. А. Гавриленко, І. В. Пихтєєва // 

Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, 

агротехнологічній та економічній галузях: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. 

конференції з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.) : присвяченої 

85-річчю кафедривищої математики і фізикиТДАТУ / ТДАТУ. - Мелітополь, 

2017. – С. 29-31. 

2. Гавриленко Є. А. Програмний модуль для проектування складних 

кінематичних поверхонь / Є. А. Гавриленко // Фундаментальна підготовка 

фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічній та 

економічній галузях : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції з 

міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 вересня 2017 р.) : присвяченої 85-річчю 

кафедривищої математики і фізикиТДАТУ / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – С. 27-
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3. Хохотва Ю. А. Інформаційна технологія моделювання дискретно 

представленої поверхні з використанням APIКОМПАСу // Ю. А. Хохотва, Є. А. 

Гавриленко, А. В. Найдиш, А. А. Волошина // Перспективні напрямки сучасної 

електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем: тези доповідей на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів / 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – 

Дніпропетровськ, 2015. – С. 53-54. 

4. В'юник А. В. Спеціалізований програмний модуль визначення норм часу 

виконання аварійно-рятувальних робіт / А. В. В'юник, А. О. Бзденежних, Є. А. 

Гавриленко // Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки 

життєдіяльності: зб. наук. праць ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, 

курсантів та студентів. – Львів: ЛДУБЖД, 2018. – С. 216-217. 

5. Гавриленко Є. А. Динамічна генерація програмного коду для рішення 

нелінійного рівняння методом хорд при математичному моделюванні 

надзвичайних ситуацій/ В. А. Краченко, Є. А. Гавриленко / Проблеми та 

перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності: Зб. наук. праць ХІІ 
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