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Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість 7 публікацій) 

1. Мацулевич О.Є. Автоматизація процесу геометричного 

моделювання робочих поверхонь насадок для фонтанів  /О.Є.Мацулевич, 

В.М.Щербина, С.В.Залевський /Науковий вісник ТДАТУ / Таврійський 

державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2018. – Вип. 8., т. 

1. – С. 55-68. 

2. Мацулевич О.Є. Модель оптимізації розміщення пожежно-

рятувальних підрозділів / О.Є.Мацулевич, О.М.Соболь// Науковий вісник 

ТДАТУ / Таврійський державний агротехнологічний університет. – 

Мелітополь, 2016. – Вип. 6., т. 1. – С. 265-268. 

3. Мацулевич О. Є. Автоматизація процесу локальної інтерполяції 

точкового ряду із заданими вузловими дотичними на основі адаптивної 

схеми згущення / О. Є. Мацулевич, В. М. Щербина, В. В. Спірінцев // 

Науковий вісник ТДАТУ / Таврійський державний агротехнологічний 

університет. – Мелітополь, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 118-125. 

4. Мацулевич О. Є. Метод подання апроксимуючої функції / О. Є. 

Мацулевич, І. В. Пихтєєва, В. М. Щербина Науковий вісник ТДАТУ / 

Таврійський державний агротехнологічний університет. – Мелітополь, 2016. 

– Вип. 6, Т. 2. – С. 88-94. 

5. Мацулевич О.Є. Розв’язання задач аналізу тренд-сезонних 

часових рядів / О.Є. Мацулевич, О.Г. Зінов’єва // Праці Таврійського 

державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання / ТДАТУ 

імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 

2019. Вип. 19, т. 2. – С. 264-270. 

6. Мацулевич О.Є. Спосіб побудови дотичних у вузлах 

спиралеподібних дискретно представлених кривих із використанням 

спеціальної функції  / В.М. Щербина, О.Є.Мацулевич, С.М. Коломієць // 

Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. 

видання / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені 

Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. – С. 278-287. 

7. Мацулевич О.Є. Геометричне моделювання складних 

тривимірних поверхонь із застосуванням матричного рівняння еліптичного 

повороту / О.Є.Мацулевич, В.М. Щербина, С.М. Коломієць // Праці 

Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. 

видання / ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Мелітополь: ТДАТУ імені 

Дмитра Моторного, 2019. Вип. 19, т. 2. – С. 294-300. 

 

 

 

 



Пункт 8. Виконання функцій члена редакційної колегії наукового 

фахового видання: 

– Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного 

університету 

– Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 

Мелітополь: ТДАТУ 

 

Пункт 10. Організаційна робота у закладах освіти 

Мацулевич О.Є. Завідувач кафедри «Інформаційні технології ім. 

В.М.Найдиша» факультету ІКТ ТДАТУ 

 

Пункт 13. Наявність виданих методичних вказівок (загальна 

кількість 10 найменувань) 

1. Електронний навчальний посібник «Нарисна геометрія, 

інженерна та комп’ютерна графіка», авт. Доц. Мацулевич О.Є., доц. Щербина 

В.М., доц. Гавриленко Є.А., ст. викл. Холодняк Ю.В. 

2. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи за темою 

«Призначення та розташування органів керування верстату з ЧПУ токарної 

групи» для студентів факультету інженерії та комп’ютерних технологій 

напрямку підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», авт. Дмітрієв Ю.О., 

Мацулевич О.Є., 10 с. 

3. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи за темою 

«Класифікація верстатів із числовим програмним управлянням» для 

студентів факультету інженерії та комп’ютерних технологій напрямку 

підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», автДмітрієв Ю.О., Мацулевич 

О.Є., 12 с. 

4. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи за темою 

«Пульт керування УЧПУ «Електроніка НЦ-31» для студентів факультету 

інженерії та комп’ютерних технологій напрямку підготовки 6.050101 

«Комп’ютерні науки», автДмітрієв Ю.О., Мацулевич О.Є., 11 с. 

5. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи за темою 

«Управління верстатів із числовим програмним управлінням» для студентів 

факультету інженерії та комп’ютерних технологій напрямку підготовки 6.050101 

«Комп’ютерні науки», авт. Дмітрієв Ю.О., Мацулевич О.Є.,10 с. 

6. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи за темою 

«Технологічні команди управляючої програми» для студентів факультету 

інженерії та комп’ютерних технологій напрямку підготовки 6.050101 

«Комп’ютерні науки», автДмітрієв Ю.О., Мацулевич О.Є., 14 с. 

7. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи за темою 

«Кодування технологічних команд управляючої програми» для студентів 

факультету інженерії та комп’ютерних технологій напрямку підготовки 

6.050101 «Комп’ютерні науки», авт. Дмітрієв Ю.О., Мацулевич О.Є., 12 с. 

8. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи за темою 

«Порядок підготовки та налаштування верстату з числовим програмним 

управлінням» для студентів факультету інженерії та комп’ютерних 



технологій напрямку підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», авт. 

Дмітрієв Ю.О., Мацулевич О.Є., 16 с.  

9. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи за темою 

«Токарні верстати із числовим програмним управлінням» для студентів 

факультету інженерії та комп’ютерних технологій напрямку підготовки 

6.050101 «Комп’ютерні науки», авт. Дмітрієв Ю.О., Мацулевич О.Є., 15 с. 

10. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи за темою 

«Свердлильні й розточувальні верстати із числовим програмним 

управлінням» для студентів факультету інженерії та комп’ютерних 

технологій напрямку підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», авт. 

Дмітрієв Ю.О., Мацулевич О.Є., 17 с.  

 

Пункт 14.  

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

1. Йолкіна А.С  Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014/2015 навчальному 

році» Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та 

ергономіка» робота на тему: Розробка конструкторсько-технологічних основ 

для автоматизованого проектування деталі «Корпус розпредвалу автомобілю 

GMLanos» з використанням засобів обчислювальної техніки. Диплом ІІІ –го 

ступеня  (Керівники Мацулевич О.Є., Пихтєєва І.В.) 

2. Стрєлкова М.А.  Шпильова О.О. Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 

2015/2016 навчальному році «Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка 

та ергономіка» робота на тему:  Розробка програмного комплексу спеціалізованої 

САПР на базі АРІ-технологій для функціональної моделі – Диплом ІІІ –го 

ступеня (Керівники           Мацулевич О.Є.,    Пихтєєва І.В.). 

3. Зінченко М.В. Тішков М.Р. Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 

навчальному році «Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна 

графіка та технічна естетика» робота на тему:  «Комп’ютерне моделювання 

конструкторсько-технологічних основ для автоматизованого проектування  

деталі складної геометричної форми  – Диплом ІІІ –го ступеня (Керівники 

Мацулевич О.Є., Пихтєєва І.В.). 

4. Тутинін Д.В., Карпенський О.С. Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 

2017/2018 навчальному році «Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» з галузі науки «Прикладна геометрія, 

інженерна графіка та технічна естетика» робота на тему: Геометричне 

моделювання функціональних поверхонь черв’ячних фрез у 



автоматизованому режимі Диплом ІІ –го ступеня (керівник доц. Мацулевич 

О.Є.) 

5. В’юнік А.О., Терещенко В.В. Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2018/2019 

навчальному році «Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна 

графіка та технічна естетика»: Диплом ІІІ –го ступеня (керівник доц. 

Мацулевич О.Є.) 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком 

«Комп'ютерна імітація роботи механізмів і машин» 

 

Пункт 15.  Наявність науково-популярних дискусійних публікацій 

з наукової або професійної тематики (загальна кількість 5 публікацій) 

1. Мацулевич О.Є. Аналіз стану охорони авторських прав в Україні 

в рамках беззупинного руху до світового економічного простору / 

О. О. Вершков, О. Є. Мацулевич // 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 кафедри вищої 

математики і фізики ТДАТУ  / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – С. 23-25. 

2. Мацулевич О.Є.  Інформаційна система розрахунку 

технологічних карт вирощування просапних культур / Д. В. Лубко, 

О. Є. Мацулевич // 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 кафедри вищої 

математики і фізики ТДАТУ  / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – С. 88-89. 

3. Мацулевич О. Є. Використання пакету прикладних програм 

NetCracker / О. Є. Мацулевич, В. М. Щербина // 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 

кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ  / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – 

С. 107-108. 

4. Мацулевич О. Є. Застосування автоматизованої системи розрахунку 

циліндричних зубчастих передач при виконанні лабораторинх робіт / 

О. Є. Мацулевич, А. П. Чаплинський // 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 кафедри 

вищої математики і фізики ТДАТУ  / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – С. 104-

106. 

5. Мацулевич О. Є. Геометричне моделювання параметрів різальних 

інструментів для токарної обробки деталей при вивченні дисципліни 

інформаційні технології у виробництві / О. Є. Мацулевич // 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 кафедри вищої математики і фізики ТДАТУ  / ТДАТУ. 

– Мелітополь, 2017. – С. 102-104. 

 

Пункт 18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій 

Договір про надання консультаційних послуг ТОВ НПП «Базис» м. 

Мелітополь №312-2 з 12 вересня 2015 р.до 28 вересня 2018 р. 

 


