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1. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації НПП освітньому 
компоненту  
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1 Методологія 
наукових 
досліджень 

+ + + + + 

2 Система 
точного 
землеробства 

+ + + + + 

 
2. Показники професійної діяльності 

 
№ 
з/п 

Показник 
Наявність   (+) 
Відсутність (-) 

1 

Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних 
наукових виданнях, що включені до переліку фахових 
видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, 
WebofScienceCoreCollection 

+ 

2 

Наявність одного патенту на винахід або п’яти 
деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 
включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію авторського права на твір 

+ 

3 

Наявність виданого підручника чи навчального посібника 
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом 
не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на 
кожного співавтора) 

+ 

4 

Наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів 
на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 
робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 
праць загальною кількістю три найменування 

???Бібліотека 
Репозитарій 

5 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня - 

6 
Наукове керівництво (консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження наукового ступеня 

+ 

7 
Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента 
або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не 

+ 



менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 

8 

Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового 
керівника або відповідального виконавця наукової теми 
(проекту), або головного редактора/члена редакційної 
колегії/експерта (рецензента) наукового видання, 
включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в 
бібліографічних базах 

+ 

9 

Робота у складі експертної ради з питань проведення 
експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої 
експертної ради як експерта Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, або у складі 
Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з 
вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних 
комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-
методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з 
вищої або фахової передвищої освіти МОН, 
наукових/науково-методичних/експертних рад органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, або у 
складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення 
планових (позапланових) заходів державного нагляду 
(контролю) 

+ 

10 
Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, 
залучення до міжнародної експертизи, наявність звання 
“суддя міжнародної категорії” 

+ 

11 
Наукове консультування підприємств, установ, організацій 
не менше трьох років, що здійснювалося на підставі 
договору із закладом вищої освіти (науковою установою) 

+ 

12 

Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 
публікацій з наукової або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій 

+ 

13 
Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін 
іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в 
обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік 

- 

14 

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ 
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), 
або робота у складі організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою; керівництво студентом, який брав 
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної збірної команди України з 
видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських 
змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у 

- 



складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

15 

Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — 
членів Національного центру “Мала академія наук України”; 
участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу 
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія 
наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-
творчого) рівня) 

- 

16 
Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних 
та/або громадських об’єднаннях 

+ 

17 
Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 
років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 
діяльності) 

+ 

 
Опис Показників професійної діяльності: 

за 2017-2021 рр. 
 Пункт 1. Наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:   

1. Nadykto V., Kyurchev V., Bulgakov V., Findura P., Karaiev O. Influence of 
the plough with tekrone mouldboards and landsides on ploughing parameters. Acta 
Technologica Agriculturae. 2020. 23(1). Р. 40-45. 

2. Nadykto, V., Karaiev, O., Kyurchev, V., Beloev, H. The efficiency of tractor 
application with articulated frame for cultivating arable crops (Book Chapter). Modern 
Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 2019. Р. 161-
167. 

3. Bulgakov V., Adamchuk V., Nadykto V., Kyurchev V. Influence of machine-
tractor set constructional parameters on kinematic discrepancy in tractor wheels. 
Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering. 2019. 
Р. 81-86. 

4. Didur V., Kyurchev V., Chebanov A., Aseev A. Increasing the efficiency of 
the technological process of processing castor-oil seeds into castor oil (Book Chapter). 
Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. 2019. Р. 
17-27. 

5. Bulgakov V., Adamchuk V., Nadykto V., Kуurchev V., Nozdrovicky L. 
Theoretical consideration of the controllability indicator of machine-tractor movement. 
Acta technologica agticulturae. 2017, №1. Р.11-18. 

6. Ivanovs S., Bulgakov V., Adamchuk V., Kyurchev V., Kuvachоv V. 
Experimental research on the movement stability of a ploughing aggregate, composed 
according to the “push-pull” scheme. INMATEH –  Agricultural Engineering. 2018, Vol. 
56 (3). P. 9-16. 

7. Кюрчев В.М., Мовчан С.І., Бережецький О.В., Андріанов, О.А. 
Забезпечення екологічної безпеки водних об’єктів електронною підготовкою води 
в системах оборотного тепловодопостачання. Науковий вісник ТДАТУ. 2020. Вип. 
10, т. 1. С. 1-11. 



8. Кюрчев В.М., Сербій Є.К. Експериментальні дослідження механічного 
висівного апарату. Праці Таврійського державного агротехнологічного 
університету. 2019 Том 3, № 19. С. 3-13. 

9. Надикто В.Т. Надикто В.Т., Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кюрчев В.М. 
Теоретичне обґрунтування типажу колісних сільськогосподарських тракторів для 
України. Вісник аграрної науки. 2017. №1. С.43-47.  

10. Надикто, В.Т., Кюрчев, В.М. Перспективи зростання продуктивності 
роботи машинно-тракторного агрегата. Техніка і технології АПК: науково-
виробничий журнал. 2018. № 7 (106). С. 26-31. 

11. Kiurchev V., Oleksenko R. Creative personality and its dignicular role in the 
formation of a known economy in the conditions of the challenges of globalization of 
informational. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2019. Вип. 76. С. 132-145. 

 
Пункт 2. Наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не 
менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір: 

1. Пат. України №115407, МПК A01D 23/02. Очисник головок коренеплодів / 
В. М. Булгаков, В. В. Адамчук, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, Є. І. Ігнатьєв. – 
a201609329; заявл. 07.09.2016; опубл. 25.10.2017. – Бюл. № 20.  

2. Пат. України №115839, МПК A01D 23/02. Очисник головок коренеплодів / 
В. М. Булгаков, В. В. Адамчук, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, Є. І. Ігнатьєв. – 
a20160924; заявл. 07.09.2016; опубл. 26.12.2017. – Бюл. № 24.  

3. Пат. України №115942, МПК A01D 23/02. Очисник головок коренеплодів / 
В. М. Булгаков, В. В. Адамчук, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, Є. І. Ігнатьєв. – 
a201609325; заявл. 07.09.2016; опубл. 10.01.2018. – Бюл. № 1.  

4. Пат. України №115406, A01D23/02. Очисник головок коренеплодів /В.М. 
Булгаков, В.В. Адамчук, В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто, Є.І. Ігнатьєв. Опубл. 
25.10.2017. – Бюл. №11.  

5. Пат. України№115405,A01D23/02. Очисник головок коренеплодів / В.М. 
Булгаков, В.В. Адамчук, В.М. Кюрчев, В.Т. Надикто, Є.І. Ігнатьєв. Опубл. 
25.10.2017. – Бюл. №11.  

6. Пат. 118613 Україна, A01J 11/16 (2006.01), B01F 5/04 (2006.01), B01F 5/02 
(2006.01), B01F 3/08 (2006.01). Струминний гомогенізатор молока з роздільною 
подачею вершків/ Кюрчев Володимир Миколайович (UA ); Дейниченко Григорій 
Вікторович (UA ); Самойчук Кирило Олегович (UA ); Пацький Ігор Юрійович (UA 
): заявник та патентовласник ТДАТУ. - № a201704288; заявл. 03.05.2017; опубл. 
11.02.2019, Бюл. №3/2019. 

7. Пат. 127552 Україна, A01J 11/16 (2006.01), B01F 5/04 (2006.01), B01F 5/02 
(2006.01), B01F 3/08 (2006.01). Роздільний електромагнітний фільтр-сепаратор/ 
Кюрчев Володимир Миколайович (UA ); Бережецький Олександр Васильович (UA 
); Мовчан Сергій Іванович (UA ); Андріанов Олександр Анатолійович (UA ); 
Бережецький Сергій Олександрович (UA ): заявник та патентовласник ТДАТУ. - № 
u201802041; заявл. 27.02.2018; опубл. 10.08.2018, Бюл. №15/2018. 

8. Пат. 128625 Україна, A01C 7/04 (2006.01). Висівний апарат/ Сербій Євген 
Костянтинович (UA ); Кюрчев Володимир Миколайович (UA ): заявник та 
патентовласник ТДАТУ. - № u201804237; заявл. 17.04.2018; опубл. 25.09.2018, 
Бюл. №18/2018. 

9. Пат. 129214 Україна, A01C 7/04 (2006.01). Висівний апарат/ Сербій Євген 
Костянтинович (UA ); Кюрчев Володимир Миколайович (UA ); Мітков Василь 
Борисович (UA ): заявник та патентовласник ТДАТУ. - № u201804208; заявл. 
17.04.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. №20/2018. 



10. Пат. 129459 Україна, B01F 5/06 (2006.01), B01F 7/00. Пульсаційний 
гомогенізатор для рідких продуктів/ Кюрчев Володимир Миколайович (UA ); 
Бовкун Ольга Миколаївна (UA ); Самойчук Кирило Олегович (UA ); Левченко 
Любомир Васильович (UA ); Лебідь Михайло Романович (UA ): заявник та 
патентовласник ТДАТУ. - № u201806124; заявл. 01.06.2018; опубл. 25.10.2018, 
Бюл. №20/2018. 

11. Пат. 130454 Україна, B01F 7/26 (2006.01). Мішалка для рідких 
компонентів/ Кюрчев Володимир Миколайович (UA ); Самойчук Кирило Олегович 
(UA ); Верхоланцева Валентина Олександрівна (UA ); Десятов Станіслав 
Владиславович (UA ): заявник та патентовласник ТДАТУ. - № u201806107; заявл. 
01.06.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. №23/2018. 

12. Пат. 131217 Україна, A01J 11/16 (2006.01). Струминний гомогенізатор 
молока з зустрічною подачею вершків/ Кюрчев Володимир Миколайович (UA ); 
Самойчук Кирило Олегович (UA ); Ковальов Олександр Олександрович (UA ); 
Лебідь Михайло Романович (UA ): заявник та патентовласник ТДАТУ. - № 
u201807061; заявл. 23.06.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1/2019. 

13. Пат. 131218 Україна, A01J 11/16 (2006.01). Струминний гомогенізатор 
молока з роздільною подачею вершків /  
Кюрчев Володимир Миколайович (UA ); Самойчук Кирило Олегович (UA ); 
Олексієнко Вадим Олександрович (UA ); Ковальов Олександр Олександрович (UA 
): заявник та патентовласник ТДАТУ. - № u201807061; заявл. 23.06.2018; опубл. 
10.01.2019, Бюл. №1/2019. 

14. Пат. 133109 Україна, B03C 1/00. Електромагнітний фільтр-сепаратор / 
Кюрчев Володимир Миколайович (UA ); Мовчан Сергій Іванович (UA ): заявник та 
патентовласник ТДАТУ. - № u201810000; заявл. 08.10.2018; опубл. 25.03.2019, 
Бюл. №6/2019. 

15. Пат. 133813 Україна, A01C 1/06 (2006.01). Пристрій для дражування 
насіння / Сербій Євген Костянтинович (UA ); Кюрчев Володимир Миколайович 
(UA ): заявник та патентовласник ТДАТУ. - № u201810948; заявл. 06.11.2018; 
опубл. 25.04.2019, Бюл. №8/2019. 

16. Пат. 133814 Україна, A01C 1/06 (2006.01). Пристрій для дражування 
насіння / Сербій Євген Костянтинович (UA ); Кюрчев Володимир Миколайович 
(UA ): заявник та патентовласник ТДАТУ. - № u201810949; заявл. 06.11.2018; 
опубл. 25.04.2019, Бюл. №8/2019. 

17. Пат. 133815 Україна, A01C 1/06 (2006.01). Пристрій для дражування 
насіння / Сербій Євген Костянтинович (UA ); Кюрчев Володимир Миколайович 
(UA ): заявник та патентовласник ТДАТУ. - № u201810950; заявл. 06.11.2018; 
опубл. 25.04.2019, Бюл. №8/2019. 

18. Пат. на винахід 119800 Україна, A01B 76/00, A01B 79/02 (2006.01), E01C 
9/02 (2006.01). Знаряддя для прокладання постійної технологічної колії мостової 
системи землеробства/ Булгаков В.М., Кюрчев В.М. та ін.. - № a201706083; заявл. 
16.06.2017; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15/2019. 

19. Пат №143955 Роторно-пульсаційний апарат з ротором, що вібрує / 
Кюрчев В.М. та ін. Опубл. 25.08.2020, бюл. № 16/2020. 

20. Пат № 143953. Відцентровий ущільнювач флотошламу із розсікачем / 
Кюрчев В.М. та ін. Опубл. 25.08.2020, бюл. № 16/2020. 

21. Пат № 143952 Спосіб обробки води з визначенням температурного 
режиму теплоносіїв теплообмінного апарата / Кюрчев В.М. та ін.. Опубл. 
25.08.2020, бюл. № 16/2020. 

22. Пат №143950 Електромагнітний коаксіальний фільтр-сепаратор / 
Кюрчев В.М. та ін.. Опубл. 25.08.2020, бюл. № 16/2020. 



23. Пат. № 143949 Апарат змішувач-відділювач реагентів і забруднень / 
Кюрчев В.М. та ін.. Опубл. 25.08.2020, бюл. № 16/2020 

24. Пат № 143947 Електромагнітний фільтр-сепаратор/ Кюрчев В.М. та ін.. 
Опубл. 25.08.2020 

25. Пат№ 142429 Пристрій для захисту й очищення внутрішніх поверхонь 
теплообмінного устаткування / Кюрчев В.М. та ін.. Опубл. 10.06.2020, бюл. № 
11/2020 

26. Пат № 141764 Пристрій контролю, захисту та очищення внутрішньої 
поверхні теплообмінного устаткування / Кюрчев В.М. та ін.. Опубл. 27.04.2020, 
бюл. № 8/2020 

27. Пат № 141763 Пристрій очищення внутрішньої поверхні трубопроводів 
від відкладень / Кюрчев В.М. та ін.. Опубл. 27.04.2020, бюл. № 8/2020 

28. Пат 141749 Блочний електромагнітний фільтр-сепаратор / Кюрчев В.М. 
та ін.. Опубл. 27.04.2020, бюл. № 8/2020 

29. Пат № 143954 Пристрій очищення внутрішньої поверхні трубопроводів 
від накипу й відкладень / Кюрчев В.М. та ін. Опубл. 25.08.2020, бюл. № 16/2020. 

30. Пат 141748 Роторно-пульсаційний апарат/ Кюрчев В.М. та ін. Опубл. 
27.04.2020, бюл. № 8/2020 

31. Пат 141719 Пристрій для захисту та очищення внутрішніх поверхонь 
теплообмінного устаткування / Кюрчев В.М. та ін. Опубл. 27.04.2020, бюл. № 
8/2020 

32. Пат № 139783 Електромагнітний фільтр-сепаратор з коаксіальними 
ємностями для контурних вставок/ Кюрчев В.М. та ін. Опубл. 27.01.2020, бюл. № 
2/2020 

33. Пат № 139065 Пульсаційний гомогенізатор для рідких продуктів / 
Кюрчев В.М. та ін. Опубл. 26.12.2019, бюл. № 24/2019 

34. Пат № 146095 Струминно-щілинний гомогенізатор молока / Кюрчев 
В.М. та ін. Опубл. 20.01.2021, бюл. № 3/2021. 

 
Пункт 3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 
1,5 авторського аркуша на кожного співавтора):   

1. Надикто В.Т., Кюрчев В.М., Кувачов В.П. Використання техніки в АПК: 
підручник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 268 с. 

2. Шокарев О.М., Кюрчев В.М., Кюрчев С.В., Побігун А.М. Організація та 
технологія технічного сервісу машин: навчальний посібник для студентів 
інженерних спеціальностей на освітніх рівнях «Бакалавр», «Магістр». Мелітополь: 
ТОВ «ФОРВАРДПРЕСС». 2019. 307с. 

 
Пункт 6. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового ступеня 
Консультування дисертаційної роботи здобувача Дідура В.В. на здобуття 

наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і 
засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Захист дисертації відбувся 
у спеціалізованій вченій раді Д 18.819.01 при ТДАТУ 06.05.2021 р. 

 
Пункт 7. Участь в атестації наукових працівників як офіційного 

опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад:  



1. Спеціалізована вчена рада Д.27.358.01 Національного наукового центру 
«ІМЕСГ».  

2.Спеціалізована вчена рада Д.18.819.01 Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.  

 
Пункт 8. Виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового 

керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) 
наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах 

1. Відповідальний виконавець наукової теми НДІ МЗПУ: «Розробити 
технічні засоби для реалізації новітніх технологій вирощування 
сільськогосподарських культур в умовах півдня України» (2016-2020 рр. № 
державної реєстрації №0116U002718). 

2. Відповідальний виконавець наукової теми НДІ МЗПУ: «Розроблення 
технологічного регламенту вирощування сільськогосподарських культур з 
використанням елементів колійної системи землеробства» (2021-2025 рр. № 
державної реєстрації № 0121U109978). 

3. Відповідальний виконавець наукової теми за державним замовленням: 
«Створення модульного енергетичного засобу». 

4. Виконання функцій головного редактора наукового видання, включених 
до переліку наукових фахових видань України: 
 - Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 
 - Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 

 
Пункт 9. Робота у складі Громадської ради при Міністерстві освіти і науки 

України 
Пункт 10. Участь у міжнародному проекті 
 
Пункт 11. Наукове консультування підприємств, установ, організацій не 

менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою) 

1. ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 
2. ПрАТ «Полтавський ГЗК» 
 
Пункт 12. Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової 
або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

1. Кюрчев В.М., Мовчан С.І., Бережецький О.В., Андріанов, О.А. Електронна 
підготовка води в системах оборотного тепловодопостачання задля забезпечення 
екологічної безпеки водних об’єктів. Тези I Міжнародної науково-практичної 
конференції 01-24 квітня 2020 р., ТДАТУ. 2020. 

2. Nadykto V., Kуurchev V., Beloev H., Kistechok O.Study of a push-pull plough 
combination. Journal of Agriculture and Environment. 2017. Volume 1, № 1. Р. 4-8  

3. Кюрчев В.М., Болтянська Н.І. Організаційні форми дистанційного навчання і 
специфіка їх застосування в ТДАТУ. Збірник науково-методичних праць 
«Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020 р. С. 4-12. 

4. Bulgakov V., Kyurchev V., Nadykto V., Kuvachov V., Beloev H., Kangalov P., 
Mitev G. The study of movement wide span tractor (vehicles) with kinematic (turn of 
wheels) method of its control. Scientific proceedings ii international scientific conference 
"Conserving Soils and Water". Burgas, Bulgaria, 2017. YEAR I. P. 72-76.  



5. Bulgakov V., Kyurchev V., Nadykto V., Kuvachov V., Beloev H., Kangalov P., 
Mitev G. The study of movement wide span tractor (vehicles) with kinematic (turn of 
wheels) method of its control. International scientific journal. Mechanization in 
agriculture & Conserving of the resources. Sofia, Bulgaria, 2017.  Issue 5. Р.188 – 193.  

6. Nadykto V., Kуurchev V., Beloev H., Kistechok O. Study of a push-pull plough 
combination. Journal of Agriculture and Environment. 2017, Volume 1, №1. Р. 4-8. 

7. Кюрчев В.М., Ломейко О.П., Впровадження дуального навчання в освітній 
процес. Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі 
: збірник науково-методичних праць ТДАТУ. 2018. Вип. 21. С. 4-9. 

8. Кюрчев В.М., Ломейко О.П. Впровадження внутрішньої системи 
моніторингу якості освіти в таврійському державному агротехнологічному 
університеті. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти : зб. 
наук.-метод. праць ТДАТУ. 2019. Вип. 22. С. 4-8. 

9. Nadykto V., Kyurchev V., Chaplinskyi A., Ayubov A. Ways to increase the 
traction efficiency of modular draft device. International Scientific Conference Energy 
Efficiency in Transport (EET 2020); Т. 1021 (Pp. 1-9): IOP Conf. Series: Materials 
Science and Engineering (Энергоэффективность на транспорте: Международная 
научная конференция (Харків, 18-20 листопада, 2020 р.); Т. 1021 (С. 1-9). 
 

Пункт 16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю:  
Член міжнародної організації з проблем ущільнення ґрунту ISTRO  
 
Пункт 17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти 

років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності) 
Ректор ТДАТУ. 
 


