Показники, що визначають кваліфікацію
викладача Поліщука А.О. за 2016-2020 р.р.
2) наявність не менше п’яти наукових
публікацій у наукових виданнях, включених
до переліку наукових фахових видань
України;

3) наявність виданого підручника чи
навчального посібника або монографії;

1. Зозуля П.Ф., Поліщук О.С., Поліщук А.О.
Перспективи застосування 3D-друку в легкій
промисловості / // Вісник Хмельницького
національного університету. - 2017. - №4. - С.102-104.
2. Поліщук О.С., Зозуля П.Ф., Поліщук А.О.
Узагальнена класифікація філаментів для 3D-друку /
// Вісник Хмельницького національного університету.
- 2017. - №6. – С.51-59.
3. Зозуля П.Ф., Поліщук О.С., Неймак В.С., Поліщук
А.О. Застосування технології 3D-друку у взуттєвій
промисловості. Наукові нотатки. Луцький
національний університет. Випуск №67. - 2019. С.48-52.
4. В.П. Місяць, О.В. Місяць, М.Є. Скиба, П.Ф. Зозуля,
А.О. Поліщук Математичне моделювання пристрою
для попереднього розрізання тари з
поліетилентерефлаталу під час завантаження в
роторні дробарки // Вісник Хмельницького
національного університету. Серія : Технічні науки. –
2018. – №6 (267), Т. 2. – С.34-38.
5. Білий Л.А., Поліщук О.С., Лісевич С.П., Поліщук
А.О. Ферорезонансні режими роботи синхронних
машин / Вісник Національного технічного
університету «ХПІ». Серія «Електричні машини та
електромеханічне перетворення енергії». – Х.: НТУ
«ХПІ», 2020. - №3. – С.51-56.
1.Kruszelnicka W., Mroziński A., Polishchuk O.,
Polishchuk A. Monitoring of photovoltaic installation
with electric energy storage. Actual problem of modern
science. Monograph: editer by Musial J., Polishchuk O.,
Sorokatyi R. Bydgoszcz, Poland, - 2017. - P.781-792.
2. Polishchuk O., Polishchuk A., Pyshcheniuk N. Device
with two-coordinate movement system for impact
perforation and marking of parts and products.
Projektowanie Mechatroniczne Zagadnienia Wybrane.
Praca zbiorowa pod redakcją
Michała Mańka/ AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica, 2018. – S.219-226.

Polishchuk O., Kruszelnicka W., Mrozinski A.,
Polishchuk A. Monitoring of photovoltaic installation
with electric energy storage / Actual problems of modern
science. Monograph – Bydgoszcz. – 2017. – P.781-792.
5) участь у міжнародних наукових проектах,
1. Участь у міжнародному проекті в рамках програми
залучення до міжнародної експертизи,
Erasmus+ mobility (Poland, UTP University of Science
наявність звання “суддя міжнародної
and Technology in Bydgoszcz, for the period 20.02.2017
категорії”;
– 03.07.2017).
7) робота у складі експертних рад з питань
1. Експерт з акредитації освітніх програм.
проведення експертизи дисертацій МОН або
Національне агентство із забезпечення якості вищої
галузевих експертних рад Національного
освіти. 11.10.19. Сертифікат
агентства із забезпечення якості вищої освіти, (https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/0fd4b3b88

або Акредитаційної комісії, або їх експертних
рад, 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 освіти МОН;

16) участь у професійних об’єднаннях за
спеціальністю;
18) наукове консультування установ,
підприємств, організацій протягом не менше
двох років.

3ff49658cb4ceb8f76cf71a).
2. Член експертної групи для проведення експертизи
освітньої програми «Комп’ютерна механіка (ID у
ЄДЕБО 24929 у Сумському державному університеті
Наказ НАЗЯВО від 14.11.2019 р. №105-Е (з
25.11.2019 по 27.11.2019 р.).
3. Член експертної групи для проведення експертизи
освітньої програми «Магістральні електричні мережі:
управління, експлуатація та розвиток» (ID у ЄДЕБО
23172 у Харківському національному університеті
міського господарства імені О.М. Бекетова
Наказ НАЗЯВО від 21.11.2019 р. №183-Е (з
04.12.2019 по 06.12.2019 р.).
Член ГО «Українське товариство теплових насосів і
зберігання енергії». Довідка №9 від 25.03.18 р.
Договір про надання послуг №02/01-2019 ТОВ
«Екоальт» від 02.01.2019р.
Договір про надання послуг №02/01-2020 ТОВ
«Екоальт» від 02.01.2020р.

