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12) наявність не менше п’яти авторських 

свідоцтв та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення; 

1.Патент 107663 Україна, МПК В02С4/02 

Голкофрезовий подрібнювач текстильних відходів. 

Михайловський Ю.Б., Золотенко Е.О., Заєць В.В., 

Михайловський А. Ю.; заявник і патентовласник 

Хмельниц. нац. ун-т. – №u 201506545; заявл. 03.07.15; 

опубл. 24.06.16, Бюл. № 12 

2.Патент 127743 Україна, МПК B02C 2/00 B02C 4/30 

Валковий подрібнювач. Синюк О.М., Золотенко Е.О., 

Михайловський Ю.Б. та ін.; заявник і патентовласник 

Хмельниц. нац. ун-т. – №u 201800586; заявл. 22.01.18; 

опубл. 27.08.18, Бюл. № 16 

 

13) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю 

три найменування; 

1. Системи автоматизованого проектування: 

лабораторний практикум для студентів 

спеціальностей «Галузеве машинобудування», 

«Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» / Ю.Б. Михайловський, Е.О. 

Золотенко - Хмельницький: ХНУ, 2017. – 70 с. 

2.Наскрізна програма практичної підготовки. 

Методичні вказівки для студентів спеціальностей 

«Галузеве машинобудування», «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» / П.С. Майдан, 

С.П. Лісевич, Е.О. Золотенко, В.І. Мельник - 

Хмельницький: ХНУ, 2018. – 40 с. 

3. Автоматичне та комп’ютерне керування 

мехатронними системами. Лабораторний практикум 

для студентів спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» / Синюк О.М., Михайловський 

Ю.Б., Майдан П.С., Романець Т.П., Золотенко Е.О. – 

Хмельницький: ХНУ, 2019. – 46 с. 

14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I 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 став призером або лауреатом 

Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; 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 

1.Участь у роботі журі І етапу Всеукраїнської 

олімпіади «Мехатроніка в машинобудуванні», 

12.01.2017. 

2. Керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком «Системи автоматичного 

проектування». Затверджено НТР ХНУ. Протокол 

№14 від 28.12.2017 р. 



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; 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Дійсний член Громадського об’єднання «Українське 

товариство теплових насосів і зберігання енергії». 

 

 


