
Показники, що визначають кваліфікацію  

к.т.н., доц. Майдана П.С. за 2016-2021 рр 

1) наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core 

Collection; 

Development and research of equipment for processing of 

granulated polymeric materials via 3D printing for the 

needs of light industry / Oleh Polishchuk, Petro Zozulia, 

Andrii Polishchuk, Pavlo Maidan, Mykola Skyba, Nazar 

Kostyuk, Andrii Kravchuk and Olha Kravchuk - Fibres 

and Textiles (4) 2020 - P.75-81. ISSN 1335-0617/ 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 

Методи та засоби експериментальних досліджень : 

Навчальний посібник / Параска Г.Б., Прибега Д.В., 

Майдан П.С. - Київ : Кондор-Видавництво, 2017. 

ISBN 978-617-7458-31-8. Рекомендовано 

Хмельницьким національним університетом 

(протокол №7 від 29.12.2016р.). Тираж 300 прим. Ум. 

друк. арк. 8,02. 

9) 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 

олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук 

України”; 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту. Член журі, 

голова журі секції "Астрономія та астрофізика", 

"Аерофізика та космічні дослідження" (об'єднана), м. 

Хмельницький, Гуманітарно-педагогічна академія, 17 

лютого 2014 – 2018 рр. 

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. Методичні вказівки до лабораторних робіт з 

вивчення програмно-апаратного комплексу LabVIEW 

для студентів спеціальностей «Галузеве 

машинобудування», «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» / С.В. Смутко, 

П.С. Майдан, С.П. Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 

2018. – 108 с. Сертифікат № 60Е/18. 

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. Кваліфікаційна робота магістра. Методичні 

вказівки щодо її виконання для студентів 

спеціальностей «Галузеве машинобудування» та 

«Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» / Скиба М.Є., Поліщук О.С., 

Горященко С.Л., Майдан П.С., Онофрійчук В.І. – 

Хмельницький : ХНУ, 2018. – 33 с. 

4. Інженерне проектування обладнання галузі. 

Методичні вказівки для студентів спеціальностей 

«Галузеве машинобудування» та «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» / Смутко С.В., 

Онофрійчук В.І., Майдан П.С. – Хмельницький : 

ХНУ, 2018. - 41 с. 

5. 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. – 39с. 

6. Наукові та інженерні методи проектування 

обладнання галузі: МВ до вивчення дисципліни: для 

здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня 

доктор філософії спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» / М. Є. Скиба, О. М. Синюк, Ю. Б. 

Михайловський, П. С. Майдан, Е. О. Золотенко. – 

Хмельницький : ХНУ, 2020. – 116 с. 

7. Методичні вказівки з дисципліни «Автоматизація 

технологічних процесів» для здобувачів вищої освіти 

освітніх рівнів бакалавр спеціальності 208 

«Агроінженерія» та магістр спеціальностей 133 

«Галузеве машинобудування», 141 

«Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» для виконання лабораторних робіт: 

Розробка програми керування технологічним 

процесом автоматизованого переміщення продукції / 

С.Л. Горященко, М.В. Лук’янюк, П.С. Майдан, А.О. 

Поліщук – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 18 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 

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 

1. Член оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 

"Обладнання легкої промисловості та побутового 

обслуговування", 9-11 квітня 2019 р. 

2. Керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком «Системи керування 

електромеханічними системами». Затверджено НТР 

ХНУ. Протокол №14 від 28.12.2017 р. 



корпусу; 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Дійсний член Громадського об’єднання «Українське 

товариство теплових насосів і зберігання енергії». 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років. 

Наукове консультування з розробки 

електроенергетичних та електромеханічних систем, 

зокрема, дахових сонячних електростанцій 2017, 2018 

р. (ТОВ "ЕкоАльт", договори № 0109-17/1 та № 

0109/1). 
 


