
Показники, що визначають кваліфікацію  

к.т.н., доцента Неймака В.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; 

Analysis of force interaction between puncheon’s 

working tool and metal fittings at the stage of 

deformation of puncheon’s last conic part. Mykola Skyba, 

Oleh Polishchuk, Vitalii Neimak, Taras Romanets, Andrii 

Polishchuk, Svitlana Lisevych and Maksym Luchynskyi. 

Vlakna a textil, 2020, №4 - P.102-105., 

http://vat.ft.tul.cz/Archive/archive.html. 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. О. О. Коротич, В. С. Неймак, С. І. Пундик, 

П. С. Майдан. Числові дослідження 

гідророзподільного пристрою плісирувальної 

машини за допомогою модуля FloWorks /Вісник 

Хмельницького національного університету серія: 

Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. №5. с. 

199-202. 

2. Неймак В. С., Лісевич С. П., Смутко С. В., 

Прибега Д. В. Експериментальні дослідження 

автономного приводу для пресового обладнання 

машин легкої промисловості на базі гідроштовхачів 

/Вісник Хмельницького національного університету 

серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. 

№5. с. 191-194. 

3. Смутко С. В, Мица В. В, Неймак В. С., 

Лісевич С. П. Удосконалення пресового обладнання 

/Вісник Хмельницького національного університету 

серія: Технічні науки, Хмельницький. ХНУ, 2018. 

№3. с. 25-31. 

4. В.С.Неймак, О.С.Поліщук, Г.Ф. Воронін, 

Т.П. Романець Числові дослідження зубчасто-

важільного механізму приводу пазових голок 

основов’язальних машин за допомогою пакету 

ПРАНС-ПК. - Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія: технічні науки. №4, 2017 – С.10-

14. 

5. 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. 

 

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. Методологія та організація наукових досліджень: 

методичні вказівки до виконання курсового проекту з 

курсу для студентів спеціальностей «Галузеве 

машинобудування» та «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» / Г. М. Драпак, 

В. С. Неймак, Т. П. Романець. – Хмельницький: ХНУ, 

2018. – 26 с. 

2. Методологія та організація наукових досліджень: 

методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

з курсу для студентів спеціальностей «Галузеве 

машинобудування» та «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» / В. С. Неймак, 

Г. М. Драпак, Т. П. Романець, О. С. Поліщук – 

Хмельницький: ХНУ, 2019. – 42 с. 

3. Методика підготовки наукових праць: конспект 



лекцій для здобувачів вищої освіти освітньо-

наукового рівня доктор філософії зі  спеціальності 

133 «Галузеве машинобудування» / М. Є. Скиба, 

В. С. Неймак, Т. П. Романець, С. В. Смутко, 

О. С. Поліщук – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 43 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 

корпусу; 

1. Керівництво студентом Поліщуком А.О. на 

першому етапі олімпіади «Мехатроніка в 

машинобудуванні» кафедри машин і апаратів, 

електромеханічних та енергетичних систем 

Хмельницького національного університету 2017 р. 

 

2. Керівництво постійно діючим гуртком 

«Комп’ютерне моделювання».  

Протокол №14 від 28.12.17. Затверджено НТР 

Хмельницького національного університету. 

 

 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Громадське об’єднання «Українське товариство 

теплових насосів та зберігання енергії» 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років. 

1. Договір про надання послуг №9-2016 з ТОВ 

«Поділля-Кабель-1». Наукове консультування з 

розробки засобів безпеки електротехнічного 

обладнання. 

2. Договір про надання послуг №14-2018 з ТОВ 

«Поділля-Кабель-1». Наукове консультування з 

розробки засобів безпеки електротехнічного 

обладнання. 

 

 


