
Показники, що визначають кваліфікацію  

к.т.н., доц. Прибеги Д.В. за 2016-2020 рр. 
 

1) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 

Методи та засоби експериментальних досліджень: навч. 

посіб. / Параска Г.Б., Прибега Д.В., Майдан П.С. – Київ: 

Кондор-видавництво, 2017. – 138 с. 

2) наявність не менше п’яти авторських 

свідоцтв та/або патентів загальною кількістю 

два досягнення; 

1. Патент на корисну модель 116499 UA, МПК D06H 7/02 

(2006.01) Пристрій для поперечного розрізання рулонних 

матеріалів / Прибега Д.В, Смутко С.В.; заявник 

Хмельницький національний університет — № u 2016 

12039 ; заявл. 28.11.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10 

2. Патент на корисну модель 127703 UA, МПК G09G 3/00, 

G09F 19/02, G09F 21/04 (2006.01) Блок індикації для 

формування динамічно розгорнутого зображення / 

Прибега Д.В, Смутко С.В.;— № а 2017 12816 ; заявл. 

22.12.2017; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16 

3. Патент на корисну модель 133669 UA, МПК G09G 3/00, 

G09F 19/02, G09F 21/04 (2006.01) Блок індикації для 

формування повноколірного динамічно розгорнутого 

зображення / Прибега Д.В, Смутко С.В.;— № а 2018 11277 

; заявл. 16.11.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8 

3) 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; 

Член оргкомітету І та ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади " 

Програмування мікропрограмних автоматів та 

мікроконтролерних систем ", 14-16 травня, 2020р. 

4) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років. 

1. Договір про надання послуг №20/01-2019 з ТОВ 

«ТЕХКОЛОР». Наукове консультування з розробки засобів 

механізації та автоматизації швейного обладнання  
2. Договір про надання послуг №20/01-2020 з ТОВ 

«ТЕХКОЛОР». Наукове консультування з розробки засобів 

механізації та автоматизації швейного обладнання  
 

 


