
Показники, що визначають кваліфікацію  

д.т.н., доц. Синюка О. М. за 2016-2020 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; 

1. Synyuk O. (2018). Modeling a process of filling the mold 

during injection molding of polymeric parts. Eastern-European 

Journal of Enterprise Technologies, 2017, № 5/1 (89). 

2. Синюк О. М. (2019). Модель зміни напружено-

деформованого стану листа полімеру під час його розтягу. 

Науковий вісник НГУ, 2019, № 1.  

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань 

України; 

1. Синюк О.М. (2016). Визначення пружних властивостей 

аморфно-кристалічних полімерів сферолітної структури. 

Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2016, № 6; 

2. Синюк О.М. (2016). Метод розрахунку ефективних 

пружних властивостей полімерів з орієнтованою 

структурою. Науковий журнал Чернігівського 

національного технологічного університету «Технічні 

науки та технології», 2016, № 4; 

3. Синюк О.М. (2016). Вплив тертя на об’ємну 

продуктивність переміщення відходів полімерного 

матеріалу в шнековому конвеєрі. Міжнародний науковий 

журнал «Проблеми трибології», 2016, № 2; 

4. Синюк О. М. (2017). Визначення раціональних 

конструкційних параметрів пристроїв для переробки 

полімерів. Вісник Тернопільського національного 

технічного університету, 2017, № 1; 

5. Скиба М.Є. Експериментальні дослідження процесу 

переробки полімерних відходів легкої промисловості / 

О.М. Синюк, М.Є. Скиба // Вісник Хмельницького 

національного університету, 2017. − № 6 (255). 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 

Synyuk O. Formation of the model of the polymer material 

structure during orientational drawig / O. Synyuk, M. Skyba, 

Т. Romanets // Actual problems of modern science [collective 

monograph], UTP University of Sciences and Technology in 

Bydgoszcz, Poland, 2017. 

8) виконання функцій наукового керівника 

або відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії  наукового видання, 

включеного до переліку наукових 

фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання;  

Заступник голови редакційної колегії наукового 

видання «Вісник Хмельницького національного 

університету. Технічні науки», включеного до складу 

наукових видань України категорії Б. 

10) організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) 

закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або 

іншого відповідального за 

підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його 

заступника; 

Проректор з наукової роботи 

11) участь в атестації наукових працівників 

як офіційного опонента або члена постійної 

Член постійної спеціалізованої вченої ради по захисту 

докторських та кандидатських дисертацій Д 26.102.02 



спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових 

спеціалізованих вчених рад);  

за спеціальністю 05.05.10 – машини легкої 

промисловості (Наказ МОН № 612 від 07.05.2019 р.) 

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; 

Голова оргкомітету ІІ етапу всеукраїнської олімпіади 

"Програмування мікропрограмних автоматів та 

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

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

1. Дійсний член української технологічної академії по 

відділенню «Легка промисловість» диплом серії 01 

№ 934 від 11.05.2018 р. 

2. Дійсний член громадської організації «Українське 

товариство теплових насосів і зберігання енергії». 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років. 

Наукове консультування ТОВ «Фабрика дерева» з 

розробки системи очищення тирси від піску та інших 

домішок протягом 2016-2018 рр. 

 

 


