
Таблиця щодо інформації про наукову та професійну активність  

аспіранта Байдали Владислави Юріївни 

 
1. Основні публікації за 

напрямом дисертаційного 

дослідження 

Публікації за межами України в журналах, які включено до баз даних Scopus або 

Web of Science Core Collection 

 

Публікації за межами України в журналах, які не включено до баз даних Scopus або 

Web of Science Core Collection 

 

Публікації в журналах, що включені в категорію А переліку ВАК 

(Під час оприлюднення публікації в журналах категорії А автори повинні 

враховувати наявність в цих журналах відповідної спеціальності за якою планується 

захист аспіранта, інакше стаття не буде врахована під час захисту здобувача) 

 

Публікації в журналах, що включені в категорію Б переліку ВАК  

(Під час оприлюднення публікації в журналах категорії Б автори повинні 

враховувати наявність в цих журналах відповідної спеціальності за якою планується 

захист аспіранта, інакше стаття не буде врахована під час захисту здобувача) 

1. Подригало М.А., Вербицький В.І. Оцінювання адекватності результатів 

досліджень, що отримані різними методами (в порядку обговорення) / М.А. 

Подригало, В.І. Вербицький, А.І. Коробко, В.Ю. Байдала / «Перспективні технології 

та прилади» // м. Луцьк грудень 2019 р. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. Випуск 15. – 

135 с. С. 63-67. https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2019-15-9 

Публікації тез доповідей 

1. Байдала В., Лупояд К. Історична хронологія: зороастрійський календар 

(Українські студії: зміст, ступінь, освітній потенціал: Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [Електронний ресурс], 

Харків: ХНАДУ, 6 грудня 2018 року, С. 27-29. 

2. Baidala V. Improvement Of Testing Laboratories Metrological Assurance 

(Студентство. Наука. Іноземна мова: зб. наук. пр. студентів, Харків : ХНАДУ, 2019. 

Вип. 11. Ч. 2. С. 7-10).  

3. Мостепан О., Байдала В. Найважливіші аспекти застосування інтегралів, що 

залежать від параметру (Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих вчених "Сучасні та історичні проблеми фундаментальної та 

прикладної математичної підготовки у закладах вищої освіти: погляд здобувачів 

вищої освіти і молодих вчених", Харків: ХНАДУ. – 2019. – С. 77-81).  

4. Подригало М.А., Вербицький В.І., Коробко А.І., Байдала В.Ю. Оцінювання 

адекватності досліджень, що отримані різними методами (Збірник тез доповідей 

науково-практичної конференції "Актуальні питання забезпечення службово-бойової 

діяльності військових формувань та правоохоронних органів", 31 жовтня 2019 р., Х., 

с. 165). 

Оприлюднені монографії 

 

Оприлюднені підручники або навчальні посібники 

 

Оприлюднені конспекти лекцій / практикуми / методичні вказівки або рекомендації 

призначені для здобувачів першого чи другого рівня вищої освіти 

 

Авторські свідоцтва, патенти на винаходи та патенти на корисні моделі 

 

2. Участь у конференціях та 

семінарах у тому числі за 

межами України 

1) 81 міжнародна студентська наукова конференція Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету «Стохастичні моделі у випробуваннях на 

надійність» (м. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет, Україна, 1-5 квітня 2019 року, форма участі – очна). 

2) 83 науково-технічна та науково-методична конференція Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету «Визначення теорії прийняття 

рішень в умовах ризику та невизначеності» (м. Харків, Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет, Україна, 13-17 травня 2019 року, форма участі – 

дистанційна). 

3) Байдала В.Ю. Застосування теорії обмежень при дослідженні якості продукції 

(науково-технічні семінари молодих вчених та аспірантів кафедри технології 

машинобудування і ремонту машин, жовтень 2019 року). 

4) 84 науково-технічна та науково-методична конференція Харківського 

національного автомобільно-дорожнього університету «Оцінювання адекватності 

результатів досліджень, що отримані різними методами» (м. Харків, Харківський 

національний автомобільно-дорожній університет, Україна, 04-08 травня 2020 року, 

форма участі – дистанційна). 

3. Участь у науково-дослідних  

https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2019-15-9


роботах 

4. Участь у міжнародних 

наукових проектах 

1) участь у проекті ERASMUS + PROGTAMME модуль Жан Моне 611665-EPP-1-

2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, 

сучасний стан та погляд у майбутнє». Тема проекту: «Модернізація залізничного 

полотна України» (квітень-червень 2020 року, 90 годин). Отримано сертифікат. 

5. Стажування за межами 

України (при наявності 

сертифікату) 

 

6. Наявність міжнародних 

сертифікатів зі знання іноземної 

мови на відповідному рівні 

 

7. Наявність сертифікатів, які 

підтверджують проходження 

курсів або лекцій з академічної 

доброчесності (у тому числі 

міжнародних) 

1) участь у семінарі «Освітнє середовище ХНАДУ та інформаційні ресурси», 

(Харків: ХНАДУ, 23 січня 2020 року). 

8. Проведення навчальних 

занять зі спеціальних технічних 

дисциплін (підтверджене 

відгуком гаранта відповідної 

освітньої програми першого чи 

другого рівня вищої освіти) 

 

9. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю за межами 

навчального закладу, який 

закінчив здобувач (досвід його 

роботи перед вступом на 

навчання за третім освітньо-

науковим рівнем вищої освіти 

або досвід роботи під час 

навчання (для вечірньої або 

заочної форми навчання)) 

 

 


