
БАНТКОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 

доцент 

доцент кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів 

в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка 

  

ОСВІТА:  

1978 – 1983 рр. – Харківський інститут механізації і електрифікації сільсько-

го господарства, спеціальність «Механізація сільського господарства», ква-

ліфікація – інженер-механік; 

2000 – 2001 рр. – Харківський державний технічний університет сільського 

господарства, спеціальність «Механізація сільськогосподарського виробниц-

тва» – кваліфікація магістра з механізації сільського господарства; 

2016 – 2017 рр. – Харківський національний технічний університет сільсько-

го господарства ім. Петра Василенка, спеціальність «Економіка», кваліфіка-

ція – спеціаліст з економіки; 

 

КАР’ЄРА:  

1983-1985 рр. – молодший науковий співробітник кафедри «Ремонт машин» 

Харківського інституту механізації і електрифікації сільського господарства; 

1985-1994 рр. – асистент кафедри «Ремонт машин» Харківського інституту 

механізації і електрифікації сільського господарства; 

1994-1995 рр. – асистент кафедри «Ремонт машин» Харківського державного 

технічного університету сільського господарства; 

1995-2007 рр. – старший викладач кафедри «Ремонт машин» Харківського 

державного технічного університету сільського господарства; 

2007-2010 рр. – доцент кафедри «Ремонт тракторів, автомобілів і сільського-

сподарських машин» Харківського національного технічного університету 

сільського господарства імені Петра Василенка; 

2010-2021 рр. – доцент кафедри технологічних систем ремонтного виробниц-

тва Харківського національного технічного університету сільського госпо-

дарства імені Петра Василенка; 

2021 р. – по теперішній час – доцент кафедри сервісної інженерії та техноло-

гії матеріалів в машинобудуванні імені О.І. Сідашенка Державного біотехно-

логічного університету 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:  

навчальні курси: «Металеві конструкції та зварювання в будівництві»; «Тех-

нологічні системи ремонтного виробництва», «Метали і зварювання у будів-

ництві», «Організація ремонту автотранспортних засобів»; 

керівництво виконанням студентами кваліфікаційних робіт 2-го (магістерсь-

кого) РВО; 

член організаційних комітетів фахових студентських олімпіад з дисциплін 

«Ремонт машин», «Нанотехнології та матеріалознавство у машинобудуван-

ні»; 



автор (співавтор) 6 підручників (всі з грифом Міністерства освіти і науки 

України), 1 довідника, 25 навчальних посібників, 45 друкованих методичних 

рекомендацій та вказівок;  

опубліковано у періодичних виданнях близько 30 статей історичного, та пуб-

ліцистично-виховного спрямування 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:  

2008 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 

присвоєно вчене звання доцента кафедри ремонту тракторів, автомобілів і 

сільськогосподарських машин; 

коло наукових інтересів: дослідження проблем техніко-економічної та орга-

нізаційної ефективності обслуговування та ремонту техніки на підприємствах 

технічного сервісу; інноваційне використання зварювальних технологій у бу-

дівництві та галузі АПВ; 

напрям наукових досліджень: «Забезпечення техніко-економічної та органі-

заційної ефективності ремонтно-обслуговуючого виробництва, розробка та 

впровадження технологічних процесів відновлення та зміцнення зношених 

деталей машин, які забезпечують після ремонту довговічність деталей не  

нижче рівня нових та зниження витрат матеріальних ресурсів» 

  

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

опубліковано близько 110 наукових праць у фахових виданнях України та 

закордонних фахових виданнях (у т.ч. 2 що індексуються у наукометричних 

базах Scopus та Web of Science) та тез наукових доповідей, а також отримано 

3 авторських свідоцтва на винаходи та 5 Деклараційних патентів України на 

корисну модель 

 

НАУКОВО–ДОСЛІДНА РОБОТА: 

виконавець НДР на тему: «Розробка та впровадження технологічних процесів 

виготовлення, відновлення та зміцнення деталей машин з метою підвищення 

експлуатаційної стійкості, надійності та довговічності технічних об'єктів» – 

2021 р.; 

керівництво науково – дослідною роботою студентів із виконанням ними 

конкурсних студентських наукових робіт 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

виховна, дорадницька та профорієнтаційна робота на закріплених територіях 

4 селищних Рад Красноградського району Харківської області: с.Березівка, 

с.Наталіно, с.Петрівка, с.Попівка; 

є постійним членом оргкомітету щорічного Міжнародного форуму студент-

ської молоді «Молодь та сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі»; 



член журі III Всеукраїнського етапу фахової майстерності серед учнів закла-

дів професійної (професійно-технічної) освіти Міжнародного конкурсу з 

професії «Електрозварник ручного зварювання» (2018 р.); 

експерт I Всеукраїнського відбіркового етапу Міжнародного конкурсу про-

фесійної майстерності «World Skills Ukraine» за компетенцією «Зварювальні 

роботи» (2019 р.) 

 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ:  

Грамота Інспекції державного технічного нагляду Харківської облдержадмі-

ністрації (2007р.); 

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2008р.); 

Почесна Грамота Харківського обкому профспілки працівників агропроми-

слового комплексу (2018р.) 

 

ПРОФІЛЬ АВТОРА Google Академія: 

https://scholar.google.com/citations?user=g_QykLEAAAAJ&hl=ru  

https://scholar.google.com/citations?user=g_QykLEAAAAJ&hl=ru

