
Госпдоговірні науково-дослідні роботи та надання наукових послуг НДЧ  

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2019 році 

№ 

п/п 
Шифр НДР Найменування робіт Науковий керівник 

 Терміни 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 

390/(17-18) «ІУС- 

КМП Лікарня» 

Розробка автоматизованої системи управління медичним закладом (Мед 

ІУС) 

д.т.н., проф.               

Оксаніч А.П. 

(01.03.2019-

31.12.2020) 

2 

1887//18-

Д(ОКБ)/407 

Розробка засобів підвищення експлуатаційної надійності обладнання та 

технологічного оснащення для імпульсної обробки тонколистових 

заготовок 

д. т. н.,  проф.          

Драгобецький В. В. 

02.01.2018-

30.12.2020 

3 

 422/19 –

«Переклад – 

ФОП»  

Переклад навчального посібника «New Headway– Advanced Teacher’s 

Book» з англійської мови на українську та з формування рекомендацій 

щодо його адаптування до українського освітнього процесу та 

підготовки до видання 

к.філ.н., доц.             

Чрділелі  Т.В. 

20.06.2019-

31.12.2019 

4 

 424/18-«ГМ- КБ 

Південне-4»               

Експериментальне визначення рівня газовиділень неметалевих 

матеріалів корпусу СВРЗ і КА (Профінансовано у 15.12.2018  2018 році)                                    

д.т.н., проф.                 

Саленко О.Ф. 

01.09.2018-

15.12.2018 

5 

 (2746) 429 (18 -

19) «ЕМА-СЕЕМ-

ПГЗК»  

Оцінка показників споживання енергії та аналізу розподілу 

тепловиділення на силовому електрообладнанні головної знижувальної 

підстанції ГПП4 - Іn154/10кВ та ГПП4 - Іm154/10кВ в умовах ПрАТ 

«Полтавський ГЗК». 

д.т.н., проф.                 

Загірняк М. В. 

13.11.2018-

20.05.2019 

6 

  430/19- «ІВМ-

Neutronic-12»   

Розоробка стенду для випробування модулів системи видалення диму з 

багатоквартирного будинку  (Профінансовано у 30.11.2018 р.)            

д.т.н., проф.                 

Ляшенко В. П. 

01.01.2019-

31.12.2019 



7 

  431/18 -  «Екон-

ФОП Дзюбан» 
Формування механізму оцінювання інвестиційного клімату регіону        

д.ек.н., проф.                 

Маслак О.І. 

01.12.2018-

31.12.2019 

8 

  432/19 – «ППВ-

ФОП»  

Розробка програми та проведення тренінгу профілактики професійного 

вигорання 

д. пед. н., доц.                 

Герасименко Л. В. 

15.10.2019-

21.10.2019 

9 

  433/19 – «ГМ-

КЗТВ»  

Дослідження механічних включень у вуглецевій сировині і техічного 

вуглецю. 

д.т.н., проф.                 

Саленко О.Ф. 

16.01.2019-

31.05.2019 

10 

434/19-

«Менеджмент- 

Кредмаш Сервіс» 

Оптимізація організаційної струтури управління та розробка посадових 

інструкцій у ТОВ «Кредмаш Сервіс» 

к.ек.н., доц.                 

Сакун Л.М. 

01.02.19-

30.06.19 

11 

435/19-«ОА- ККУ 

Кварц» 

Розробка рекомендацій щодо застосування управлінських механізмів 

забезпечення стійкого розвитку підприємства  

к.ек.н., дой.            

Касич А. О.      

01.02,19-

31.03.19 

12 

 436/19 –«Маркет 

Медіалінк»     

Маркетингові дослідження розміщення інформаційних стендів (сеті-

лайтів ) у ВНЗ 

д.т.н., проф.                 

Сокур М.І. 

01.02.19-

31.12.19 

13 

 437/19 – «ТТ-МВ-

1/81»        

Проведення аналізу суб'єктів господарювання – автомобільних 

господарств, які є учасниками конкурсу м. Кременчука та підготовка 

матеріалів до конкурсного комітету по визначенню переможців на право 

здійснення перевезення пасажирів на міському маршруті № 3Б 

д.т.н., проф.                    

Мороз М.М. 

15.02.19-

31.12.19 

14 

 438/19 – «ББ-

Промекологія»          

Наукове оцінювання впливу планової діяльності обєктів (ТОВ фірма 

СОЛЕДАР- СЕРВІС ТОВ «ПРАЙМ-ГАЗ, ТОВ «Санаторій Псьол» ТОВ 

ПАФ «Гарант» ПАТ «Крюківський вагонний завод») на стан окремих 

компонентів екосистеми  

д.біол.н., проф.                    

Никифоров В.В.. 

01.03.19-

31.03.19 



16 

 439/19 – «ТТ-

МВ2»          

Проведення аналізу суб'єктів господарювання – автомобільних 

господарств, які є учасниками конкурсу м. Кременчука та підготовка 

матеріалів до конкурсного комітету по визначенню переможців на право 

здійснення перевезення пасажирів на міському маршруті № 2  

д.т.н., проф.                    

Мороз М.М. 

15.04.19-

31.12.20 

17 

440/19 - «ББ – КП 

«Кременчукводок

анал» 

Визначення ступіню токсичності зразків вод різноманітного походження, 

зокрема на різних стадіях водопідготовки на КП «Кременчукводоканал» 

д.біол.н., проф.                    

Никифоров В.В.. 

29.05.19-

31.12.19 

18 

 441/19 –«ТТ-

МВ3»          

Проведення аналізу суб'єктів господарювання – автомобільних 

господарств, які є учасниками конкурсу м. Кременчука та підготовка 

матеріалів до конкурсного комітету по визначенню переможців на право 

здійснення перевезення пасажирів на міському маршруті № 3Б 

д.т.н., проф.                    

Мороз М.М. 

15.05.19-

31.12.19 

19 

 442/19 –«ЕБОП-

ПНТУ»         

Дослідження впливу викидів промислових підприємств Північного 

промвузла м.Кременчука на стан атмосферного повітря  мікрорайону 

Молодіжний в умовах одночасної роботи з Кременчуцької ТЕЦ при 

різних режимах її теплового навантаження.  

д.т.н., проф.                    

Шмандій  

17.12.19-

31.12.20 

20 

 443/19 – «ББ-

Промекологія -2»         

«Наукове оцінювання впливу планованої діяльності об’єктів (ТОВ 

«Глобинський м’ясокомбінат», ПрАТ «ПОЕЗ Кернел Груп», КП 

«Житомирводоканал» Житомирської міськради, ТОВ 

«Старокостянтинівський олійноекстракційний завод», ТОВ «Ясенсвіт», 

ТОВ «Єристівський ГЗК», ТОВ Підприємство «Ізумруд ЛТД», ТОВ 

«ДЕРФФЕР») на стан окремих компонентів екосистеми» 

д.т.н., проф.                    

Никифоров В.В.. 

01.07.19-

31.08.21 

21 

 445/1 «ЕМА-

СЕЕМ-ПГЗК»                       

Оцінка показників споживання енергії та аналізу розподілу 

тепловиділення на силовому електрообладнанні головної знижувальної 

підстанції ГПП - 2 150/6кВ та ГПП - 3-150/6 кВ в умовах ПрАТ 

«Полтавський ГЗК». 

д.т.н., проф.                 

Загірняк М. В. 

23.08.2019-

25.12.2019 



22 

 446/19 – «ОЦПБ-

Радон»       

Розробка технологічної документації з безпеки праці та пожежної 

безпеки проекту виконання робіт огляду, випробування та обстеження 

дробарок. 

д.т.н., проф.                 

Сукач С.В. 

01.09.2019-

31.12.2020 

23 

 449 (19/20) – 

«ОіФ – Домовой»                                                                                   
Кредитоспроможність підприємства та шляхи її підвищення 

к.ек.н., доц.                    

Глухова В. І. 

26.12.2019-

28.03.2020 

24 

 450/19 – «Екон- 

ФОП «          
Дослідження чинників стимулювання інвестиційної активності у регіоні 

д.екон.н., проф.                    

Маслак О.І. 

01.10.2019-

31.10.2019 

25 

 451/19 – «ББ-

Промекологія -3»         

«Наукове оцінювання впливу планованої діяльності об’єктів (ПрАТ 

«Миргородкурорт», ТОВ «АГКОД», Виконавчий комітет Решетилівської 

міської ради, ПП «АЛЬФА-КАПІТАЛ») на стан окремих компонентів 

екосистеми.» 

д.т.н., проф.                    

Никифоров В.В.. 

16.10.2019-

31.12.2019 

26 

 452/19 – «ГМ- 

ДЕКСТРО» 
Дослідження характеристик матеріалів корпусів ЛА 

к.т.н., доц                     

Щетинін  В.Т.. 

01.12.2019-

01.05.2020 

27 

 453/19 – «АКІТ- 

УАІЕ» 

Послуги з науково-технічного аналізу енергоспоживання будівель центра 

культури та дозвілля с. Пришиб та Піщанської гімназії №1 

к.т.н., доц                     

Перекрест А.Л. 

18.11.2019-

18.12.2019 

 

 

 

 

Начальник  НДЧ                                                                                                                        Вікторія ЛАТИШЕВА 
 


