
Госпдоговірні науково-дослідні роботи та надання наукових послуг НДЧ  

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у 2022 році 

№ 

п/п 
Шифр НДР Найменування робіт Науковий керівник 

 Терміни 

виконання 

1 2 3 4 5 

1 

479(20-22) "АІС-

ПП КВІД TV" 

Розробка сенсорів для визначення діамагнетизму газів та апарату для 

транскраніальної магнітної стимуляції (АТМАС)   
  А.П.   Оксаніч  

01.10.20-

30.09.22 

2 
480(20-22)  

"Виконання науково-дослідної програми з вивчення біорізноманіття 

регіону розташування підприємств групи Феррекспо (2020 - 2022 роки)". 
В.В. Никифоров  

01.11.20-

01.03.23 

3 
481(20-25)  

Виконання науково-дослідної та технічної програм з ідентифікації та 

відлову (за можливостю) плазунів в місцях розташування підрозділів 

ПрАТ "Полтавський ГЗК" в 2020-2025 роках 

С.В. Дігтяр 
01.10.20-

31.12.25 

4 

511/21-"Екон-

КМП Лікарня"  
Вдосконалення механізму формування собівартості медичних послуг О.І. Маслак 

18.08.2021-

31.12.2021 

5 

513/21-

"Менеджмент 

ФПП"  

Послуги щодо наукового досліджування та експерииментального 

розроблення у сфері інших суспільних наук "Проведення семінарів-

тренінгів на тему: "Бізнес-проєкти та стартапи як форми 

підприємницької діяльності" 

Л.М. Сакун 
01.10.2021-

31.12.2021 

6 

515/21-"ІВМ -

Neutronic-16"  
Інтегрована система безпеки на базі пожежної централі ECS CMSI В. П. Ляшенко 

01.01.2022-

31.12.2022 

7 

70   (519/21 ББ - 

ГЗК) 
Науково-дослідні роботи з лабораторних досліджень стічних вод О.В. Новохатько 

20.12.2021-

31.12.2022 



8 
520/22 ТТ-МВ1 

Науково-дослідні роботи (послуги щодо наукового досліджування та 

експерементального розробляння у сфері техніки та технологій, крім 

біотехнологій) 

М.М. Мороз 
01.02.2022-

31.12.2022 

9 

521/22 -ФОП 

SPEAKER 
розробка концепції лінгвістичного мінімуму для здачі ЗНО К.Л. Сізова 

01.04.2022-

31.05.2022 

10 

521/22 ФВС - 

ФОП 

Дослідження особливостей та вибір оптимальних способів перекладу 

документації до технічно-сервісного обладнання 
К.Л. Сізова 

10.02.2022-

31.12.2022 

11 

522/22 БАМТ-

ОіФ-ПрАТ 

"Кременчукгаз" 

виконання консультаційних послуг у сфері наукових досліджень. 

Розробка та проведення тренінгу  "Формування економічних та 

управлінських компетентностей" 

І.М. Труніна 
01.03.2022-

30.06.2022 

12 

523/22 БАМТ- ФГ 

"Авангард" 

проведення дослідження на тему "Формування розвитку підприємства на 

сільських територіальних утвореннях"  
В.В. Дружиніна 

01.03.2022-

30.11.2022 

13 

524/22 ФВС - ГО 

"Центр ІСБІ" 

Дослідження особливостей та вибір оптимальних способів перекладу 

документації грантових проєктів.  
М.Ю. Мартиненко 

07.02.2022 - 

31.03.2022 

14 

525/22 - 

"Менеджмент - 

РТП" 

"Управління транспортними підприємствами на засадах менеджменту 

якості та моделювання бізнес-процесів" 
А. Б. Почтовюк 

02.05.2022 - 

31.12.2022 

16 
526/22  - ГО  

"Дослідження ефективності застосування фізмчної терапії, ерготерапії у 

дітей періоду першого дитинства з розладами аутистичного спектру" 
О. І. Антонова 

21.04.2022 - 

30.06.2022 



17 

527/22  - ФГЮН-

ВКФ"Радон" 
Здійснення юридичної експертизи локальних актів підприємства І. І. Митрофанов 

16.05.2022 - 

30.06.2022 

18 

528/22  - АТ-

ПП"Євротранс-

сервіс" 

"Оцінка ефективності впровадження СТО легкових автомобілів в умовах 

ПП "Євротранс-сервіс" 
Е. С. Клімов 

16.05.2022 - 

30.11.2022 

19 

529/22  - ЦБГЗ-

"Радон" 

"Розробка технологічної документації з безпеки праці та пожежної 

безпеки проекту виконання робіт з обстеження градирні, яка 

використовується для охолодження вакуум-насосів у цеху для 

виробництва окатишів" 

О. І. Губачов 
02.05.2022 - 

30.12.2022 

20 

530/22  - 

"Переклад - ТОВ" 

Аналіз тендерної документації Європейського банку реконструкції та 

розви-тку «Procurement of Goods. Single Stage Open Tendering Procedure» 

та переклад форм тендерної пропозиції для укладення договору на 

поставку товарів 

Т.В. Чрдіделі 
01.06.2022 - 

30.12.2022 

21 

531/22  - САУЕ-

УАІЕ 

Послуги щодо наукового досліджування та експерииментального 

розроблення у сфері інших природничих наук "Проведення семінарів-

тренінгів на тему: "Методи та засобии підвищення керованості 

електроприводів технологічних комплексів в завданнях 

енергоресурсозбереження 

Т.В. Коренькова 
01.06.2022 - 

31.07.2022 

22 
532/22-ФГЮН-ГО 

Розробка рекомендацій щодо вдосконалення процедури складання 

організаційно-розпорядчих документів 
Л.В. Герасименко 

01.06.2022-

31.08.2022 

23 

533/22-ФГЮН - 

ПТБ 

Розробка рекомендацій щодо вдосконалення процедури складання 

організаційно-розпорядчих документів 
В.Л. Скрипник 

01.06.2022 - 

30.12.2022 

24 
534/22-БАМТ-ПП 

Розробка комплексу тестів з перевірки знань з питань охорони праці для 

використання в системах тестування (автоекзаменаторах) 
І.М. Труніна 

01.07.2022 - 

31.08.2022 



25 
971 

Оцінка показників споживання електричної енергії та аналізу розподілу 

тепловиділення на силовому електрообладнанні ввідних фідерів 

розподільчих підстанцій РП-14 та РП-15 району ГЗП-1 6кВ в умовах 

ПрАТ ПГЗК 

А.І. Гладирь 
29.06.2022-

30.09.2022 

26 
535/22-ЦБГЗ-ФОП 

 «Підготовка звіту про результати дослідження на території провадження 

планованої діяльності Межигірсько-Дубовецького родовища (Івано-

Франківська область)» 

Н.П. Гальченко 
20.09.2022-

31.12.2022 

27 
537/22-ЕБ 

Послуги з виконання наукової екологічної оцінкии матеріалів 

інвентаризації показників складу та властивостей зворотних вод з 

описанням місця скиду та відбору проб ПрАТ "Кременчуцький 

міськмолокозавод" 

О.В. Новохатько 
01.11.2022-

31.12.2022 

28 
538/22 КІЕ 

Проведення аналізу стану локальної комп. мережі підприємства та 

існуючого телекомунікаційного обладнанння, надання консультацій 

дощо її подальшого розвитку та модернізації, виконання монтажних 

робіт та налаштування 

Д.В. Мосьпан 
21.11.2022-

31.12.2022 

29 
539/22-ЦБГЗ-ДЛГ 

Підготовка наукового обгрунтування для проведення лісогосподарських 

заходів у межах територій ландшафтних заказників загальнодержавного 

значення «Сулинський» та «Нижньопсільський 

Н.П. Гальченко 
10.11.2022-

31.12.2022 

30 
540/22-ЦБГЗ-ФОП 

Підготовка звіту щодо земельно-кадастрової інформації 

місцерозташування земельних ділянок під об’єкти енергетики 

Кременчуцького району 

О.М. Клюка 
10.11.2022-

31.12.2022 

31 

541/22 - САУЕ- 

Енерго Плюс 

Розрахунок параметрів та режимів роботи системи автоматичного 

регулювання частоти на електродвигунах мережевих насосів котельних 

по пр-ту Миру 193-а та пр-ту Миру 151-а м. Чернігів 

Т.В. Коренькова 
18.11.2022-

31.12.2022 

32 

479(20-22) "АІС-

ПП КВІД TV" 

Розробка сенсорів для визначення діамагнетизму газів та апарату для 

транскраніальної магнітної стимуляції (АТМАС)   
  А.П.   Оксаніч  

01.10.20-

30.09.22 



33 
480(20-22)  

"Виконання науково-дослідної програми з вивчення біорізноманіття 

регіону розташування підприємств групи Феррекспо (2020 - 2022 роки)". 
В.В. Никифоров  

01.11.20-

01.03.23 

34 
481(20-25)  

Виконання науково-дослідної та технічної програм з ідентифікації та 

відлову (за можливостю) плазунів в місцях розташування підрозділів 

ПрАТ "Полтавський ГЗК" в 2020-2025 роках 

С.В. Дігтяр 
01.10.20-

31.12.25 

35 

511/21-"Екон-

КМП Лікарня"  
Вдосконалення механізму формування собівартості медичних послуг О.І. Маслак 

18.08.2021-

31.12.2021 

 

 

 

 

Начальник  НДЧ                                                                                                                        Вікторія ЛАТИШЕВА 
 


