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ПРОТОКОЛ  № 1 
засідання науково-технічної ради 

Кременчуцького національного університету  
імені Михайла Остроградського 

від 19 січня 2017 р. 
 
Присутні:  Голова – Никифоров В.В. 

Заст. голови – Троцко О. В. 
Члени НТР – 45 осіб.  

 
Порядок денний: 

1. Щодо оцінювання публікаційної активності науковців України за показниками міжна-
родної наукометричної бази даних Google Scholar.  

Інформує ректор КрНУ проф. Загірняк М. В. 
2. Звіт про виконання стратегічної програми розвитку Комсомольського політехнічного 

коледжу КрНУ за 2014-2016 рр. 
Доповідає директор коледжу Дзина Н. А.  
Проект рішення готує комісія: голова – проф. Воробйов В. В. 
члени комісії – доц. Троцко О. В., доц. Козловська Т. Ф. 

3. Звіт з наукової діяльності кафедри конструювання машин і технологічного обладнання. 
Доповідає завідувач кафедри проф. Маслов О. Г. 
Проект рішення готує комісія: голова – проф. Драгобецький В. В. 
члени комісії – проф. Ляшенко В. П., доц. Клімов Е. С. 

4. Звіт з наукової діяльності кафедри електронних апаратів. 
Доповідає завідувач кафедри доц. Фомовська О. В. 
Проект рішення готує комісія: голова – проф. Чорний О. П. 
члени комісії – доц. Притчин С. Е., доц. Новохатько О. В. 

5. Звіт про виконання кошторису витрат університету на наукову діяльність у 2016 р. 
Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 

6. Звіт редакційних рад наукових видань університету. 
Доповідають заступники голів ред. рад:  
проф. Никифоров В. В., проф. Чорний О. П., проф. Воробйов В. В.,  
проф. Шмандій В. М. 

7. Підсумки роботи ХIV Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні технології 
ведення буровибухових робіт: економічна ефективність і техногенна безпека». 

Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Чебенко В. М. 
8. Підсумки роботи VI Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання забезпе-

чення стійкого розвитку національного господарства». 
Доповідає заст. голови оргкомітету конференції доц. Онищенко О. В. 

9. Висунення кандидатур молодих учених на здобуття премій.  
Інформує керівник НР студентів, аспірантів та молодих учених доц. Солошич І. О. 

10. Різне.  
10.1. Затвердження звітів з науково-дослідних робіт, які виконувались співробітниками 

університету за рахунок коштів державного бюджету. 
 
По першому питанню 
СЛУХАЛИ ректора КрНУ проф. Загірняка М. В. з інформацією про наукометричну базу да-
них Google Scholar. Вийшло розпорядження про необхідність створення кожному викладаче-
ві профілю у вказаній базі даних. Індекс цитувань визначається так само, як у міжнародній 
наукометричній базі даних Scopus.  
ВИСТУПИВ проф. Маслов О. Г. з пропозицією виставляти на сайті університету повні тексти 
монографій, а не лише анотації до них.  
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Проф. Загірняка М. В. – це питання захисту авторських прав, тому повні тексти моног-
рафій виставляються за бажанням авторів, а підручники необхідно обов’язково виставляти у 
повному обсязі.  
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 
По другому питанню 
СЛУХАЛИ: звіт директора Комсомольського політехнічного коледжу Дзини Н. А. «Про стан 
виконання Перспективної програми розвитку Комсомольського політехнічного коледжу за 
період з грудня 2014 по грудень 2016 рр.» 

Комсомольський політехнічний коледж Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського – відокремлений структурний підрозділ університету. Ко-
ледж проводить освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої освіти за освітньо-
кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями: 051 – «Економіка», 133 – 
«Галузеве машинобудування», 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромехані-
ка», 184 – «Гірництво», 192 – «Будівництво та цивільна інженерія», 274 – «Автомобільний 
транспорт». 

Програмою передбачено реалізацію заходів за шістьма стратегічними напрямами. Ре-
зультати виконання Програми за кожним напрямом є наступними. 

І. Формування контингенту студентів. 
З огляду на низхідну динаміку кількості випускників загальноосвітніх шкіл та профе-

сійно-технічних навчальних закладів цей напрям є одним із найбільш важливих.  
Для розв’язання завдань стратегічного напряму Комсомольским політехнічним коле-

джем КрНУ встановлені й підтримуються партнерські зв’язки з багатьма навчальними закла-
дами регіону. Протягом звітного періоду чотири рази на рік проводились профорієнтаційні 
заходи щодо спеціальностей коледжу шляхом прямої агітації у закріплених за відділеннями 
та цикловими комісіями загальноосвітніх школах міста та регіону, професійно-технічних на-
вчальних закладах, розміщення інформації в ЗМІ, три рази на рік представники циклових 
комісій брали участь у виставкових заходах міста та регіону, чотири рази на рік проводилась 
реклама у ЗМІ та проводилось розповсюдження рекламних матеріалів серед майбутніх абіту-
рієнтів.  

З 2014 р. по 2016 р. по коледжу спостерігається зменшення контингенту студентів ден-
ної форми навчання і заочної форми навчання. 

Результати прийому студентів до Комсомольського політехнічного коледжу КрНУ 
складають: 2014 рік–120 осіб – денна форма навчання (102 – на основі базової загальної се-
редньої освіти, 18 – на основі повної загальної середньої освіти); 47 осіб – заочна форма на-
вчання; 2015 рік – 130 осіб – денна форма навчання (111 – на основі базової загальної серед-
ньої освіти, 19 – на основі повної загальної середньої освіти); 21 особа – заочна форма на-
вчання; 2016 рік – 114 осіб – денна форма навчання (101 – на основі базової загальної серед-
ньої освіти 13 – на основі повної загальної середньої освіти); 23 особи – заочна форма на-
вчання. 

Контингент студентів: 2014 рік – 546/206;  2015 рік – 525/128; 2016 рік – 484/97. 
ІІ. Організація навчального процесу та якість підготовки фахівців. 
З метою оптимізації навчального процесу цикловими комісіями, розроблені і впрова-

джені інтегровані навчальні плани, якими передбачене спільне вивчення загальноосвітніх та 
деяких фахових дисциплін студентами, що навчаються на різних спеціальностях коледжу. 
Вивчення таких дисциплін передбачене переважно на 1–2 курсах (І-ІІІ семестри). 

З усіх дисциплін передбачених навчальними планами розроблені НМК. Відсутність їх 
окремих складових пояснюється затримкою із затвердженням нових галузевих стандартів 
вищої освіти (ОПП). 

Аналіз показників успішності та якості навчання за звітний період свідчить, що показ-
ники успішності навчання коливаються в межах 95–99%, а показники якості навчання на кі-
нець сесії складають 43–45%, що є нижчими ніж нормативні. Аналіз результатів сесійного 
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контролю показує, що дещо нижчі за середні показники успішності (95%) та якості (40%) 
спостерігаються на гірничо-будівельному та автомеханічному відділеннях, а найвищі показ-
ники успішності і якості знань показують студенти гірничо-електромеханічного відділення. 

Показники захисту дипломних проектів становлять: успішність 100%, якість – 66 %.  
За звітній період показники якості навчання студентів коледжу знизились, а показники 

успішності зросли. 
У коледжі були проведені олімпіади з математики, інформатики, української мови, еле-

ктромеханічних, гірничих дисциплін та етапи Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
імені Т. Г. Шевченка.  

Викладачі підготували студентів для участі в обласних олімпіадах з предметів: 
– «Математика – Ліньова Марія (викладач Кузьменко А.В.) 
– «Інформатика» – Манченко Тетяна (викладач Гаращенко Л. І.)  
– «Українська мова» – Ліньова Марія (викладач Кордулян В. П.)  
Студентка Марія Ліньова зайняла третє місце в обласній олімпіаді з математики та дру-

ге – з української мови. Завдяки цьому Комсомольський політехнічний коледж Кременчуць-
кого національного університету імені Михайла Остроградського став номінантом 20 юві-
лейної урочистої церемонії нагородження талановитих і обдарованих дітей «Твоє майбутнє, 
Комсомольськ». 

Луговська Ж. Г. − викладач англійської мови, підготувала студента групи ВР 14-1 Ще-
рбину Едуарда для участі в обласній науково-практичній конференції «Важливість вивчення 
професійної англійської мови» «Importance of professional English Learning».  

ІІІ. Методичне, інформаційне та кадрове забезпечення освітньої діяльності.  
В узагальненому вигляді основними напрямами роботи Коледжу з означених питань 

були наступні: 
 своєчасне оновлення навчально-методичної документації і утримання рівня методи-

чного забезпечення навчального процесу відповідно до вимог МОН України; 
 впровадження сучасних методів та методик організації освітнього процесу, оціню-

вання студентів та контролю якості навчання; 
 впровадження викладання дисциплін із застосуванням мультимедійних комплексів; 
 створення комп’ютеризованих інформаційно-методичних комплексів зі спеціальних 

дисциплін. 
В загальному по Коледжу викладається близько 120 предметів, а саме: 
 цикл загальноосвітніх дисциплін – 16 предметів; 
 цикл гуманітарної та соціально – економічної підготовки – 10 предметів; 
 цикл математичної, природничо – наукової підготовки – 10–13 предметів: 
 цикл професійної та практичної підготовки – 15–17 предметів. 
Предмети на 90 % забезпечені навчально-методичною документацією. Навчально-

методичні комплекси, методичні рекомендації до лабораторних, практичних, семінарських 
занять, курсових робіт та проектів підготовлені кожним викладачем і затверджені в установ-
леному порядку. 

Основне завдання в даному стратегічному напрямі, яке на даному етапі є проблемою – 
це публікації викладачів закладу в періодичних та фахових виданнях. Над цим нам необхідно 
працювати і працювати. 

Загальна кількість персоналу – 130 осіб, педагогічного – 51 з них: 
Викладач кваліфікаційної категорії: 
 «спеціаліст вищої категорії» – 26 осіб; 
 «спеціаліст першої категорії» – 11 осіб; 
 «спеціаліст другої категорії» – 7 осіб; 
 «спеціаліст» – 7 осіб. 
Педагогічне звання: 
 «Викладач-методист» – 3 особи; 
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 «Старший викладач» – 2 особи; 
 Магістр – 6 осіб. 
Викладачів кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» – 50%, що відповідає 

ліцензійним і акредитаційним вимогам по освітньо-кваліфікаційному рівню «молодший спе-
ціаліст». 

IV. Забезпечення працевлаштування випускників. 
Комсомольський політехнічний коледж КрНУ здійснює контроль працевлаштування 

випускників надає інформацію щодо можливості працевлаштування в установах і організаці-
ях регіону. За інформацією випускових циклових комісій 100% випускників 2014-2016 р.р., 
які навчались за кошти державного бюджету, надали документальне підтвердження щодо 
працевлаштування.  

Коледж постійно підтримує зв’язок з ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Єристівський 
ГЗК», різними підприємствами, організаціями та установами регіону, з’ясовуючи питання 
можливого працевлаштування випускників. Значна частина студентів направляється в ці ор-
ганізації для проходження виробничих практик з орієнтацією на можливість подальшого 
працевлаштування. З випускниками, за можливістю, підтримується зв’язок.  

До недоліків варто віднести відсутність системного контролю за відзивами роботодав-
ців щодо рівня підготовки фахівців. 

V. Виховання студентської молоді. Розвиток студентського самоврядування. 
Виховна робота в коледжі направлена на реалізацію наступних завдань: 
 виховання активного громадянина України, свідомої особистості, здатної до вибору 

свого місця в житті; 
 формування у студентів навичок здорового способу життя; 
 виховання політичної, естетичної, екологічної, психологічної, фізичної, духовної 

культури. 
В коледжі стали традиційними такі форми виховних заходів: тематичні виховні години, 

диспути, бесіди, лекції, інтелектуальні ігри, тематичні вечори, тижні циклових комісій, кон-
курси, олімпіади, концертні програми, спортивні змагання, спортивно-розважальні заходи, 
зокрема: 

 участь у міських заходах: «СНІДу – НІ», «Діти-дітям» в рамках всеукраїнського фо-
руму «Єднає мелодія пісні», слуханнях з питань молодіжної політики ; конкурсі «Сім’я ро-
ку».  

 активна участь в соціально-політичних акціях ГО «Родіс», заходах  на допомогу 
воїнам АТО; 

 формування загальнокультурних та патріотичних якостей через співпрацю з музич-
ною школою міста, музеями м. Горішні Плавні та ПрАТ «ПГЗКа», міською бібліотекою для 
дорослих, центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, українською музичною 
спілкою м. Полтава «Пісенна Україна – єднає нас».   

В 2015 році та в 2016 році команда Коледжу займає II та III місце відповідно в міській 
Спартакіаді серед підприємств, організацій та установ. 

VI. Збереження матеріально-технічної бази та підвищення ефективності фінансово-
економічної діяльності. 

Загальна площа приміщень та споруд Комсомольського політехнічного коледжу Кре-
менчуцького національного університету імені Михайла Остроградського складає – 
28420,4 м2, навчальна – 9968,9 м2, зокрема: 

 навчальний корпус № 1; 
 навчально-лабораторний корпус № 2; 
 загально-побутовий корпус; 
 гуртожиток; 
 гараж; 
 тир. 
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Матеріально-технічна база навчального закладу протягом декількох років не оновлю-
валась, її стан викликає занепокоєння. Незважаючи на це, було виконано за підтримки місь-
кого голови Бикова Д. Г. та благодійного фонду ПрАТ «Полтавський ГЗК» ремонт покрівлі 
навчально-лабораторного корпусу № 1. 

У 2015–2016 навчальному році не зважаючи на відсутність належного фінансування та 
дефіциту матеріалів були виконані роботи по приведенню матеріально-технічної бази в на-
лежний стан.  

Обсяги фінансування коледжу в основному забезпечують основну діяльність закладу. 
ВИСТУПИВ голова НТР проф. Никифоров В. В. – скільки відсотків випускників коледжу на-
вчаються в КрНУ?  

Дзина Н. А. – 50% випускників – працевлаштовуються, з решти 50% – половина навча-
ється в КрНУ. 

Також проф. Никифоров В. В. наголосив на тому, що необхідно залучати працівників 
коледжу до публікацій у фахових виданнях нашого університету 
ВИСТУПИВ голова комісії проф. Воробйов В. В. 

З урахуванням наведеної інформації і виявлених недоліків щодо окремих складових 
роботи Комсомольського політехнічного коледжу Кременчуцького національного універси-
тету імені Михайла Остроградського із виконання «Стратегічної програми розвитку Комсо-
мольського політехнічного коледжу Кременчуцького національного університету імені Ми-
хайла Остроградського за період з грудня 2014 до грудня 2016 року», 

Науково-технічна рада університету УХВАЛИЛА: 
1. Визнати, що робота в Комсомольському політехнічному коледжі Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського щодо виконання «Стратегічної 
програми розвитку за період з грудня 2014 р. по грудень 2016 р.» є задовільною. 
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» – одностайно. 

2. Забезпечити підготовку кадрів вищої кваліфікації шляхом розробки програми «Кад-
ри» та створення умов для її успішного виконання. 

Відповідальні: директор коледжу, заступники директора. 
Термін виконання:постійно. 
3. Керівництву КПК КрНУ та відділень і циклових комісій подати пропозиції до Стра-

тегічної програми розвитку коледжу з урахуванням змін у нормативній базі щодо організації 
освітнього процесу, зумовлених введенням нового переліку спеціальностей підготовки фахі-
вців та ін.  

Відповідальні: директор коледжу, заступники директора, завідувачі відділень. 
Термін виконання: до 01.05.2017 р. 
4. Забезпечити проведення роботи щодо акредитації спеціальностей 051 «Економіка» у 

2017 році та 184 «Гірництво» у 2018 році. 
Відповідальні: директор коледжу, заступники директора. 
Термін виконання: до 01.06.2017 р. та 01. 06. 2018 р.  
5. Провести ліцензування повної загальної середньої освіти. 
Відповідальні: директор коледжу, заступники директора, голови циклових комісій. 
Термін виконання: до 01.06.2017 р. 
6. Активізувати процес розробки і впровадження до освітнього процесу навчально-

методичних матеріалів з урахуванням змін у переліку спеціальностей та рівнях підготовки 
фахівців. 

Відповідальні: директор коледжу, завідувачі відділень. 
Термін виконання: до 31.12.2018 р. 
7. Вжити заходів щодо підвищення показників успішності навчання. 
Відповідальні: директор коледжу, заступники директора, завідувачі відділень, голови 

циклових комісій. 
Термін виконання:постійно. 
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8. Забезпечити отримання відзивів роботодавців щодо рівня підготовки фахівців. 
Відповідальні: директор коледжу, завідувачі відділень. 
Термін виконання: до 31.12.2018 р. 
9. Забезпечити видання педагогічними працівниками закладу необхідної кількості пуб-

лікацій у фахових виданнях України, а також у міжнародних наукометричних базах даних 
Scopus, Web of Science, Index Copernicus відповідно до вимог чинного законодавства. 

Відповідальні: директор коледжу, завідувачі відділень, методист, педагогічні працівни-
ки закладу. 

Термін виконання: постійно. 
10. Доопрацювати навчально-методичні комплекси з предметів професійної та практи-

чної підготовки. 
Відповідальні: директор коледжу, завідувачі відділень, методист, педагогічні працівни-

ки закладу. 
Термін виконання: постійно. 
11. Продовжити роботу з ремонту, обладнання та переобладнання навчально-

лабораторної бази за рахунок спонсорської допомоги. 
Відповідальні: директор коледжу, заступники директора, завідувачі відділень. 
Термін виконання: постійно. 
12. Контроль за виконання рішення науково-технічної ради покласти на першого про-

ректора Никифорова В.В. 
 
По третьому питанню 
СЛУХАЛИ: завідувача кафедри конструювання машин і технологічного обладнання проф. 
Маслова О. Г. зі звітом про наукову роботу. 

Професорсько-викладацький склад кафедри КМТО 5,95 ставок, з них:  
 доктори технічних наук – 2,5 ставки (професор Маслов О. Г. – 1; професор Сален-

ко Ю. С. – 1,25; доцент Іткін О. Ф. – 0,25); 
 кандидати технічних наук – 0,95 ставки (доцент Бардаєв С. В.)  
 без наукового ступеня – 2,5 ставки (ст. викл. Вакуленко Р. А. – 1,25; ас. Жовтяк І. І. – 

1,25).  
Напрями наукових досліджень кафедри:  
1. Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем і механізмів буді-

вельних машин (керівник напряму д.т.н., проф. Маслов О.Г.); 
2. Розробка вібраційних машин для формування і обробки бетонних сумішей (керівник 

напряму д.т.н., проф. Маслов О.Г.); 
3. Розробка високоефективних машин  для приготування,  переробки і ущільнення бу-

дівельних сумішей (керівник напряму д.т.н., проф. Саленко Ю.С.).  
Наукова робота зосереджена у напрямку розробки теоретичних положень, отримання 

закономірностей функціонування динамічних систем машин і механізмів, розробки констру-
кцій і створення машин різного технологічного призначення, проведення експериментальних 
досліджень, впровадження у виробництво. 

За звітній період співробітниками кафедри опубліковано 48 статей (2014 р. – 14 статей, 
2015 р. – 20, 2016 р. – 14), три монографії (2014 рік) та отримано вісім охоронних документів 
(п’ять – у 2014 р., три – 2015 р.). 

По кафедрі захищено одну докторську (Саленко Ю. С. – 2013 р.) і п’ять кандидатських 
дисертацій. Подано до захисту дві кандидатських дисертації. 

Викладачами кафедри виконана за рахунок державного бюджету одна науково-
дослідна робота «Наукові основи створення технологічного обладнання для виробництва бу-
дівельних матеріалів і конструкцій» (№ д.р. 0113U002174).  

Наукова співпраця. Кафедра підтримує творчі зв’язки з наступними навчальними за-
кладами: Харківський національний автомобільне-дорожній університет; Київський націона-
льний університет будівництва і архітектури; Національний технічний університет України 
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«ХПІ»; Харківський національний університет будівництва і архітектури; Полтавський наці-
ональний технічний університет та інші.  

Підготовка науково-педагогічних кадрів. Кафедра здійснює підготовку науково-
педагогічних кадрів з спеціальностей 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних мате-
ріалів і конструкцій», 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт» і 133 
«Машинобудування». На кафедрі працює науковий семінар та здійснюється прийом до захи-
сту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Машини для виробництва будівельних ма-
теріалів і конструкцій» у спеціалізованій раді К 45.052.03.  

За цими спеціальностями було захищено одну докторську дисертацію та п’ять канди-
датських дисертацій.  

Наукове керівництво аспірантами на кафедрі здійснюють: проф. Маслов О.Г., проф. 
Саленко Ю. С. та доц. Іткін О. Ф. 

Наукова робота студентів. 
1. Підготовлено та захищено 20 кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності: 

05050308 – «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнан-
ня».  

2. Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напря-
мом «Транспорт, дорожні і будівельні машини»: 2014 рік – підготовлено одну роботу, один 
переможець; 2015 рік підготовлено дві роботи, один робота здобула перемогу; 2016 рік під-
готовлено одну роботу, один переможець. 

 
ВИСТУПИВ: голова комісії проф. Драгобецький В. В. з проектом рішення. 

1. Стан наукової діяльності кафедри конструювання машин і технологічного обладнан-
ня вважати такою, що відповідає вимогам законів «Про вищу освіту», «Про наукову і науко-
во-технічну діяльність» та інших нормативних документів МОН України за винятком вико-
нання рішення науково-технічної ради від 25.05.2010 р. протокол № 5 щодо попереднього 
звіту кафедри у частині надання платних послуг і публікацій у міжнародних наукометричних 
базах даних, зокрема Scopus. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно.  

2. Активізувати виконання програми «Кадри – 2021» щодо підготовки та захисту до-
кторських і кандидатських дисертацій, шляхом створення умов для їх захисту у встановлені 
терміни. 

Відповідальні: наукові керівники, завідувач кафедри д.т.н., проф. Маслов О.Г. 
Термін виконання: за планом. 
3. Забезпечити виконання госпдоговірних НДР відповідно до встановлених норматив-

них обсягів робіт за рахунок участі у міжнародних програмах і грантах, зокрема «Horizon–
2020», «Erasmus+», виконання галузевих програм та надання наукових послуг. 

Відповідальні: завідувач кафедри д.т.н., проф. Маслов О.Г., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
4. Забезпечити належну кількість публікацій (відповідно до розпорядження від 

22.05.2015 р. № 09-Р) у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, 
зокрема Scopus та Web of Science. 

Відповідальні: завідувач кафедри д.т.н., проф. Маслов О.Г., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
5. Продовжити роботу із видання монографій, навчальних посібників та підручників, 

забезпечивши видання однієї монографії та одного навчального посібника раз на два роки. 
Відповідальні: завідувач кафедри д.т.н., проф. Маслов О.Г., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
6. Продовжити підготовку студентів щодо участі в ІІ турі Всеукраїнських конкурсів на-

укових робіт і олімпіад за загально-бакалаврськими та профільними дисциплінами кафедри 
та створити передумови для отримання призових місць на вищезазначених заходах. 

Відповідальні: завідувач кафедри д.т.н., проф. Маслов О.Г., ПВС кафедри. 
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Термін виконання: постійно. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Никифорова В. В. 
 

По четвертому питанню 
СЛУХАЛИ: завідувача кафедри електронних апаратів доц. Фомовську О. В. зі звітом про на-
укову роботу. 

Професорсько-викладацький склад кафедри ЕА налічує 10,1 ставок, з них: штатних 
одиниць – 8,95 ставки (1 д.т.н., проф., 5 к.т.н., доц.; 1 к.б.н., доц.; 5 ст. викл.); внутрішніх су-
місників – 1,15 ставки (1 к.т.н., доц.; 1 к.е.н., ст. викл.; 1 ст. викл.); сумісники зі сторони від-
сутні; 60 % співробітників  кафедри мають наукові ступені. 

Напрями наукових досліджень кафедри та основні отримані результати. Наукова робо-
та співробітників кафедри зосереджена у рамках тематики «Методи та засоби генерування, 
індикації та визначення параметрів фізичних полів технічних та біологічних об’єктів» (кері-
вник – к.т.н., доц., Мосьпан В.О.) 

Отримані результати за наступними напрямами: 
1. Неінвазивні методи аналізу рівня цукру у крові. Діагностика різних ступенів за-

хворювань на цукровий діабет (керівник –к.т.н., доц. Фомовський Ф.В.). 
– запропоновано методологію неінвазивного визначення рівня глюкози в організмі 

людини; 
– запропоновано віртуальний вимірювальний прилад який дозволить проводити дос-

лідження по визначенню вмісту глюкози в організмі людини. 
 2. Розробка методики та засобів проведення експрес-аналізу повітря, що видихає 

людина. Діагностика захворювань внутрішніх органів на ранній стадії (керівник – к.т.н., 
доц. Фомовська О.В.). 

– запропоновано методологію та модель вимірювального пристрою для проведення 
експрес-аналізу стану організму людини за рахунок визначення кількісного складу сигналь-
них біомаркерів у повітрі що видихає людина;  

 – отримана модель, що дозволяє проводити випробувальні роботи по підбору різно-
манітних сенсорів для будови вимірювальних пристроїв. 

 3. Моделювання роботи серця на основі амплітудно-фазових характеристик. Вияв-
лення патологій за допомогою аномальних відхилень амплітудно-фазових характеристик 
(керівник – к.т.н., доц., Юрко О.О.). 
 – запропоновано алгоритм пошуку та виявлення аномальних відхилень (петель) амп-
літудо-фазової характеристики та відповідний розрахунок критерію форми петлі для засто-
сування в системах автоматизованої обробки ЕКГ сигналу для виявлення патологій. Може 
бути застосовано для діагностики серцево-судинних захворювань. 

 4. Аналіз принципів побудови лазерного медичного обладнання. Підвищення ефекти-
вності пристроїв медичного призначення (керівник –к.т.н., доц., Мосьпан Д.В.). 

– удосконалено систему лазерного випромінювання для лікувального впливу на біо-
логічно активні точки; 

– розроблено альтернативну методику, яка узагальнює процес позиціонування, діаг-
ностики та лікування в одну модель.  

 5. Методи дослідження прооксидантно-антиоксидантної системи. Гістологічний 
котроль швидкопроліферуючих тканин (керівник – к.б.н., доц., Антонова О.І.). 

– визначено метод для оцінки стану прооксидантно-антиоксидантної системи. Резуль-
тати дослідження можуть бути застосовані для гістологічного контролю швидкопроліферую-
чих тканин. 

Виконання госпрозрахункових науково-дослідних робіт. За звітний період кафедрою 
електронних апаратів госпдоговірні роботи не виконувались. 

Викладачами кафедри ЕА за рахунок другої половини робочого часу виконуються на-
ступні НДР: 

1. Розробка системи оцінювання in vitro нових реактиваторів ацетилхолінестирази. 
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Автоматизований комплекс оцінки  нових реактиваторів ацетилхолінестирази (керівник – 
к.т.н., доц. Мосьпан В. О.); 

2. Методи та засоби біофотонної інфрачервоної терапії. Підвищення ефективності ви-
бірковї протимікробної фізіотерапії (керівник – к.т.н., доц. Фомовська О. В.); 

3. Модельний аналіз ЕКГ сигналу. Діагностика порушень роботи серцево-судинної 
системи (керівник – к.т.н., доц., Юрко О. О.); 

4. Інтелектуальні системи керування процесами пластичного деформування. Автома-
тизація технологічного процесу вільного формоутворення (керівник – к.т.н., доц., Мось-
пан Д. В.); 

5. Система комплексного аналізу захворювання легень. Комплекс ранньої діагностики 
хронічних захворювань легень (керівник – к.б.н., доц., Антонова О. І.). 

Наукова співпраця. Кафедра електронних апаратів має договори про співпрацю з Харь-
ківським національним університетом радіоелектроніки та Дніпропетровським національним 
університетом імені Олеся Гончара, що передбачає підвищення кваліфікації викладачів та 
спільне проведення наукових досліджень.  

Розвиток лабораторної бази. На кафедрі створені та введені в експлуатацію наступні 
науково-дослідні лабораторії: 

– лабораторія основ конструювання електронної апаратури (ауд. 1204); 
– лабораторія біотехнічної та медичної апаратури (ауд. 1207); 
– лабораторія телекомунікаційних систем (ауд. 1313); 
– лабораторія волоконно-оптичних ліній зв’язку (ауд. 1314); 
– лабораторія матеріалознавства та основ виробництва електронних апаратів (ауд. 1404); 
– лабораторія основ телебачення та радіозв’язку (ауд. 1412). 
Міжнародне співробітництво. У рамках діючої угоди про співробітництво між Кре-

менчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та інститутом мі-
жнародної освіти Ланьчжоуського транспортного університету на навчання до університету 
Ланьчжоу (КНР) у 2012 р. направлені студенти Семенов В. В., Сабадаш А. П., Андрії-
ва К. Ю., яки успішно його закінчили і отримали дипломи магістрів у 2016 році. За цією ж 
угодою у 2015р. на стажування відправлені студенти Беспальчук Б. І. та Фомовський Ф. В. 

Підготовка науково-педагогічних кадрів. Головним напрямом покращення свого кадро-
вого складу кафедра ЕА вважає підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та 
докторантуру. За звітній період відбулися захисти дисертаційних робіт співробітників кафе-
дри та аспірантів: 

У 2013 р. Фомовський Ф. В. «Технологія покращення де градаційної стійкості криста-
лів арсеніда галія, кремнія та структур і приладів на їх основі», 05.27.06 – Технологія облад-
нання та виробництва електронної техніки. 

У 2014 р. Кухаренко Д. В. «Компютерна система передопераційного планування хірур-
гічної корекції окорухового апарату  людини», 05.11.17 – Біотехнічні та медичні прилади і 
системи. 

У 2015 р. Владов С. І. «Методи та засоби визначення гемодинамічних показників при 
діагностуванні порушень системи кровообігу людини», 05.11.17 – Біотехнічні та медичні 
прилади і системи. 

Наукове керівництво аспірантами на кафедрі здійснюють: Мосьпан В.О., к.т.н., доц., 
завідувач кафедри ЕА; Фомовська О.В., к.т.н., доцент кафедри ЕА; Фомовський Ф. В., к.т.н., 
доцент кафедри ЕА; Юрко О.О., к.т.н., доцент кафедри ЕА. 

Участь у наукових конференціях та семінарах. Щорічно кафедра ЕА організує Міжна-
родну науково-технічну конференцію «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних 
об’єктів», також співробітники кафедри беруть активну участь у наукових конференціях та 
семінарах, що проводяться за межами університету (вісім міжнародного рівня та дві всеукра-
їнського). 

За звітній період викладачами кафедри зроблено 121 доповіді, у тому числі п’ять – на 
зарубіжних конференціях. Серед них: 
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– Международная научно-практическая конференция, Смоленск (РФ); 
– Оралдың ғңылым жарысы, Қазақстан (Казахстан); 
– Nauka I studia, Przemysl (Польща); 
– Международная научная конференция «Научные исследования», Москва (РФ). 
Публікації та видання. За звітний період науковцями кафедри видано монографії: 
2013 р. – Влияние биологически активных веществ на прооксидантно-антиоксидантную 

систему печени (автори: Антонова О. І., Цебржинский О. І.); 
2013 р. – Процес і обладнання струминно-лазерного різання (автори: Саленко О. Ф., За-

гірняк М. В., Фомовська О. В., Доценко В. Г., Щетінін В. Т.); 
2014 р. – Jets methods of cutting carbide and super hard materials (автори: Саленко О. Ф., 

Фомовська О. В., Щетінін В. Т.); 
2014 р. – Відновлювальні джерела електричної енергії (автори: Луценко І. А., Сін-

чук І. О., Бойко С. М.). 
Також видано один навчальний посібник. 
Опубліковано 95 наукових статей, що вийшли у провідних наукових виданнях України 

і світу (дев’ять статей індексуються у науко метричній базі даних Scopus та одна – Index Co-
pernicus). 

Підвищення професійної кваліфікації. Викладачі постійно підвищують свою кваліфіка-
цію відповідно до поточного плану: 

– Фомовський Ф. В. та Кухаренко Д. В. отримали звання доцента (2015 р. та 2016 р. ві-
дповідно); 

– Луценко І. А. отримав звання професора (2016 р.); 
– Ардашов С.А., Юрко О.О., Дрипан Ю.А., Фомовська О.В., Мосьпан В.О., Глад-

кий В.В. пройшли стажування у базовій науковій установі ХНУРЄ (2014 р.); 
– Міхальчук О. П. пройшла стажування у ДНУ (2016 р.). 
Винахідницька робота. За результатами наукових досліджень викладачами кафедри за 

три роки підготовлено та отримано чотири патенти України на корисну модель. 
Наукова робота студентів. За звітній період на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу сту-

дентських наукових робіт було представлено понад 20 робіт. З них переможцями стали: 
2013 р. –  Василина С. А. з роботою «Комплекс діагностики та корекції порушень слу-

хової орієнтації людини», науковий керівник к.т.н., доц. Юрко О. О. (ІІІ місце); 
2014 р. – Мирошніченко О. В., Фомовський В. Ф. з роботою «Засоби раннього діагнос-

тування стану церебрального кровобігу», науковий керівник к.т.н., доц. Мосьпан В. О. 
(ІІІ місце); 

2015 р. – Жушман Р. В. з роботою «Аналіз шляхів підвищення вірогідності неінвазив-
них вимірів концентрації білірубіну у крові», науковий керівник к.т.н., доц. Мосьпан Д. В. 
(ІІ місце). 

Щорічно у II турі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямком «Радіоелект-
ронні апарати», що проводиться в Харківський національний університет електроніки прий-
мають участь студенти кафедри. За звітній період було відзначено понад 20 переможців і 
призерів особового та командного заліків: 

2013 р. – Жушман Р.В. (ІІІ місце), команда КрНУ (ІІІ місце); 
2014 р. – Романенко А.В. (ІІІ місце);  
2015 р. – Безпальчук Б.І. (ІІІ місце), команда КрНУ (І місце); 
2016 р. – Діброва С.Г. (ІІІ місце). 
Публікації студентів. Результати наукової роботи студентів відображаються у їх нау-

кових публікаціях. Протягом звітного періоду кафедра забезпечила 15 студентських науко-
вих публікацій (одна – у зарубіжних виданнях) та 47 опублікованих тез доповідей конферен-
цій (три – у зарубіжних виданнях). 
ВИСТУПИВ: проф. Чорний О. П. з проектом рішення. 

1. Стан наукової діяльності кафедри електронних апаратів вважати такою, що відпові-
дає вимогам законів «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та ін-
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ших нормативних документів МОН України за винятком виконання рішення науково-
технічної ради від 23.01.2014 р. протокол № 2 щодо попереднього звіту кафедри у частині 
надання платних послуг. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одностайно. 

2. Продовжити виконання програми «Кадри – 2021» щодо підготовки та захисту док-
торських і кандидатських дисертацій, шляхом створення умов для їх захисту у встановлені 
терміни. 

Відповідальні: наукові керівники, зав. каф. доц. Фомовська О. В. 
Термін виконання: за планом. 
3. Забезпечити виконання госпдоговірних НДР відповідно до встановлених норматив-

них обсягів робіт за рахунок участі у міжнародних програмах і грантах, зокрема «Horizon–
2020», «Erasmus+», виконання галузевих програм та надання наукових послуг. 

Відповідальні: зав. каф. доц. Фомовська О. В., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
4. Забезпечити належну кількість публікацій (відповідно до розпорядження від 

22.05.2015 р. № 09-Р) у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, 
зокрема Scopus. 

Відповідальні: зав. каф. доц. Фомовська О. В., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
5. Продовжити роботу із видання монографій, навчальних посібників та підручників. 
Відповідальні: зав. каф. доц. Фомовська О. В., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
6. Продовжити підготовку студентів щодо участі в ІІ турі Всеукраїнських конкурсів на-

укових робіт і олімпіад за загально-бакалаврськими та профільними дисциплінами кафедри 
та створити передумови для отримання призових місць на вищезазначених заходах. 

Відповідальні: зав. каф. доц. Фомовська О. В., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Никифорова В. В. 

 
По п’ятому питанню 
СЛУХАЛИ: начальника НДЧ доц. Троцка О. В. зі звітом про виконання кошторису витрат 
університету на наукову діяльність у 2016 році. 

Протягом 2016 року в університеті виконувалося сім наукових проектів (дві фундамен-
тальні, чотири прикладних дослідження та розробки і одна науково-технічна (експеримента-
льна) розробка молодих учених) за рахунок видатків загального фонду державного бюджету 
на загальну суму 586,543 тис. грн. 

Також протягом звітного періоду ПВС університету було виконано 38 госпдоговірних 
НДР на загальну суму 1491,0 тис. грн. 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
 

По шостому питанню 
СЛУХАЛИ: заступників голів редакційних рад:  

Проф. Никифоров В. В.: Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного уні-
верситету імені Михайла Остроградського»: станом на 19 січня 2017 року видано п’ять но-
мерів:  

№ 1/2016 (96) – 160 стор., 21 стаття (12 статей співробітників КрНУ, дев’ять – сторон-
ніх авторів, одна англійською мовою);  

№ 2/2016 (97), част. 1 – 136 стор., 17 статей (шість статей співробітників КрНУ, 11 – 
сторонніх авторів, одна англійською мовою);  

№ 2/2015 (97), част. 2 (серія «Педагогічні науки») – 150 стор., 21 стаття (12 статей спів-
робітників КрНУ, дев’ять – сторонніх авторів, чотири англійською мовою);  

№ 3/2016 (98), част. 1 – 136 стор., 16 статей (чотири статей співробітників КрНУ, 12 – 
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сторонніх авторів, одна англійською мовою);  
№ 3/2016 (98), част. 2 (серія «Економічні науки») – 102 стор., 14 статей (11 статей спів-

робітників КрНУ, три – сторонніх авторів, всі статті англійською мовою);  
№ 4/2016 (99) – 143 стор., 18 статей (п’ять статей співробітників КрНУ, 13 – сторонніх 

авторів, одна англійською мовою);  
№ 5/2016 (100) – 151 стор., 19 статей (сім статей співробітників КрНУ, 12 – сторонніх 

авторів, англійською мовою немає);  
№ 6/2016 (101), част. 1 – 130 стор., 20 статей (12 статей співробітників КрНУ, вісім – 

сторонніх авторів, виходить виключно англійською мовою) – зараз знаходиться на макету-
ванні; 

№ 6/2016 (101), част. 2 (серія «Економічні науки») – 88 стор., 12 статей (сім статей 
співробітників КрНУ, п’ять – сторонніх авторів, три англійською мовою). 

Проф. Чорний О. П.: Науково-виробничий журнал «Електромеханічні і енергозберігаю-
чі системи»: виходить чотири рази на рік; протягом 2016 року видано чотири номери: 
№ 1/2016(33) – 160 стор., 18 статей; № 2/2016 (34) – 148 стор., 16 статей; № 3/2016 (35) – 94 
стор., 10 статей; № 4/2016 (36) – 96 стор., 8 статей.  

Електронний щоквартальний науково-практичний журнал «Інженерні та освітні тех-
нології»: виходить чотири рази на рік; протягом 2016 року видано чотири номери: 
№ 1/2016(13) – 51 стор., чотири статті; № 2/2016 (14) – 52 стор., чотири статті; № 3/2016 (15) 
– 56 стор., чотири статті; № 4/2016 (16) – 51 стор., чотири статті. 

Науково-виробничий журнал «Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого 
виробництва»: станом на 19 січня 2017 року видано номер 1/2016(17) – 108 стор., 8 статей 
(одна стаття співробітників КрНУ, сім статей – сторонніх авторів, одна англійською мовою), 
номер 2/2016(18) готується до друку. 

Проф. Шмандій В. М.: Науковий журнал «Екологічна безпека»: журнал виходить два 
рази на рік; протягом 2016 року вийшов № 1/2016 (21) – 94 стор., 15 статей.; № 2/2016 (22) – 
148 стор., 19 статей.  
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
 
По сьомому питанню 
СЛУХАЛИ: заступника голови оргкомітету проф. Чебенка В. М. зі звітом про роботу 
XIV Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні технології ведення буровибухо-
вих робіт та безпека застосування гранульованих і емульсійних вибухових речовин, їх еко-
номічна ефективність і техногенна безпека». 

Відповідно до дозволу Українського інституту науково-технічної і економічної інфор-
мації (посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію № 571 від 02.11.2015 року) на базі оздоровчого 
центру «Сонячний» смт. Свалява Закарпатської області була проведена XIV Всеукраїнська 
науково-технічна конференція «Сучасні технології ведення буровибухових робіт та безпека 
застосування гранульованих і емульсійних вибухових речовин, їх економічна ефективність і 
техногенна безпека». 

Для участі в науково-технічному заході були запрошені фахівці у сфері гірничо-
видобувної промисловості України, представники підприємств та наукових закладів у сфері 
видобування корисних копалин.  

У конференції прийняло участь 23 особи. Із них: один академік, три доктори наук, про-
фесори; два кандидати наук; чотири представника підприємств та 13 фахівців буропідривних 
робіт. 

До програми конференції було внесено 14 виступів фахівців у сфері видобування кори-
сних копалин буровибуховим способом, застосування сучасних вибухових речовин та охо-
рони праці.  

Згідно з Програмою конференції робота проведена за такими напрямами: 
1. Теоретичні та експериментальні дослідження процесів руйнування гірських порід 

вибухом. 
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2. Нові емульсійні вибухові речовини та ефективність їх використання в гірничовидо-
бувній галузі. 

3. Прогресивні технології розробки родовищ корисних копалин. 
4. Економічна ефективність застосування сучасних технологій розробки корисних ко-

палин. 
5. Спеціальні вибухові роботи. 
6. Питання техногенної безпеки при відкритій і підземній розробці корисних копалин. 
7. Інновації, трансфер технологій і комерціалізація наукових розробок. 
8. Охорона праці та безпека виробництва на гірничих підприємствах. 
Результати проведення XIV Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні 

технології ведення буровибухових робіт та безпека застосування гранульованих і емульсій-
них вибухових речовин, їх економічна ефективність і техногенна безпека»: 

1. Визнати, що XIV Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні технології 
ведення буровибухових робіт та безпека застосування гранульованих і емульсійних вибухо-
вих речовин, їх економічна ефективність і техногенна безпека» присвячена актуальним пи-
танням застосування гранульованих та емульсійних вибухових речовин, тому запропоновано 
проведення її у подальшому з розширенням географії учасників. 

2. За результатами конференції видані збірники наукових статей та тез доповідей, ре-
комендовані до друку Вченою Радою КрНУ.  

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  
1. Констатувати вагомі наукові досягнення з наступних проблем:   
– сучасні технології виконання вибухових робіт при руйнуванні гірських порід; 
– питання безпечного використання вибухових матеріалів при відкритій і підземній 

розробці корисних копалин; 
– екологічні проблеми вибуху при застосуванні гранульованих і емульсійних вибухо-

вих речовин; 
– охорона праці та безпека виробництва на гірничих підприємствах. 
2. Рекомендувати розширити та поглибити дослідження щодо застосування сучасних 

гранульованих та емульсійних вибухових речовин.  
3. Рекомендувати розширити зв’язки науковців університету та практичних працівників 

щодо досліджуваного питання.  
4. Визнати, що XIV Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні технології 

ведення буровибухових робіт та безпека застосування гранульованих і емульсійних вибухо-
вих речовин, їх економічна ефективність і техногенна безпека» присвячена актуальним пи-
танням сучасного розвитку застосування буровибухових робіт при видобуванні корисних 
копалин, тому запропоновано проведення її у подальшому з розширенням географії учасни-
ків. 
 
По восьмому питанню 
СЛУХАЛИ: заступника голови оргкомітету доц. Онищенко О. В. зі звітом про роботу 
VI Всеукраїнської наукової конференції за міжнародної участі «Актуальні питання забезпе-
чення стійкого розвитку національного господарства». 

Відповідно до дозволу Українського інституту науково-технічної та економічної інфо-
рмації (посвідчення № 577 від 02.11.2015 р.) 25-26 листопада 2016 року на базі факультету 
економіки та управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остро-
градського (КрНУ) відбулася VI Всеукраїнська наукова конференція за міжнародної участі 
«Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку національного господарства». Мета її 
проведення полягає в теоретичному узагальненні наукових досліджень та розробці практич-
них рекомендацій з проблем дослідження соціально-економічних аспектів стабільного роз-
витку економіки в умовах ринкових відносин.  

Прозвучало вітальне слово завідувача кафедри обліку, аналізу і аудиту, доктора еконо-
мічних наук, професора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остро-
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градського Касич А. О. 
В рамках пленарного засідання були представлені доповіді: 
1) «Застосування оцінки в бухгалтерському обліку при реорганізації суб’єктів господа-

рювання». Доповідач: Онищенко О. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, 
аналізу і аудиту КрНУ. 

2)  «Управління діяльністю підприємств легкої промисловості». Доповідач: Ци-
ган Р. М., старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту КрНУ. 

В ході роботи конференції 25 та 26 листопада 2016 року працювали п’ять секцій за на-
прямами, де доповідачами представлено 92 доповіді: 

1. Стратегія сталого розвитку України в умовах геополітичних викликів (керівник сек-
ції – проф. Касич А.О.) – 20 доповідей; 

2. Напрями формування управлінських рішень щодо механізмів забезпечення стійкого 
розвитку підприємств і установ (керівник секції – проф. Хоменко М.М.) – 29 доповідей; 

3. Фінансове забезпечення стійкого розвитку суб’єктів господарювання (керівник секції 
– доц. Глухова В.І.) – 11 доповідей; 

4. Розвиток обліково-аналітичної діяльності економічних суб’єктів в умовах реформу-
вання національного господарства (керівник секції – проф. Касич А.О.) – 18 доповідей; 

5. Перспективи розвитку туризму: теорія, методологія, практика (керівник секції – 
проф. Труніна І.М.) – 14 доповідей. 

Співорганізаторами конференції стали: Університет техніки та економіки (Чеська Рес-
публіка); Брестський державний технічний університет (Республіка Білорусь); Барановічсь-
кий державний університет (Республіка Білорусь). 

Загалом конференція представлена семи вітчизняними та трьома міжнародними навча-
льними закладами. Із 92 доповідачів 10 представників закордонних вищих навчальних закла-
дів. Із 173 учасників конференції 59 чол. – професори, доценти; 31 – викладачі без вчених 
звань, 10 – аспіранти та магістри, 73 – студенти.  

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Враховуючи необхідність стабільного розвитку соціально-економічних аспектів еконо-

міки в умовах ринкових відносин та прагнучи посилити: забезпечення стратегії сталого роз-
витку України в умовах геополітичних викликів; фінансове забезпечення стійкого розвитку 
суб’єктів господарювання; ефективність формування управлінських рішень щодо механізмів 
забезпечення стійкого розвитку підприємств і установ; розвиток обліково-аналітичної діяль-
ності економічних суб’єктів в умовах реформування національного господарства; розвиток 
туризму на сучасному етапі розвитку економіки, конференція постановила: 

1) констатувати високий рівень проведення та досягнення мети й завдань; 
2) вважати за доцільне посилити акцент в методології своєї подальшої роботи над про-

блемами соціально-економічних аспектів розвитку економіки в ракурсі забезпечення стійко-
го розвитку національного господарства; 

3) запропонувати провести наступну Всеукраїнську наукову конференцію за міжнарод-
ної участі у листопаді 2017 року із залученням широкого кола науковців та представників 
провідних підприємств міста, регіону та країни; 

4) закликати вжити всіх заходів до забезпечення стратегії сталого розвитку регіону з 
використанням наявного потенціалу її реалізації; 

5) запропонувати Полтавській обласній державній адміністрації, Виконкому Кремен-
чуцької міської ради залучати провідних фахівців Кременчуцького національного універси-
тету імені Михайла Остроградського до розробки галузевих програм розвитку міста та регіо-
ну, управління підприємствами в умовах реформування національного господарства; 

6) зобов’язати вчених відповідних напрямків наукової діяльності спрямувати дослі-
дження сталого розвитку регіонів з позицій реформування національного господарства. 

За результатами конференції буде видана збірка Матеріалів Всеукраїнської наукової 
конференції за міжнародної участі «Актуальні питання забезпечення стійкого розвитку наці-
онального господарства». 
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По дев’ятому питанню 
СЛУХАЛИ: керівника науковою роботою студентів, аспірантів та молодих учених доц. Со-
лошич І. О. з інформацією про висунення кандидатур на здобуття премії Президента України 
для молодих учених авторів циклу наукових праць к.т.н., доцентів Малякової М. С., Мельни-
кова В. О., Костенко А. В., Ромашихіної Ж. І. за темою «Стійкий до відмов енергоощадний 
електропривод змінного струму».  
ВИСТУПИЛИ: проф. Чорний О. П. з короткою характеристикою циклу наукових праць ви-
щезазначених авторів. Результати циклу наукових праць присвячені вирішенню спільної за-
гальної проблеми реалізації заходів по підвищення енергоефективності та подовження ресу-
рсу роботи регульованих електроприводів змінного струму за рахунок розробки наукових 
основ і впровадження енергоресурсозберігаючих систем керування, що забезпечують стій-
кість до відмов всього електротехнічного комплексу. Отримані наукові та практичні резуль-
тати знайшли впровадження у багатьох промислових підприємствах центрального регіону 
України, таких як: ЦВО ВАТ «Полтавський ГЗК» (м. Комсомольськ), ТОВ «Семіол» 
(м. Кривий Ріг), ВАТ НДІ «Перетворювач» (м. Запоріжжя), ТОВ «Енергосервісна Компанія 
«Енерго-Плюс»» (м. Кременчук). 

Доц. Солошич І. О. запропонувала обрати лічильну комісію для проведення таємного 
голосування у такому складі: голова комісії – д.т.н., проф. Мороз М. М., члени комісії – 
к.б.н., доц. Гальченко Н. П., к.п.н., доц. Солошич І. О. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Висунути цикл наукових праць за темою «Стійкий до відмов енергоо-
щадний електропривод змінного струму» на здобуття премії Президента України для моло-
дих учених у 2017 році. 

2. Колективу авторів підготувати пакет супровідних документів для участі у конкурсі 
на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених у 2017 році. 
 
По десятому питанню 
10.1. СЛУХАЛИ: голову НТР проф. Никифорова В. В. про науково-дослідні роботи, вико-
нання яких завершено у 2016 році і виконувались за рахунок коштів загального фонду дер-
жавного бюджету, а саме: 

 «Теоретичні основи керування процесами перетворення енергії в електромеханічних 
комплексах для підвищення енергоефективності їх роботи», науковий керівник проф. Чор-
ний О. П.;  

 «Створення ресурсозберігаючих технологій отримання заготовок тугоплавких матері-
алів та їх сплавів з впорядкованою структурою для виготовлення виробів з підвищеними екс-
плуатаційними та бронезахисними характеристиками», науковий керівник проф. Драгобець-
кий В. В.; 

 «Екологічна біотехнологія виробництва метану із синьо-зелених водоростей», науко-
вий керівник проф. Никифоров В. В.; 

 «Енергоресурсозберігаючі технології управління теплоспоживанням будівель навча-
льних закладів», науковий керівник проф. Родькін Д. Й. 

Всі вказані роботи виконано в повному обсязі згідно з календарним планом та технічним 
завданням. 
УХВАЛИЛИ: затвердити звіти з вказаних науково-дослідних робіт, які виконувались за раху-
нок коштів загального фонду державного бюджету. 

 
 
 
Голова ради        В. В. Никифоров 
 
 
Секретар       Н. В. Кіцель 


