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ПРОТОКОЛ  № 11 
 

засідання науково-технічної ради 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

від 21 грудня 2017 р. 
 
Присутні:  Голова НТР – Никифоров В. В. 

Заст. голови – Троцко О. В. 
Члени НТР – 39 особи. 

 
1. Про виконання планових показників НДР за рахунок коштів замовників. 
Доповідають директори інститутів та декани факультетів. 
2. Звіт з наукової діяльності кафедри систем електроспоживання та енергетичного 

менеджменту. 
Доповідає завідувач кафедри доц. Бялобржеський О. В. 
Проект рішення готує комісія: проф. Чорний О. П. – голова комісії, 
члени комісії: проф. Ляшенко В. П., доц. Мосьпан В. О. 
3. Підсумки роботи ХV Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні тех-

нології ведення буро вибухових робіт: економічна ефективність і техногенна безпека». 
Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Чебенко В. М. 
4. Затвердження звітів з науково-дослідних робіт, які виконувались співробітниками 

університету за рахунок коштів державного бюджету. 
Доповідають керівники тем. 
5. Різне. 

 
 

По першому питанню  
СЛУХАЛИ: директорів інститутів та деканів факультетів про виконання планових показ-
ників НДР за рахунок коштів замовників. 

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління: заплановано 
178,13 тис. грн. виконано – 74,71 тис. грн., що складає 41,94% (кафедра АКІТ – виконання 
0%). 

Інститут механіки і транспорту: заплановано 264,38 тис. грн. виконано – 751,43 
тис. грн., що складає 284,23% (кафедри МехМат, АіТ та КМТО – виконання 0%). 

Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії: заплановано 234,38 тис. грн. 
виконано – 441,23 тис. грн., що складає 188,26% (кафедри КІС та ЕА – виконання 0%). 

Факультет економіки і управління: заплановано 290,63 тис. грн. виконано – 89,6 
тис. грн., що складає 35,13% (кафедра Економіки – виконання 0%). 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук: заплановано 277,5 тис. грн. 
виконано – 8,65 тис. грн., що складає 6,9% (кафедри ГЮН, ТІДП та УкрЗН – виконання 
0%). 

Факультет природничих наук: заплановано 215,63 тис. грн. виконано – 245,12 тис. 
грн., що складає 113,68% (кафедри ГЗК, БЖД та ЗЛФК – виконання 0%).  
ВИСТУПИВ: голова НТР проф. Никифоров В. В. з описом загальної картини виконання 
планових показників НДР за рахунок коштів замовників. Загалом заплановано виконання 
робіт на 1460,63 тис. грн., надійшло 1610,74 тис. грн., що складає 110,28%. 
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома; кафедрам, які не виконали запланова-
ні показники активізувати роботу. 
 
По другому питанню  
СЛУХАЛИ: звіт доцента з покладанням обов’язків завідувача кафедри систем електрос-
поживання та енергетичного менеджменту Бялобржеського О. В. про наукову роботу ка-
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федри. 
Наукова діяльність співробітників кафедри ведеться у наступних основних напря-

мах: це публікація статей у фахових виданнях та тез доповідей у матеріалах конференцій, 
участь у конференціях та семінарах, наукова робота зі студентами, патентна діяльність, 
виконання наукових досліджень в рамках договірних робіт. 

Можна виділити декілька напрямів наукових досліджень, які ведуться на кафедрі: 
 Математичні методи моделювання енергетичних процесів в тягових електротех-

нічних комплексах (проф. Сінчук О. М.) 
 Теорія та практика підвищення енергоефективності систем електропостачання та 

електроспоживання промислових підприємств (доц. Бялобржеський О. В.) 
 Проблеми реалізації радіоканалів передачі даних моніторингу електротехнічного 

рухомого складу в умовах шахт (доц. Якимець С. М.) 
 Ефективність використання сонячних мікроелектростанцій в умовах сільських ро-

зподільчих мереж (доц. Гладир А. І.) 
Матеріали та результати досліджень відбиваються наступними кількісними показни-

ками: 
 кількість статей у фахових виданнях – 142, з них у виданнях які індексуються 

Scopus та Web of Science – шість; 
 кількість патентів – 48, з них за участі студентів, що навчаються за магістерськи-

ми програмами – 23; 
 кількість технічних розробок впроваджених у навчальний процес – три; 
 кількість тез доповідей студентів, опублікованих за результатами конференцій 

молодих вчених – 42; 
 на кафедрі проводиться перший тур конкурсу студентських наукових робіт за на-

прямом «Енергетика», також студенти приймають участь у конкурсі за напрямом «Елект-
ротехніка» кількість переможців – 13; 

 в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт студенти виборо-
ли сім призових місць; 

 у ІІ турі Всеукраїнських студентських олімпіад наші студенти призових місць не 
вибороли. 

У 2015 році в навчальний процес впроваджено «Лабораторний комплекс по дослі-
дженню технологічних і енергетичних процесів, систем релейного захисту і автоматики 
при керуванні роботою понижуючої двотрансформаторної підстанції», який розроблений 
студентами кафедри під керівництвом викладачів на базі обладнання переданого раніше 
АВМ «Ампер» приблизною вартістю 50,00 тис. грн. 

У 2016 році в навчальний процес впроваджено «Комп’ютиризований комплекс для 
дослідження режимів електроспоживання систем з електромеханічними перетворювача-
ми», який розроблений студентами та аспірантами кафедри під керівництвом викладачів 
приблизною вартістю 10,00 тис. грн. 

Зусиллям кафедри у 2015 році встановлено вітрогенератор потужністю 300 Вт варті-
стю 6,00 тис. грн, який під’єднано до рініше введеного в навчальний процес лабораторно-
го стенду з дослідження альтернативних джерел енергії. У 2017 році в рамках договору 
про науково-технічне співробітництво з ТОВ «Інноваційні енергетичні технології» в уні-
верситет передано обладнання вартістю 75,00 тис. грн, яке змонтоване зазначеною фір-
мою та введено в експлуатацію.  

Вказане обладнання представляє собою сучасну сонячну електростанцію, деякі сер-
вісні показники роботи якої є доступними для користувачів через INTERNET використан-
ням звичайного браузера. Зазначене устаткування використовуватиметься як в навчально-
му процесі, так і для проведення наукових досліджень. 

В частині міжнародної діяльності слід відзначити активну роботу доц. Гладиря А. І., 
зокрема завдяки його зусиллям цього року представники кафедри брали участь у конфе-
ренції, яка проводилась Опольским технологічним університетом в Польщі. 
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Співробітники кафедри беруть активну участь у Міжнародних конференціях, що 
проводяться в провідних навчальних закладах України та мають статус міжнародних. 

У 2016 році кафедра забезпечила проведення Міжнародної науково-технічної кон-
ференції молодих учених та спеціалістів Електромеханічні та енергетичні системи, методи 
моделювання та оптимізації. За результатами якою співробітниками кафедри підготовле-
ний до випуску збірник тез доповідей. 

У 2015 році старший викладач Шокарєв Д. А. та асистент Чорна В. О. захистили ди-
сертації на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03. – «Елек-
тротехнічні комплекси та системи». 

Протягом 2015–2017 року на кафедрі видані три посібника, інформація про які роз-
міщена на web-сторінці кафедри, на якій також розміщена більшість методичних вказівок 
доступних для використання студентами у навчальному процесі. 

Співробітники кафедри займаються також винахідницькою діяльністю, результати 
якої відбиваються у патентах на корисні моделі. За суттю заявки відповідають заявкам на 
винахід, але фінансове навантаження змушує подавати заявку саме на зазначений рівень 
інтелектуальної власності. 

Безперервна та тісна робота зі студентами починаючи з третього курсу навчання за-
безпечує певний рівень підготовки студентів, в результаті чого їх роботи подаються на 
конкурси наукових робіт та займають призові місця. 

В період з 2015 по 2017 рік співробітники кафедри беруть участь в госпдоговірних 
роботах, зокрема останній договір було заключено на суму 22,548 тис.  грн. В результаті 
роботи на суму 13,00 тис. грн закуплено обладнання, яке використовується в лабораторіях 
кафедри. 

Діяльність кафедри представлено на веб-сторінці кафедри та у соціальній мережі 
Facebook.  
ВИСТУПИВ: голова комісії проф. Чорний О. П. з проектом рішення.  

Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє: 
1. Стан наукової діяльності кафедри систем електроспоживання та енергетичного 

менеджменту вважати таким, що в цілому відповідає вимогам законів «Про вищу освіту», 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншим нормативних документів МОН 
України за винятком п. 3 рішення науково-технічної ради від 17 жовтня 2014 р. щодо за-
безпечення виконання НДР за рахунок коштів замовників відповідно до встановлених но-
рмативних обсягів. 

2. Активізувати виконання програми «Кадри – 2021» щодо підготовки та захисту 
докторських і кандидатських (PhD) дисертацій, шляхом створення умов для їх захисту у 
встановлені терміни. 

Відповідальні: наукові керівники аспірантів, в.о. завідувача кафедри доц. Бялобрже-
ський О. В. 

Термін виконання: за планом. 
3. Активізувати виконання НДР за рахунок коштів замовників відповідно до встано-

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

Відповідальні: в.о. завідувача кафедри доц. Бялобржеський О. В. 
Термін виконання:  постійно. 
4. Забезпечити кількість публікацій за результатами наукових досліджень кафедри у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science 
відповідно до розпорядження від 22.05.2015 р. № 09-Р. 

Відповідальні: в.о. завідувача кафедри доц. Бялобржеський О. В., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
5. Продовжити роботу з видання монографій, навчальних посібників i підручників 

один раз на два роки. 
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Відповідальні: в.о. завідувача кафедри доц. Бялобржеський О. В., ПВС кафедри. 
Термін виконання: один раз на два роки. 
6. Активізувати підготовку студентів для участі у ІІ турі Всеукраїнських конкурсів 

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

Відповідальні: заступник завідувача кафедрою доц. Бялобржеський О. В., доц. Чорна 
В. О. 

Термін виконання: постійно. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на на першого проректора проф. Ни-

кифорова В. В. 
 

По третьому питанню  
СЛУХАЛИ: голову оргкомітету конференції проф. Чебенко В. М. з підсумками про роботу 
ХV Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні технології ведення буро ви-
бухових робіт: економічна ефективність і техногенна безпека». 

Відповідно до дозволу Українського інституту науково-технічної і економічної ін-
формації (посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію № 754 від 14.12.2016 року) на базі пансі-
онату «Сонячна поляна» смт. Свалява Закарпатської області була проведена 
XV Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні технології ведення буровибу-
хових 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 взяли участь 41 особа, з них: п’ять докторів наук, три кандидати наук, 
33 керівники підприємств та фахівці буропідривних робіт. 

До програми конференції було внесено 29 виступів фахівців у сфері видобування 
корисних копалин буровибуховим способом, застосування сучасних вибухових речовин та 
охорони праці.  

Робота конференції проведена за такими напрямами: 
 теоретичні та експериментальні дослідження процесів руйнування гірських порід 

вибухом; 
 нові емульсійні вибухові речовини та ефективність їх використання в гірничодо-

бувній галузі; 
 прогресивні технології розробки родовищ корисних копалин; 
 економічна ефективність застосування сучасних технологій розробки корисних 

копалин; 
 спеціальні вибухові роботи; 
 питання техногенної безпеки при відкритій і підземній розробці корисних копа-

лин; 
 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 емуль-
сійних вибухових речовин. Їх економічна ефективність і техногенна безпека»: 

1. Визнати, що XIV Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні техно-
логії ведення буровибухових робіт та безпека застосування гранульованих і емульсійних 
вибухових речовин. Їх економічна ефективність і техногенна безпека» присвячена актуа-
льним питанням 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, 
рекомендовані до друку Вченою Радою КрНУ. 
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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 вибу-

хових 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 праців-

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

гії ведення буровибухових робіт та безпека застосування гранульованих і емульсійних ви-
бухових речовин. Їх економічна ефективність і техногенна безпека» присвячена актуаль-
ним питанням сучасного розвитку застосування буровибухових робіт при видобуванні ко-
рисних копалин, тому запропоновано проведення її у подальшому з розширенням геогра-
фії учасників. 
ПОСТАНОВИЛИ: Інформацію прийняти до відома.  
 
По четвертому питанню 
СЛУХАЛИ: голову НТР проф. Никифорова В. В. про науково-дослідні роботи, які викону-
вались у 2017 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Протягом 
звітного року виконувались дві фундаментальні і дві прикладні науково-дослідні роботи. 
Всі роботи виконано в повному обсязі згідно з календарним планом та технічним завдан-
ням. 
ВИСТУПИВ: к.т.н., доц. Калінов А. П. – відповідальний виконавець фундаментальної ро-
боти «Розвиток теоретичних основ підвищення енергоефективності електротехніч-
них комплексів, розробка методів діагностики та систем корекції енергоспоживання 
та енергоперетворення у процесі експлуатації та в аварійних режимах» (науковий на-
прям «Енергетика та енергоефективність, технології видобутку та переробки корисних 
копалин, машинобудування та приладобудування», № державної реєстрації: 0115U002529, 
науковий керівник – д.т.н., проф. Загірняк М. В.), загальний обсяг фінансування склав 
316,065 тис. грн., зокрема у 2017 році – 121,150 тис. грн. Виконання роботи завершено у 
звітному році.  

За результатами виконання роботи запропоновано: спосіб визначення показників 
процесів енергоперетворення в електромеханічному комплексі, який є більш точним та 
інформативним порівняно з існуючими оцінками енергопроцесів, що зумовлено враху-
ванням всіх складових потужності внутрішнього енергообміну; підхід до побудови енер-
гоаналізатора, який дозволяє досліджувати енергопроцеси при зміні їх у реальному часі зі 
збереженням повної інформації про вихідні сигнали, які формують потужність; спосіб діа-
гностики витоків з трубопровідної мережі електрогідравлічного комплексу, що базується 
на частотному аналізі сигналу гідравлічної потужності, який дозволяє ідентифікувати міс-
це локалізації витоку в гідромережі. Розроблено віртуальний комплекс-тренажер гідрот-
ранспортної установки, що імітує роботу фізичного обладнання гідротранспортної уста-
новки та дозволяє проводити лабораторний практикум з дослідження експлуатаційних та 
аварійних режимів роботи обладнання; обґрунтовано спосіб розробки інтелектуальних 
моделей надійності електричних машин із тривалим наробітком на відмову, апробований 
при формулюванні граничних станів та розробці первинних моделей надійності всипної 
обмотки, підшипникових вузлів на базі радіальних однорядних підшипників та осердя 
статора асинхронних двигунів малої й середньої потужності; запропоновано і апробовано 
спосіб оцінки ефективності вентильних реактивних двигунів із заданими конструктивни-
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ми параметрами на основі величини обертаючого моменту через вимірювані фазні струми 
та напруги; представлено особливості модифікації методів розрахунково-
експериментального визначення складових втрат в умовах передбачуваних змін властиво-
стей основних конструктивних вузлів і матеріалів електричних машин; проведено систе-
матизацію результатів експериментальних досліджень особливостей енергоспоживання 
типових споживачів промислових і комунальних об'єктів за видами і рівнями навантажен-
ня, яка дозволила одержати діапазони зміни основних показників якості електричної енер-
гії, а також розробити механізм поділу впливу окремих груп споживачів на якість елект-
ричної енергії у низьковольтних мережах. Також вперше розроблено енергетичну модель 
електротехнічного комплексу (на прикладі електрогідравлічного) на базі рівнянь енерго-
балансу гармонійних складових потужності між джерелом енергоживлення й елементами 
енергетичного каналу, яка дозволяє визначати параметри електрогідравлічного обладнан-
ня під час його експлуатації при розвитку нелінійних процесів у технологічному контурі. 
Розроблено програмний модуль для автоматизованого розрахунку електромагнітного поля 
у поперечному перерізі асинхронного двигуна, що може використовуватись при розробці 
нових методів діагностики. 

Окремі напрямки роботи покладено в основу формування тематик магістерських ро-
біт кафедри систем автоматичного управління і електропривода та кафедри електричних 
машин і апаратів, а також до основних тематик дисертаційних досліджень співробітників 
та аспірантів кафедр університету. Результати роботи включено до дисциплін «Технічна 
діагностика та моніторинг електричних машин», «Програмні засоби систем керування», 
«Силова промислова техніка», «Керовані електричні машини та електромагнітна суміс-
ність», «Системи керування електроприводами», «Енергетичні процеси електромеханіч-
них систем», «Автоматизований електропривод типових промислових машин та механіз-
мів», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» та апробовано на науково-
технічних конференціях і симпозіумах IEEE First Ukraine Conference on Electrical and 
Computer Engineering (UKRCON, м. Київ; XXVII Sympozjum Srodowiskowe PTZE 2017 
(Sandomierz, Poland); IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System 
(MEES 2017, м. Кременчук); ХVІІI Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми 
енергоресурсозбереження в електромеханічних системах. Наука, освіта і практика» 
(м. Кременчук); ХV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціа-
лістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» 
(м. Кременчук) та інших. Подано до спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 три доктор-
ські дисертації, захист яких заплановано у другому кварталі 2018 року.  

Під час заключного етапу проекту виконавець Манько Р.М. отримав грант у рамках 
програми «Erasmus+ International credit mobility programme» на сумму 120 тис. грн., під час 
якого провів дослідження за тематикою проекту. Виконано науково-дослідну роботу за 
кошти замовника «Надання рекомендацій з подальшої ефективної експлуатації АД на ос-
нові проведеної діагностики та визначення технічного стану електричних машин ДЗФ від-
повідно до технічнго завдання та об’ємом робіт, що наведено у акті дефектів» за догово-
ром з ВАТ «Полтавський ГЗК» (м. Горішні Плавні) у сумі 22,5 тис. грн. 
ВИСТУПИВ: д.т.н., проф. Чорний О. П. – керівник прикладного дослідження «Енергети-
чний моніторинг споживання та ефективності використання енергетичних ресурсів 
в комунальній енергетиці» (науковий напрям «Енергетика та енергоефективність, те-
хнології видобутку та переробки корисних копалин, машинобудування та приладобуду-
вання», № державної реєстрації 0116U004580), загальний обсяг фінансування склав 
489,980 тис. грн., зокрема у 2017 році – 289,200 тис. грн. Виконання роботи завершено 
у поточному році. 

За результатами виконання роботи проведено системний аналіз особливостей функ-
ціонування систем енергозабезпечення муніципальних будівель; розроблено інтерактивну 
систему моніторинга для аналізу режимів споживання та використання енергоресурсів бу-
дівель житлово-комунального господарства; створено, удосконалено і досліджено WEB-
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систему моніторинга енергоспоживання цивільних будівель; розроблено інформаційно-
аналітичний інструментарій для оцінки ефективності впровадження енергозберігаючих 
технологій. 

Розвинено підхід до енергоресурсозбереження в системах енергозабезпечення циві-
льних будівель, що базується на взаємопов'язаному вирішенні задач споживання, викори-
стання та управління їх енергоспоживанням. Запропоновані підхід до енергоресурсозбе-
реження та критерії оцінки ефективності складають основу інформаційно-аналітичного 
інструментарію, що забезпечує поточний контроль і сигналізацію аварій у системах енер-
гозабезпечення будівель, а також містить базу даних з можливістю створення енергетич-
ного паспорта будівлі та обліково-звітної документації для здійснення господарської дія-
льності. Також запропоновано технічну реалізацію застосованих у проекті енергоресурсо-
зберігаючих технологій моніторингу систем енергозабезпечення будівель, що базуються 
на сучасних технологіях створення розподілених інформаційних систем; створено про-
грамні продукти для віддаленого моніторингу стану систем енергозабезпечення будівель з 
функціями поточного аналізу споживання та використання енергоресурсів. 

Отримані результати у вигляді технічних та інформаційних рішень широко затребу-
вані в практиці роботи енергопостачальних компаній і, особливо, для кінцевих споживачів 
енергії: керуючих компаній, житлово-експлуатаційних контор, об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, навчальних закладів, адміністративних і медичних об'єктів і 
т.д. Сумарний економічний ефект від енергозбереження приводить до зниження витрат на 
енергію й економію інвестиційних ресурсів для підтримки й розвиток мереж енергозабез-
печення, а економія енерговитрат приводить до істотного підвищення цінової конкуренто-
спроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Крім того зменшується 
екологічне навантаження на навколишнє середовище за рахунок зниження використання 
енергоресурсів. 

Окремі напрямки роботи покладено в основу формування тематик магістерських ро-
біт кафедри автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій університету, а також 
до основи тематики двох кандидатських та однієї докторської дисертацій. Результати ро-
боти включено до дисциплін «Технології ідентифікації, програмування та керування», 
«Програмні засоби систем керування», «Розробка людино-машинних інтерфейсів», «Сис-
теми керування базами даних».  

Результати досліджень апробовано на науково-технічних конференціях і симпозиу-
мах: IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES 2017, 
м. Кременчук); IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering 
(UKRCON), м. Київ); Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and 
High Energy Physics Experiments, SPIE 2017 (Wilga, Poland); ХVІ Міжнародній науково-
технічній конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» 
(м. Кременчук) та інші). 

Захищено одну кандидатську дисертацію. Подано до спеціалізованої вченої ради 
Д 45.052.01 докторську дисертацію, захист якої заплановано у другому кварталі 2018 ро-
ку. Під час заключного етапу проекту виконано науково-дослідну роботу за кошти замов-
ника «Підготовка документації на інтерактивну систему моніторингу споживання енерге-
тичних ресурсів будинками бюджетної сфери м. Кременчук та її тестування» за договором 
з ВАТ «Полтавський ГЗК» (м. Горішні Плавні) у сумі 60 тис. грн. 
ВИСТУПИВ: д.т.н., проф. Драгобецький В. В. керівник фундаментальної роботи «Управ-
ління структурно-фазовим станом деталей з наноструктурованих матеріалів на всіх 
етапах їх виготовлення із забезпеченням високих експлуатаційних характеристик 
виробів» (науковий напрям «Наукові проблеми матеріалознавства», № державної реєст-
рації 0117U002295), обсяг фінансування 2017 року склав 224,65 тис. грн. Виконання робо-
ти розпочалось у поточному році та, згідно запиту і календарному плану, буде продовжена 
ще два роки.  

За результатами виконання роботи: встановлено вплив температурних факторів 
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швидкості охолодження та деформування тертя, характеристик напружено-
деформованого стану та схеми навантаження на деградацію та оновлення структурно-
фазового стану матеріалу на стадіях виготовлення, механічної обробки та зміцнення нано-
структурних матеріалів; розроблено фізико-математичну модель відновлення структурно-
фазового стану матеріалу при механічній обробці на режимах, що забезпечують високу 
продуктивність без зниження швидкості різання. Також одержано: моделі, що описують 
формування й еволюцію структурно-фазового стану і фізико-механічних властивостей на-
ноструктурованих металевих матеріалів як результат пластичної течії в поєднанні з інши-
ми технологічними й експлуатаційними чинниками на всіх стадіях життєвого циклу виро-
бу; закономірності формування властивостей на стадіях життєвого циклу виробів буде 
конкретизовано шляхом виконання теоретичних і експериментальних досліджень накопи-
чення деформації і вичерпання запасу пластичності металу при складних навантаженнях в 
ході реалізації різних траєкторій деформації при наноструктурування; аналітичні залеж-
ності інтенсивності зростання зерна в металах з нано- і субмікрокристалічної структурою, 
які враховують особливості їх поведінки, дозволяють розрахувати інтенсивність росту ро-
зміру зерна залежно від величини накопиченої деформації, теплоти і вичерпання запасу 
пластичності на кожному етапі навантаження (заготівельні операції, механічна обробка, 
стадія експлуатації) у життєвому циклі виробу. Отримані результати досліджень дозво-
лять розробити конкурентоспроможні методики, способи та технології механічної оброб-
ки металів з субмікро- та нанокристалічною структурою для виготовлення виробів з 
принципово новими експлуатаційними властивостями. Результати досліджень значно ро-
зширять знання в області теорії пластичної та механічної обробки матеріалів. 

Окремі напрямки роботи покладено в основу формування тематик магістерських ро-
біт кафедри технології машинобудування університету. Такий підхід дозволяє готувати 
висококваліфікованих фахівців шляхом освоєння сучасної методології виготовлення ви-
робів із субмікро- та нанокристалічних металів та створити нові лекційні розділи і практи-
чні роботи з дисциплін «Теорія різання металів», «Технологія машинобудування», 
«Управління якістю виробів». 

Результати досліджень апробовано на науково-технічних конференціях і симпозиу-
мах: IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES 2017, 
м. Кременчук); ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля 
технічних і біологічних об’єктів» (м. Кременчук); ХV Міжнародна науково-технічна кон-
ференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні й енергетичні системи, методи 
моделювання і оптимізації» (м. Кременчук); Всеукраїнська науково-технічна конференція 
«Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової 
техніки» (м. Вінниця). 

За час виконання етапу опубліковано три статті в наукових журналах і одна публіка-
ція у матеріалах конференції, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of 
Science; три статті у фахових журналах України; п’ять  публікацій у матеріалах конферен-
цій і тезах доповідей; отримано один охоронний документ на право інтелектуальної влас-
ності. Видано одну монографію. 

Під час етапу проекту виконано дві науково-дослідні роботи за кошти замовника: 
«Розробка організаційно-технічних заходів з удосконалення технології, технологічного 
оснащення та обладнання для імпульсної обробки тонколистових заготовок» за договором 
з ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) і «Розрахунок процесу стійкості спеціалізованих бро-
ньованих автомобілів КрАЗ «Srek» та Краз «Fiоna» при  динамічному вибуховому наван-
таженні» за договором з ПАТ «Авто КрАЗ» (м. Кременчук) на загальну суму 122,5 тис. 
грн. 

 
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити звіти з вказаних науково-дослідних робіт, які виконувались за 
рахунок коштів загального фонду державного бюджету протягом 2017 року. 

2. Завершити виконання фундаментальної роботи «Розвиток теоретичних основ під-
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вищення енергоефективності електротехнічних комплексів, розробка методів діагности-
ки та систем корекції енергоспоживання та енергоперетворення у процесі експлуатації 
та в аварійних режимах» та прикладного дослідження «Енергетичний моніторинг спо-
живання та ефективності використання енергетичних ресурсів в комунальній енергети-
ці» у зв’язку із закінченням терміну та виконання яких зроблено у повному обсязі та від-
повідно до запиту, тематичного плану і технічного завдання. 

3. Вважати за доцільне продовжити виконання робіт і клопотати перед МОН Украї-
ни про подальше фінансування у 2018 році: науково-технічної розробки молодих учених 
«Енергоресурсозбереження у регульованих електроприводах змінного струму при виник-
ненні пошкоджень електричних двигунів» та фундаментального дослідження «Управління 
структурно-фазовим станом деталей з наноструктурованих матеріалів на всіх етапах 
їх виготовлення із забезпеченням високих експлуатаійних характеристик виробів», вико-
нання яких продовжується у наступному році. 
 
 
 
 

Голова НТР        В. В. Никифоров 
 
 
 
Секретар       Н. В. Кіцель 


