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ПРОТОКОЛ  № 2 
засідання науково-технічної ради 

Кременчуцького національного університету  
імені Михайла Остроградського 

від 18 лютого 2017 р. 
 
Присутні:  Голова – Никифоров В.В. 

Заст. голови – Троцко О. В. 
Члени НТР – 40 осіб.  

 
1. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних робіт 
за 2016 рік та затвердження і корегування плану захистів на 2017 рік. 

Доповідають вчені секретарі спеціалізованих рад. 
2. Виконання програми «Кадри–2021» за 2016 рік. 

Доповідає перший проректор проф. Никифоров В. В. 
3. Звіт з наукової діяльності кафедри інформаційно-управляючих систем. 

Доповідає заст. завідувача кафедри доц. Притчин С. Е. 
Проект рішення готує комісія: голова – проф. Чебенко В. М.  
члени комісії – проф. Драгобецький В. В., доц. Сидоренко В. М. 

4. Висунення кандидатів на здобуття державних премій та стипендій для молодих учених. 
Інформує керівник НР студентів, аспірантів та молодих учених доц. Солошич І. О. 

5. Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України. 
Доповідають доц. Симонова А. А. та доц. Харламова О. В. 

6. Різне. 
6.1. Зміни до наказу ректора КрНУ № 14–1 від 07.02.2011 «Про встановлення рекомендова-
них обсягів виконання госпдоговірних НДР на кафедрах» щодо збільшення нормативних 
обсягів виконання НДР за кошти замовника у 1,5 рази. 
 
По першому питанню 
СЛУХАЛИ: звіти секретарів спеціалізованих учених рад із захисту дисертаційних робіт:  

Спеціалізована вчена рада Д 45.052.01 
Створена наказом Міністерства освіти і науки України затверджена наказом МОН від 

21.12.15 № 1328 строком на три роки. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня док-
тора технічних наук за спеціальностями: 

– 05.09.01 «Електричні машини і апарати»; 
– 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи». 
Протягом 2016 року проведено захисти чотирьох кандидатських дисертацій: 
  Костенко А. В., «Частотно-регульований електропривод із компенсацією впливу не-

симетрії обмоток статора асинхронного двигуна»; 
  Кравець О. М., «Електромеханічна система зниження динамічних навантажень у на-

сосному комплексі»; 
  Малякова М. С., «Компенсація неактивних складових струмів в умовах несинусоїда-

льності і несиметрії напруги мережі живлення»; 
  Ченчевой В. В., «Частотно-регульований електропривод із компенсацією впливу не-

симетрії обмоток статора асинхронного двигуна». 
Спеціалізована вчена рада К 45.052.02. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015 року. За-

хист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальнос-
тями: 

– 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 
– 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». 
Протягом 2016 року відбулись захисти трьох кандидатських дисертацій: 
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 Безручко О. О., «Управління економічним потенціалом промислового підприємства 
на різних стадіях життєвого циклу» (захист у термін); 

 Гаврикова А. О., «Організаційно-економічний механізм розвитку ринку електричної 
енергії в Україні»; 

 Таловер В. А., «Формування інвестиційної політики України». 
На наступний рік заплановано три захисти кандидатських дисертаційних робіт. 
Спеціалізована вчена рада К 45.052.03. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 року. За-

хист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 
– 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»; 
– 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та нструменти». 
Протягом 2016 року відбувся захист однієї кандидатської дисертації – Бауман К. В., 

«Розроблення кавітаційної установки для приготування бітумних емульсій». 
На наступний рік заплановано захисти чотирьох кандидатських дисертацій. 
Спеціалізована вчена рада К 45.052.04. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 41 від 17.01.2014 року. 
Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціа-

льностями: 
– 05.13.06 «Інформаційні технології»; 
– 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки». 
Протягом звітного періоду захистів не відбулося. 
Спеціалізована вчена рада К 45.052.05. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1049 від 

31.10.2014 року. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». 

Протягом 2016 року відбулося три захисти кандидатських дисертацій: 
 Сакун О. А., «Оцінка та прогнозування впливу шумового й електромагнітного за-

бруднення на природно-заповідні та рекреаційні території»; 
 Соколова І. Ф., «Комплексна оцінка та прогнозування впливу підприємств первин-

ного виноробства на довкілля»; 
 Гільов В. В., «Експрес-оцінка стану екологічної безпеки примагістральних територій 

сельбищних зон». 
Спеціалізована вчена рада Д 45.052.06. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 747 від 30.06.2015 року. За-

хист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата технічних наук за спеці-
альностями: 

– 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»; 
– 05.15.09 «Геотехнічна та гірнича механіка». 
Протягом звітного періоду відбувся захист чотирьох кандидатських дисертацій: 
  Маркевич А. Г., «Удосконалення технології вібраційного волочіння дроту тугоплав-

ких металів в умовах зворотно-поступального руху деформуючого інструменту»; 
  Жовноватюк Я. С., «Удосконалення процесів електрогідравлічного перфорування 

отворів в листових деталях шляхом формування рівномірних полів тиску»; 
  Хорольський В. Л., «Удосконалення технології виробництва плоских листових заго-

товок з фасками під зварювання»; 
  Плєснецов С. Ю., «Удосконалення технології валкового формування гнутих профілів 

з елементами згину до 180°»; 
та одної докторської дисертації: 
 Савєлов Д. В., «Розвиток наукових основ процесів і обладнання високоефективного 

вібропресування виробів з порошків тугоплавких металів». 
Спеціалізована вчена рада К 45.052.07. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 року. За-
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хист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальніс-
тю: 

– 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». 
Протягом звітного періоду відбувся захист однієї кандидатської дисертації.  

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити звіти спеціалізованих вчених рад. 
 

По другому питанню 
СЛУХАЛИ: першого проректора проф. Никифорова В. В. з інформацією про виконання про-
грами «Кадри–2021» за 2016 рік. 

Протягом 2016 року загалом відбулося два захисти докторських дисертаційних робіт: 
Притчин С. Е. (кафедра ІУС) та Вамболь В. В. (кафедра ЕБОП) та 11 захистів кандидатських 
дисертаційних робіт: Кравець О. М., Малякова М. С. та Костенко А. В. (кафедра САУЕ); Жо-
вноватюк Я. С. (кафедра ТехМаш); Бауман К. В. (КМТО); Маркевич А. Г. (кафедра ІВМ); 
Безручко О. О. (кафедра економіки) – захист у термін; Дніпровська Т. В. (кафедра ФВС); 
Єлесін П. В. (ТІДП); Соколова І. Ф. (кафедра ЕБОП); Сакун О. А. (кафедра БЗЛ). 

На наступний рік згідно з програмою «Кадри–2021» заплановано захист однієї доктор-
ської та 15 кандидатських дисертаційних робіт. Прохання директорам інститутів та деканам 
факультетів протягом тижня подати службові записки із змінами до програми. 
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
 
По третьому питанню 
СЛУХАЛИ: заст. завідувача кафедри інформаційно-управляючих систем доц. Притчина С. Е. 
зі звітом про наукову роботу кафедри. 

Професорсько-викладацький склад кафедри інформаційно-управляючих систем (ІУС) 
18 ставок, з них: штатних одиниць 18 ставки (чотири доктори наук, професорів, чотири кан-
дидати наук, доценти; шість кандидатів наук, старших викладача; чотири старших викладача 
без ступеня, два асистента). 

Напрями наукових досліджень кафедри та основні отримані результати. Наукова робо-
та співробітників кафедри зосереджена у рамках тематики наукової школи:  

– «Структурна досконалість напівровідникових матеріалів, технології виробництва мо-
нокристалів напівровідників та фотоелектричних перетворювачів енергії» (науковий керів-
ник школи завідувач кафедри ІУС, д.т.н., проф. Оксанич Анатолій Петрович). 

Очікуваний науковий результат, його значущість: 
1. Розробка та дослідження методик використання високоінтенсивних магнітних полів 

для терапії широко розповсюджених захворювань. Очікуваний результат полягає у тому що 
будє дослідженно механізм біологічного та лікувального впливу магнітних полів на різні за-
хворювання. Буде виконана розробка установки для отримання високоінтенсивних магнітних 
полів при мінімальних часових інтервалах, в тому числі підвищення частоти слідування ім-
пульсів. (д.т.н., проф., Оксанич А.П.) 

2. Мультиагентна технологія моніторингу якості складного безперервного технологіч-
ного процесу з великою інерційністю та транспортною затримкою. Буде досліджено законо-
мірності моніторингу технологічного процесу з великою інерційністю та транспортною за-
тримкою. Очікуваний результат полягає у тому що будє підвищено якість продукції за раху-
нок отримання актуальної інформації про стан параметрів, що визначають якість, шляхом 
непрямих вимірювань. (к.т.н., доц., Конах І.С.) 

3. Розробка інформаційних технологій моніторингу та прогнозування стану довкілля з 
позицій екологічної безпеки. Буде створено комплекс моделей і алгоритмів для моніторингу 
та прогнозування стану довкілля з позицій екологічної безпеки (д.т.н., проф. Шевченко І.В.).  

4. Розробка математичних моделей методів та інтелектуальних засобів управління ме-
дичними закладами. Буде розроблено математичну модель інформаційного простору закри-
того типу для медичних закладів які мають розподілену територіальну структуру. Очікува-
ний результат полягає у тому що буде підвищено якість управління медичним закладом та 
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підвищено ефективність взаємодії між підрозділами (д.т.н., проф., Притчин С.Е.) 
5. Розробка сенсорів газу на базі нанорозмірних поруватих плівок кремнію та арсеніду 

галію. Очікуваний результат полягає у тому що буде вирішено завдання створення та вироб-
лення швидкодіючих сенсорів газу для діагностики різних видів захворювання (д.т.н., проф., 
Оксанич А.П.) 

Всі означені дослідження виконувались викладачами кафедри за рахунок другої поло-
вини робочого часу та за рахунок госпдоговірних НДР.  

НДР, що виконувалися на засадах господарчого договору: за звітний період кафедра 
уклала три господарчих договорів на виконання НДР. 

1. Розробка апарату профілактичної магнітної акупунктури «Тесла». Замовник Комуна-
льне медичне підприємство «Лікарня Придніпровська». Сума договору 10 тис. грн. Термін 
договору 2016–2017 р. Керівник д.т.н., проф., Оксанич А.П. 

2. Розробка технічних пропозицій щодо підвищення точності автоматичної стабілізації 
температури і вологості технічного вуглецю на виході сушильного барабана. Замовник Пуб-
лічне акціонерне товариство «Кременчуцький завод технічного вуглецю». Сума договору 
30 тис. грн. Термін договору 2016 – 2017 р. Керівник д.т.н., проф., Оксанич А.П. 

3. Розробка автоматизованої системи управління медичним закладом (МедІУС). Замов-
ник Комунальне медичне підприємство «Лікарня Придніпровська». Сума договору 100 тис. 
грн. Термін договору 2016 – 2017 р. Керівник д.т.н., проф., Притчин С.Е. 

Згідно тематичного плану науково-дослідних робіт, які виконувались викладачами ка-
федри ІУС за рахунок другої половини робочого часу були виконані сім НДР: 

1. Розробка математичного, інформаційного та програмного забезпечення  розподіле-
них інформаційних систем виробничих підприємств на основі джерел зв’язаних даних в умо-
вах структурної  невизначеності (керівник: Щербак С.С., к.т.н., доц.). 

За результатами роботи захищена кандидатська дисертація аспіранта кафедри ІУС Га-
лушки І.М. 

2. Створення автоматизованих комплексів контролю параметрів напівпровідників (ке-
рівник: Притчин С.Е., к.т.н., доц.). За результатами роботи захищена кандидатська дисерта-
ція аспіранта кафедри ІУС Когдася М.Г. 

3. Розробка методу та засобів поліпшення якості оптичного арсеніду галію для облад-
нання ІЧ діапазону (керівник: Оксанич А.П., д.т.н., проф.). За результатами роботи захищена 
кандидатська дисертація аспіранта кафедри ІУС Андросюка М.А. 

4. Розробка та дослідження моделей структурної досконалості напівпровідників на їх 
механічні властивості (керівник: Оксанич А.П., д.т.н., проф.). За результатами роботи захи-
щена докторська дисертація к.т.н., доцентк кафедри ІУС Притчина С.Е 

5. Розробка та дослідження моделей та алгоритмів інтелектуальної підтримки прийнят-
тя рішень в умовах неповної визначеності (керівник: Шевченко І.В., к.т.н., доц.). За результа-
тами роботи захищена докторська дисертація к.т.н., доцент кафедри ІУС Шевченко І.В. 

Наукова співпраця. Кафедра підтримує творчі зв’язки з наступними навчальними закла-
дами та підприемствами: Інститутом високих технологій Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченко; Харківським національним університетом радіоелектроніки; За-
порізьким національним технічним університетом; Цзілінським університетом (Китайська На-
родна Республіка); Інститут фізики напівпровідників ім. В. Е. Лашкарьова НАН України, м. 
Київ; Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона НАН України, м. Київ; НВК «Монокрис-
тал», м. Харків; ПП «Галар», м. Светловодск; Полтавський ГЗК, м. Горішні Плавні. 

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

– Лабораторія автоматизованих систем управління SIEMENS (ауд. 401); 
– Лабораторія технічних засобів автоматизації та мікропроцесорних систем керування 

(ауд. 7404); 
– Лабораторія електроніки та мікросхемо техніки (ауд. 7301); 
– Лабораторія інформаційних технологій AltexSoft Lab (ауд. 7419); 
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– Лабораторія метрології та контролю параметрів напівпровідникових матеріалів (ауд. 7518). 
За рахунок спонсорських коштів вищезазначені лабораторії обладнані сучасними 

комп’ютерами, мікроконтролерами, датчиками и вимірювательними приладами. 
Силами колективу кафедри розроблено та введено в експлуатацію програмно-

апаратний комплекс «Мікроелектроніка» та «Мікроконтролери», а також натурні комплекси 
управління технологічними процесами. 

Науково-дослідні підрозділи. При кафедрі створено «Науково-дослідний інститут тех-
нологій напівпровідників та інформаційно-керуючих систем» (директор – д.т.н., проф. Окса-
нич А.П.), задачею якого є проведення науково-дослідних та дослідно-констрокторских робіт 
з технології напівпровідникових матеріалів та фотовольтаїки. 

Кафедра бере безпосередню участь у роботі науково-навчального виробничого компле-
ксу «СОЛАР» (ННВК «СОЛАР»), який створено на базі КрНУ при участі Інституту фізики 
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Інституту електрозварювання імені 
Є. О. Патона НАН України, ТОВ «Силікон» та ПП «Галар».  

Основними завданнями ННВК є проведення фундаментальних та прикладних дослі-
джень з найбільш актуальних питань науки та технологій, спрямованих на вирішення науко-
вих проблем у сфері виробництва напівпровідникових матеріалів, полікристалічного крем-
нію, розробки та виробництва нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. 

За звітний період у рамках ННВК «СОЛАР» було розроблено технологію покращення 
властивостей оптичних елементів на основі GaAs, діелектричних плівок і сонячних елемен-
тів; технологію покращення структури напівпровідникових і діелектричних плівок для соня-
чних елементів; технологію формування функціональних шарів виробів електронної техніки 
та обладнання для їх реалізації; мобільну сонячну станцію SOLAR–60 і пристрій високоінте-
нсивної імпульсної акупунктурної магнітотерапії «Тесла» для потреб АТО. За тематикою 
ННВК за звітний період захищено три дисертації на здобуття ступеня кандидата технічних 
наук. 

Кафедрою проводиться робота з удосконалення технологій вирощування напівпровід-
никових матеріалів – арсеніду галію, кремнію та германію; розробка приладів для неруйну-
ючого виміру параметрів, що визначають структурну досконалість напівпровідників, зокрема 
залишкових напружень у пластинах напівпровідників (серія комплексів «Полярон»), щільно-
сті дислокацій (комплекс ТВ-Діслок), відхилення від площинності (комплекс «АКІДП 1»). 
Розроблені технології та пристрої впроваджено на ВАТ «Сілікон», ПП «Галар» і ВАТ 
«Статус». 

На даний час у рамках наукової школи спільно з Інститутом високих технологій (Київ-
ський національний університет імені Тараса Шевченко) ведуться НДР за новим напрямом 
наукових досліджень, пов'язаним із використанням нанорозмірних поруватих плівок крем-
нію та арсеніду галію для задач створення та виготовлення швидкодіючих сенсорів газу для  
діагностики різних видів захворювань. Для забезпечення цього напрямку створена лабораторія 
дослідження властивостей поруватих напівпровідників, яка обладнана пристроями для виміру 
фотолюмінсценсії, електропровідності, спектрофотометром та установкою для отримання по-
руватих плівок. 

Міжнародне співробітництво. У рамках договору про міжнародну співпрацю кафедра 
підтримує зв’язки з Цзілінським університетом (Китайська Народна Республіка), що забезпе-
чує проведення фундаментальних і прикладних досліджень з питань науки та технологій у 
сфері виробництва напівпровідникових матеріалів, полікристалічного кремнію, розробки та 
виробництва нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, а також проблем електронної 
та приладобудівної промисловості.  

Зокрема, IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріа-
ли, інформаційні технології та фотовольтаїка (НМІТФ–2016)», яка відбулася 26–28 травня 
2016 р. (м. Кременчук, Україна) проводилася за участю провідних учених Цзілінського уні-
верситету. Згідно з рішенням конференції, яка відбулася 26–28 травня 2016 р. (м. Кременчук, 
Україна),  проведення наступної конференції планується базі Цзілінського університету (Ки-
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тайська Народна Республіка).  
Підготовка науково-педагогічних кадрів. Головним напрямом покращення свого кадро-

вого складу кафедра ІУС вважає підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру 
та докторантуру. 

Для вирішення цієї задачі при кафедрі відкрито спеціалізовану вчену раду по захисту 
кандидатських дисертацій К45.052.04 за спеціальностями 05.13.06 – Інформаційні технології 
та 05.27.06 – Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки. Термін дії ради до 
2019 р. 

При кафедрі ІУС діє аспірантура та докторантура за наступними спеціальностями: 
05.13.06 – інформаційні технології та 05.27.06 – технологія, обладнання та  виробництво еле-
ктронної техніки. 

Загалом, за останні три роки спеціалізованою вченою радою було захищено 11 канди-
датів технічних наук, в тому числі шість під керівництвом працівників кафедри.  

За звітній період відбулися захисти кандидатських дисертаційних робіт співробітників 
кафедри: 

2014 р. Когдась М. Г. (керівник д.т.н. проф. Оксанич А. П., тема: Розробка методів та 
обладнання для контролю структурно-геометричної досконалості пластин арсеніду галію). 

2015 р. Кочергіна С. С. (керівник к.т.н. доц. Шевченко І. В., тема: Моделі, метод та ін-
формаційна технологія автоматизованного формування оптимального складу нестандартної 
продукції на машинобудівному підприємстві); Галушка І. М. (керівник к.т.н. доц. Щер-
бак С. С., тема: Методи, моделі та інформаційна технологія розробки спеціалізованих систем 
інтеграції корпоративних даних); Андросюк М. С. (керівник д.т.н. проф. Оксанич Анатолій 
Петрович, тема: Удосконалення технології вирощування зливків напівізолюючого арсеніду 
галію великого діаметру); Рилова Н. В. (керівник к.т.н. доц. Оксанич І. Г., тема: Моделі та 
методи інформаційної технології оперативного управління виробництвом напівпровіднико-
вих матеріалів). За звітній період відбулися захисти докторських дисертаційних робіт спів-
робітників кафедри: 

2015 р. Шевченко І. В. (науковий консультант д.т.н. проф. Левикін В. М., тема: Методи, 
моделі та інформаційні технології моніторингу і оптимізації процесу вирощування монокри-
сталів напівпровідників). 

2016 р. Притчин С. Е. (науковий консультант д.т.н. проф. Оксанич А. П., тема: Розроб-
ка технології виробництва підкладок арсеніду  галію для виробів мікроелектроніки). 

Наукове керівництво аспірантами та докторантами на кафедрі здійснюють: д.т.н., 
проф., завідувач кафедри ІУС Оксанич А.П., д.т.н., професор кафедри ІУС Притчин С.Е.; 
д.т.н., професор кафедри ІУС Шевчено І.В. 

Найгострішою проблемою кадрового забезпечення для кафедри є вік докторів наук. Всі 
доктори наук на поточний час є пенсійного або передпенсійного віку. Контингент кандидатів 
наук за останні роки суттєво поповнився віковою категорією до 40 років, що створює більш 
прийнятну перспективу подальшого зростання відсотку забезпечення навчального процесу 
фахівцями вищої кваліфікації, а от проблема з докторами наук потребує вирішення.  

Персональний склад викладачів кафедри ІУС, що працюють над докторськими дисер-
таціями є наступним: к.т.н. доц. Конох І. С.; к.т.н. доц. Щербак С. С.; к.т.н., ст.викл. Ког-
дась М. Г. 

Участь у наукових конференціях та семінарах. Щорічно співробітники кафедри беруть 
активну участь у наукових конференціях та семінарах, що проводяться університетом. Це 
міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні 
технології та фотовольтаїка», міжнародна науково-практична конференція «ІТ Тренди», все-
українська науково-практична конференція «ІТ Перспектива», що проводятся на базі кафед-
ри ІУС; Українська наукова конференція з фізики напівпровідників; міжнародної конферен-
ції Фізика і технологія тонких плівок та наносистем; міжнародна наукова конференція Функ-
циональна база наноелектронікі; міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні проце-
си та поля технічних і біологічних об’єктів»; всеукраїнська науково-технічної конференції 
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молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»; міжнаро-
дна науково-практична конференція «Системний аналіз. Інформатика. Управління».  

За звітній період викладачами кафедри зроблено 200 доповідей з яких 49 на всеукраїн-
ських конференціях, 151 на міжнародних, у тому числі п’ять – на зарубіжних конференціях. 
Серед них: 10-th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11) – 
Thessaloniki, Greece; Proceedings of World Renewable Energy Congress – Linköping, Sweden; 
Международная научно-практическая конференция «Веб-программирование и Интернет-
технологии WebConf 2014», Республика Беларусь; та інші. 

Кафедрою проводиться семінар «Проблеми фотовольтаїки, властивості напівпровідни-
кових матеріалів та структур», на яких заслуховуються роботи аспірантів і докторантів на 
здобуття наукового ступеня кандидата або доктора технічних наук зі спеціальності 05.27.06 – 
Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки. 

Публікації та видання. У 2016 р. вийшов підручник «Проектування мікроконтролерних 
систем», автори: Оксанич А. П., Конох І. В. У 2014 р. вийшла монографія «Модели и инфор-
мационная технология мониторинга и оптимизации процесса выращивания монокристаллов 
полупроводников», автори: Левикін В. М., Шевченко І. В., Оксан І. Г. 

Опубліковано 109 наукових статей у провідних наукових виданнях України, з них 95 – 
у фахових виданнях, п’ять – у закордонних виданнях, дев’ять – у виданнях, що входять до 
БД Scopus. 

Підвищення професійної кваліфікації. Викладачі постійно підвищують свою кваліфіка-
цію відповідно до поточного плану на виробництві, зокрема ПП «Галар» та ТОВ «Сілікон» 
(м. Світловодськ), завод «Кредмаш» (м. Кременчук) та у базових навчально-наукових уста-
новах Національного університету України ім. Ігоря Сікорського та Харківського національ-
ного університету радіоелектроніки. 

Винахідницька робота. За результатами наукових досліджень викладачами кафедри за 
три роки отримано один патент. 

Наукова робота студентів.  
Наукові публікації студентів. Студенти беруть участь у підготовці наукових публікаці-

ях кафедри та у конференціях, як самостійно, так і під керівництвом провідних фахівців ка-
федри. Протягом звітного періоду кафедра забезпечила 25 студентських наукових публікацій 
(у співавторстві з викладачами) та 46 тез доповідей конференцій. 

Участь у конкурсах наукових робіт та олімпіадах за фахом. За звітний період було під-
готовлено 13 робіт для участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових ро-
біт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Переможцями стали сім робіт та 12 сту-
дентів. 
ВИСПУПИВ: голова комісії проф. Чебенко В. М. з проектом рішення. 

1. Стан наукової діяльності кафедри інформаційно-управляючих систем вважати таким, 
що в цілому відповідає вимогам законів «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-
технічну діяльність» та інших нормативних документів МОН України. 

2. Продовжити роботу з виконання програми «Кадри – 2021» щодо підготовки та захис-
ту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук, шляхом створення 
умов для їх захисту у встановлені терміни. 

Відповідальні: наукові керівники, завідувач кафедри д.т.н., проф. Оксанич А.П. 
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 й надання наукових послуг. 

Відповідальні: завідувач кафедри д.т.н., проф. Оксанич А.П., 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. 
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Відповідальні: завідувач кафедри д.т.н., Оксанич А.П., 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., Оксанич А.П., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
6. Продовжити підготовку студентів щодо участі в ІІ турі Всеукраїнських конкурсів на-

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

Відповідальні: завідувач кафедри д.т.н., Оксанич А.П., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Никифорова В. В. 

 
По четвертому 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 Марії Сергіїв-
ни, Мельникова Вячеслава Олександровича, Костенко Анни Вікторівни, Ромашихіної Жанни 
Іванівни 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 п’ятому питанню 
СЛУХАЛИ: звіт стипендіата Кабінету Міністрів України, к.т.н., доц. Симонової А.А. 

Загальним напрямом наукової діяльності Симонової А.А. є управління структурно-
фазовим станом субмікро- та нанокристалічних металевих матеріалів на всіх етапах життєво-
го циклу (отримання заготовки, механічна обробка та стадія експлуатації) з метою збережен-
ня гранично високих фізико-механічних та експлуатаційних характеристик виробу, керівник 
напряму – доктор технічних наук, професор Драгобецький В.В. 

За завітній період (вересень 2016 р. – січень 2017 р.) прийнято до друку одну наукову стат-
тю у фахових виданнях України (Лазар А. Симонова А. Застосування рентгеноструктурного 
аналізу для дослідження субмікрокристалічного технічно читого титану ВТ1-0 // Вісник Кре-
менчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 
2017. – Вип. 1/2017) та подано на рецензування одну наукову статтю у журнал, що входить до 
наукометричної бази даних Scopus (A. Symonova, E. Filippi, M. Karkova The mechanics of machin-
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ing ultrafine-grained Ti-6Al-4Mo alloy processed severe plastic deformation // Manufacturing 
Technology). Підготовлено до друку двоє тез доповідей для участі у конференціях.  

За звітній період Симонова А. А. здійснювала керівництво Товариством студентів, ас-
пірантів та молодих учених кафедри технології машинобудування. Під керівництвом Симо-
нової А. А. ведеться науково-дослідна робота студентів. Підготовлена науково-дослідна ро-
бота «Пошук оптимальних режимів різання субмікрокристалічного сплаву ВТ6» магістра Ба-
чкир О. А., яку відправлено на участь у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських нау-
кових робіт. 

Основні результати за напрямами досліджень доц. Симонової А. А. доповідались на Все-
українській науково-технічнії конференції «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та 
транспорту» (м. Кременчук, 09–11 листопада, 2016р.), на ХVІ Міжнародній науково-технічній 
конференції «Машинобудування – очима молодих» (м. Суми, 26–29 жовтня, 2016 р.).  

Симонова А. А. є керівником науково-дослідних робіт «Дослідження циклічної міцнос-
ті субмікрокристалічних матеріалів до та після механічної обробки» та «Оптимізація умов 
обробки субмікрокристалічних матеріалів методом генетичних алгоритмів», в процесі вико-
нання яких підписано акт впровадження результатів у навчальний процес від 23 січня 2017 р. 
та акт впровадження у виробництво ТОВ Науково-промислове підприємство «ТАНГСТЕН» 
(акт від 15 жовтня 2016 р.). 

Симонова А. А. у рамках договору про співпрацю з 07 листопада до 12 грудня 2016 ро-
ку пройшла стажування у Інституті технології та бізнесу в м. Чеське Будейовіце (Чеська Рес-
публіка). За час стажування було проведено курс лекцій «Нанотехнології та наноматеріали» 
на англійській мові для студентів кафедри технології машинобудування. 

 
№ 
п/п Назва Характер 

роботи Вихідні дані Обсяг, 
с. Співавтори 

1. Вплив субмікрориста-
лічної структури та 
наступної механічної 
обробки на величину 
циклічної міцності 

Друк. Збірник матеріалів Шістна-
дцятої міжнародної науково-
технічної конференції «Ма-
шинобудування – очима мо-
лодих», Суми, 26–29 жовтня, 
2016. – С. 120-122 

2/1 Смольянінов Є.С. 

2. Прогнозування циклі-
чної міцності для де-
талей із субмікрокри-
сталічною структурою 
з використанням ПП 
ANSYS Workbench 

Друк. Збірник матеріалів Всеукра-
їнської науково-технічної 
конференції «Сучасні тенде-
нції розвитку машинобуду-
вання та транспорту», Кре-
менчук, 09–11 листопада, 
2016. – С. 39-41 

3/2 Смольянінов Є.С. 

 
СЛУХАЛИ: голову НТР проф. Никифорова В. В. з пропозицією атестувати наукову роботу 

стипендіата Кабінету Міністрів України к.т.н., доц. Симонової А. А. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одностайно. 
УХВАЛИЛИ: атестувати наукову роботу стипендіата Кабінету Міністрів України к.т.н., доц. 

Симонової А. А. 
 

СЛУХАЛИ: звіт стипендіата Кабінету Міністрів України, к.т.н., доц. Харламової О. В. 
Харламова О. В. здійснює наукові дослідження відповідно до пріоритетного тематич-

ного напряму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
«Розробка та створення регіональних інформаційних систем і нових засобів навчання та нау-
кових досліджень», згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. 
№ 942. Тематичний напрям наукових досліджень «Соціогенні та техногенні чинники управ-
ління екологічною безпекою».  

За звітній період (серпень 2016 р. – лютий 2017 р.) опубліковано дві наукові статті у фа-
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хових виданнях України, шість тез доповідей для участі у конференціях та одна монографія. 
Підготовлені та відправлені статті до друку: 
1. Харламова Е. В. Повышение уровня экологической безопасности при использова-

нии магнитожидкостных герметизаторов и частотных преобразователей в процессах эксплу-
атации электродвигателей серии ВАСО / Харламова Е. В., Радионов А. В. // Науковий жур-
нал «Екологічна безпека». – Кременчук: КрНУ. 

2. Харламова О. В. Експериментальне дослідження способів підвищення рівня еколо-
гічної безпеки об’єктів гідросфери // «Екологічна безпека та природокористування» 
К: КИСИ. 

3. Харламова О. В. Системний підхід до аналізу функціонування екологічної небезпе-
ки та управління безпекою в умовах природно-техногенного навантаження / Харламо-
ва О. В., Шмандий В.М. // Науково-технічний журнал« Екологічні науки». 

Під керівництвом Харламової О. В. ведеться науково-дослідна робота студентів.  
Підготовлені та відправлені наукові студентські роботи для участі у ІІ етапі Всеукраїн-

ських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 
галузями знань за напрямами: «Екологія та екологічна безпека» – Полтавський національний 
технічний університет імені Ю. Кондратюка, «Техногенна безпеки» – Львівський державний 
університет безпеки життєдіяльності, «Цивільний захист» – Національний університет циві-
льного захисту України (м. Харків). 

Основні результати за напрямами досліджень, за звітний період, доц. Харламової О. В. 
доповідались на: XVI Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми 
енергетики та екології» (м. Херсон 5–8.10.2016 р.); Другому міжвузівському семінарі викла-
дачів «Наукові аспекти організації та проведення навчальних практик для студентів-екологів 
з дисциплін фахового спрямування» (м. Мелітополь-Кирилівка, 2016 р.); 4-й Міжнародний 
конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокорис-
тування» (м. Львів, 2016 р.); ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 
екологічної безпеки» (м. Кременчук, 2016 р.). 

Підготовлені та відправлені тези доповідей до конференцій: Харламова О. В. Аналіз ре-
зультатів наукових досліджень з проблем екологічної безпеки / Харламова О.В., Шмандій 
В.М. // Івано-Франківськ «Екогеофорум» – 23-25.03.17; Харламова О.В. Методологія надій-
ності структуризації екосистем, що включають об’єкти підвищеної екологічної небезпеки / 
Харламова О. В., Шмандий В. М., Ригас Т. Е. // Одеса 28-29.03.17;  Харламова О. В. Наукові 
засади моніторингу станів екологічної небезпеки / Харламова О. В., Шмандий В. М., Ригас Т. 
Е. // Запоріжжя 26-28.04.17; Харламова О. В. Зниження обсягів викидів сажі з відпрацовани-
ми газами автомобілів, оснащених дизельним двигуном / Харламова О. В., Черненко С. М., 
Чернобривцева М. А., Магда А. С. // Львів 23-24 березень 2017; Харламова О.В. Зменшення 
вмісту сажі у вихлопних газах автомобілів при застосуванні методів нейтралізації / Харламо-
ва О. В., Черненко С. М., Чернобривцева М. А., Магда А. С. // Полтава 16-18 березня 2017.  
 
№ 
п/п 

Назва Хара-
ктер 

роботи 

Вихідні дані Об-
сяг, 

с 

Співавтори 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Теоретичне обґрун-
тування можливості 
реалізації елементів 
управління екологіч-
ною безпекою в при-
родно-антропогенних 
водоймах 

Друк Науково-технічний журнал «Еколо-
гічна безпека та збалансоване при-
родокористування». – Івано-
Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 
Вип.2/(14). – С. 76-80. 

7 – 

2. Методологические 
подходы к анализу 

Друк Электронный научно-
образовательный Вестник «Здоровье 

3 ШмандийВ.М.,  
Ригас Т.Е. 
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1 2 3 4 5 6 
влияния экологичес-
кой опасности на со-
стояние здоровья на-
селения в регионе 

и образование в XXI веке». – М: 
ИПК РУДН, 2016, т. 18, No 12. – С. 
54-57. 

3. Стійкість екосистем 
до радіаційних нава-
нтажень 

Друк Монография – К: НАУ, 2016. – 396 
с. 

396 Матвєєва І.В.,  Аза-
ров С.І.,  
Кутлахмедов Ю.О. 

4. Теоретичні основи 
управління екологіч-
ною безпекою в умо-
вах природно-
техногенного наван-
таження 

Друк Матеріали XVI Всеукраїнської на-
уково-технічної конференції «Ак-
туальні проблеми енергетики та 
екології»  (5–8.10. 16). – Одес нац 
академия пищевых технологий.–  
Херсон: ФОП Грінь Д.С.,2016. С. 
105-106.  (5–8.10. 16) 

2 Мальований М.С. 

5. Наукові аспекти про-
ведення навчальної 
практики студентів з 
урахуванням дисци-
пліни фахового 
спрямування «Еколо-
гічна безпека» 

Друк Матеріали другого міжвузівського 
семінару викладачів «Наукові аспе-
кти організації та проведення навча-
льних практик для студентів-
екологів з дисциплін фахового 
спрямування». – Мелітополь-
Кирилівка, 2016. – С. 39-40. 

2 Потебна Д.В., 
Шмандій В.М. 

6. Особливості форму-
вання техногенної 
складової екологіч-
ної небезпеки в Кре-
менчуцькому проми-
словому регіоні 

Друк Збірник матеріалів 4-го Міжнарод-
ного конгресу «Захист навколиш-
нього середовища. Енергоощадність. 
Збалансоване природокористуван-
ня.». – Львів: НТУ «Львівська полі-
техніка», 2016. – С. 69. 

1 Ригас Т.Є.,  
Потебна Д.В.,  
Шмандій В.М. 

7. Формування екологі-
чної небезпеки у 
Кременчуцькій соці-
ально-економічній 
зоні 

Друк Збірник тез доповідей ХIV Міжна-
родної науково-практичної конфе-
ренції «Проблеми екологічної без-
пеки». – Кременчук: ПП Щербатих 
О.В., 2016. С.146. 

1 Мальований М.С., 
Омеляненко М.М. 

 
СЛУХАЛИ: голову НТР проф. Никифорова В. В. з пропозицією атестувати наукову роботу 

стипендіата Кабінету Міністрів України к.т.н., доц. Харламової О. В. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одностайно. 
УХВАЛИЛИ: атестувати наукову роботу стипендіата Кабінету Міністрів України к.т.н., доц. 

Харламової О. В. 
 

По шостому питанню 
6.1. СЛУХАЛИ: голову НТР проф. Никифорова В. В. з роз’ясненнями про зміни до наказу 
ректора від 07.20.2011 р. № 14-1. Зміни полягають у збільшенні нормативних обсягів вико-
нання робіт, які виконуються за рахунок коштів замовників у 1,5 рази. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 37; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЬ» – 3. 
УХВАЛИЛИ: збільшити нормативні обсяги виконання робіт за рахунок коштів замовника у 
1,5 рази. НДЧ прорахувати обсяги для кожної кафедри довести до відома та підготувати від-
повідний наказ. 

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


