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ПРОТОКОЛ  № 6 
засідання науково-технічної ради 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
від 15 червня 2017 р. 

 
Присутні: Голова НТР – Никифоров В. В.  

  Члени НТР – 38 особи. 
 

Порядок денний: 
1. Звіт про науково-дослідну роботу молодих учених за 2016 рік. 

Доповідає відповідальна за НР студентів та молодих учених доц. Солошич І. О. 
Проект рішення готує комісія: голова – проф. Мороз М. М.,  
члени комісії – доц. Козловська Т. Ф. і доц. Троцко О. В. 

2. Звіт про роботу наукової школи «Управління регіональною екологічною безпекою»  
Проект рішення готує комісія: голова – доц. Троцко О. В.,  
члени комісії – доц. Герасименко Л.В. і доц. Фомовська О. В. 

3. Про результати проведення Дня Науки. 
Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 

4. Про виконання плану захистів дисертацій за перше півріччя 2017 року. 
Доповідають директори інститутів та декани факультетів. 

5. Затвердження тематичного плану проведення наукових заходів на 2018 рік. 
Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 

6. Підсумки роботи ХV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціа-
лістів «Електромеханічні й енергетичні системи, методи моделювання і оптимізації». 

Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Чорний О. П. 
7. Підсумки роботи Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною 
участю «Ресурсозберігаючі технології в землевпорядкуванні та будівництві». 

Доповідає голова оргкомітету конференції доц. Гальченко Н. П. 
8. Різне. 

8.1. Затвердження звітів з науково-дослідних робіт, які виконувались протягом 2016-2017 
навчального року за рахунок другої половини робочого часу викладачів. 

 
По першому питанню  
СЛУХАЛИ відповідальну за наукову роботу студентів та молодих учених університету доц. 
Солошич І. О. зі звітом про науково-дослідну роботу за 2016 рік. 

Відповідно до Постанови МОН України від 05.06.97 № 1/9 – 216 «Про заходи щодо пок-
ращення наукової роботи студентів як невід’ємної складової частини освітньої діяльності, по-
ліпшення роботи з талановитою науковою молоддю» та Указу Президента України від 09.04.02 
№ 315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» на базі Наукового товариства 
студентів університету у 2005 р. створено «Товариство студентів, аспірантів та молодих уче-
них» та його керівний орган – раду молодих учених. 

Основною метою діяльності ТСАМУ є: залучення молодих учених до наукової роботи; 
організація співробітництва та обмін інформацією із ТСАМУ ВНЗ України та зарубіжжя; до-
помога в організації науково-технічного співробітництва молодих учених із підприємствами 
регіону. Основні форми діяльності: проведення наукових тематично-інформаційних семінарів, 
науково-практичних конференцій, конкурсів наукових робіт, олімпіад тощо.  

На початку кожного навчального року в КрНУ проводяться загальні збори ТСАМУ, на 
яких обирається рада молодих учених і затверджується план роботи, а також заходи щодо інте-
нсифікації науково-дослідної роботи у межах програми «Студентська наука». У жовтні місяці 
проводиться форум першокурсників, на якому представники наукових шкіл діляться досвідом 
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щодо пріоритетності та перспективності наукової діяльності.  
Минулий рік показав, що наш університет по праву вважається одним з авторитетніших 

наукових осередків країни, адже молодим ученим доц. Симоновій А. А., та доц. Харламо-
вій О. В. присуджено стипендію кабінету міністрів України для молодих учених (Постанова 
президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01.06.2016 № 2). 

Проект молодих учених «Енергоресурсозбереження у регульованих електроприводах 
змінного струму при виникненні пошкоджень електричних двигунів», під науковим керівницт-
вом к.т.н., доц. Мамчура Д. Г. набрав 78,8 балів та отримав фінансування за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету. 

Щороку на виконання Указу Президента України проводяться Всеукраїнські конкурси 
студентських наукових робіт (ВКСНР) і Всеукраїнські студентські олімпіади (ВСО). 2017 рік 
засвідчив, що наш університет дійсно вважається одним з авторитетніших наукових осередків 
країни, адже у 2017 р. переможцями ІІ туру ВКСНР стали 59 наукових робіт (75 перемог сту-
дентів), а також маємо 21 перемогу студентів КрНу в ІІ турі ВСО. 

У 2017 р. на базі КрНУ проведено ІІ тур ВКСНР за спеціальностями «Економіка приро-
докористування і охорони навколишнього середовища», «Електричні машини та апарати», 
«Транспортні технології», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», ІІ тур Всеукраїнсь-
кого конкурсу дипломних робіт студентів зі спеціальності «Управління інноваційною діяльніс-
тю» в яких взяли участь понад 500 студентів з 39 ВНЗ України.  

Також проведено ІІ етап ВСО зі спеціальностей «Електричні машини та апарати», «Елек-
тромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Комп’ютерні системи та мережі», 
«Металорізальні верстати та системи», з навчальних дисциплін «Екологічна безпека», «Теоре-
тична механіка», в яких взяли участь більш 500 студентів з 42 вузів України.  

Другого червня на базі КрНУ, за підтримки МОН України, вперше відбувся Міжнарод-
ний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальностей «Економіка», «Менеджмент», «Пі-
дприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Екологія», «Електроенергетика, електротехні-
ка та електромеханіка», «Автомобільний транспорт» і «Транспортні технології». 

До організації змагання долучились престижні закордонні навчальні заклади: Університет 
Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і 
регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійсь-
кий університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний 
університет (Казахстан), Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія), Алі-
тус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроц-
лавський економічний університет (Польща). 

Конкурсною комісією розглянуто 178 студентських наукових робіт, із 102 ВНЗ із 12 країн 
світу. За результатами захисту робіт визначено переможців за кожною галуззю знань. Дипломи 
І-ІІІ ступенів нагороджено 80 студентів із 68 ВНЗ України та зарубіжжя.  

У конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самов-
рядування громад», другу премію отримала студентка кафедри економіки Фатич В. В. (м. Пол-
тава). 

У Регіональному конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді 
(м. Полтава) диплом першого ступеня отримала студентка кафедри маркетингу Залюбовсь-
ка А. Ю., та диплом другого ступеня – студенти кафедри економіки Уманець Я. Є. і Терещен-
ко О. П.  

Але, незважаючи на позитивну динаміку здобутків студентів у конкурсах наукових робіт і 
олімпіадах, необхідно зазначити низький рівень роботи таких кафедр: 

– зі студентських наукових робіт – механіки та матеріалознавства; процесів і обладнання 
механічної та фізико-технічної обробки; комп`ютерних та інформаційних систем; фінансів та 
кредиту;  галузевих юридичних наук; теорії, історії держави та права; філології та видавничої 
справи; перекладу; 
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– з олімпіад – автомобілі та трактори; технології машинобудування; систем електроспо-
живання та енергетичного менеджменту; автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих техноло-
гій; інформаційно-управляючих систем; інформатики і вищої математики; електронних апара-
тів; обліку, аналізу та аудиту; маркетингу; менеджменту; галузевих юридичних наук; теорії, 
історії держави та права; філології та видавничої справи; перекладу; безпеки життєдіяльності; 
геодезії, землевпорядкування і кадастру. 

Традиційно у квітні щороку в університеті проходить Міжнародна науково-практична 
конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». 
У 2017 році для участі в конференції було заявлено 390 доповідей, у тому числі 86 доповідей із 
49 вищих навчальних закладів (установ) зарубіжжя (Канади, Чехії, Китаю, Словаччини, Казах-
стану, Польщі, США та ін.) та України. Конференція пройшла в атмосфері плідної співпраці 
між студентами, аспірантами та дійсними членами Малої академії наук України. За результа-
тами конференції опубліковано збірник наукових праць.  

Загалом наші молоді науковці взяли участь у 95 конференціях. Студенти в співавторстві з 
ученими університету протягом навчального року підготували й опублікували близько 600 науко-
вих статей і тез доповідей, у тому числі понад 180 – самостійно. 

У КрНУ постійно проводяться наукові тематично-інформаційні семінари «Якщо ти ро-
биш перші кроки в науці» за напрямами наукових шкіл та науково-дослідних робіт кафедр. Усі 
заходи постійно висвітлюються на сайті університету та у засобах масової інформації.  

Університет співпрацює з Управлінням освіти м. Кременчук. На базі університету щоро-
ку проходять міські засідання Малої академії наук і Департаменту освіти і науки Полтавської 
ОДА, міський етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з «Основ економіки». 

Основними труднощами та недоліками під час організації, координації та здійснення на-
уково-дослідної діяльності ТСАМУ КрНУ залишаються: 

– недостатня матеріальна база для наукових досліджень студентів, застаріле оснащення 
науково-дослідних лабораторій; 

– слабке матеріальне заохочення викладачів кафедр до наукової роботи зі студентами. 
Для подолання цих недоліків в університеті необхідно створити систему матеріальних за-

охочень для науковців університету (працівників, аспірантів, студентів) і залучати міську та 
обласну владу до створення привабливих умов для підприємств і організацій, що інвестують 
кошти у наукову діяльність університету. 
ВИСТУПИВ: голова комісії проф. Мороз М. М. з проектом рішення. 

1. Визнати рівень науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих учених у 
Кременчуцькому національному університету імені Михайла Остроградського за звітний пері-
од таким, що відповідає вимогам МОН України, іншим чинним законодавчим документам, 
сприяє зростанню наукового потенціалу університету та забезпечує рейтингові показники, ви-
щі за середній рівень серед університетів. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одностайно. 

2. Забезпечити умови для збільшення кількості одноосібних публікацій студентів, аспіра-
нтів і молодих учених, а також збільшити кількість публікацій у наукометричних базах даних 
Web of Science, Scopus, Index Copernicus (для соціо-гуманітарних спеціальностей) та ін. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, голови кафедральних ТСАМУ. 
Термін виконання: постійно. 
3. Залучати студентів, аспірантів і молодих учених до виконання робіт, що фінансуються 

за рахунок коштів державного бюджету та коштів замовника, науково-дослідних, дослідно-
конструкторських робіт з оплатою праці на умовах штатного сумісництва. 

Відповідальні: керівники НДДКР, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі 
кафедр, начальник НДЧ Троцко О. В., керівник роботою САМУ Солошич І. О. 

Термін виконання: постійно. 
4. Спрямувати роботу колективів кафедр з низькими показниками перемог студентів 
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у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та у ІІ турі Всеукраїнської студе-
нтської олімпіади на активізацію для підвищення загальноуніверситетського рейтингу із цього 
напряму діяльності.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, директори інститутів, декани факультетів, керівник ро-
ботою САМУ Солошич І. О. 

Термін виконання: постійно. 
5. Рекомендувати під час заключення контракту з викладачами враховувати як 

обов’язкову норму результативність науково-дослідної роботи зі студентами, що зазначено у 
нормах часу індивідуальної роботи викладачів. 

Відповідальні: директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: постійно. 
6. Організувати проведення тематичних виїздів студентів, аспірантів і молодих учених до 

провідних наукових центрів України з метою формування наукового, дослідного та творчого 
потенціалу молодих учених і студентів. 

Відповідальні: голови ТСАМУ інститутів і факультетів, керівник науковою діяльністю 
САМУ Солошич І. О., завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора Никифорова В. В. 

 
По другому питанню  
СЛУХАЛИ: звіт проф. Шмандія В. М. про роботу наукової школи «Управління регіональною 
екологічною безпекою»  

Наукова школа «Управління регіональною екологічною безпекою» заснована 2011 року 
на базі кафедри екологічної безпеки та організації природокористування КрНУ й очолюється 
завідувачем кафедри, д.т.н., проф. Шмандієм Володимиром Михайловичем. Характеристика 
науковців, які працюють над проблематикою наукової школи: доктори наук – шість, професори 
– п’ять, кандидати наук – сім, з них доцентів – сім. 

За роки існування школи сформувалися і набули самостійного розвитку наступні наукові 
напрями: 

1. Моніторинг станів екологічної небезпеки. Розробка та реалізація системи заходів з 
управління екологічною безпекою. Керівник: д.т.н., проф. Шмандій В.М.  

2. Екологічна біотехнологія та біоенергетика. Керівник: д.б.н., проф. Никифоров В.В. 
3. Охорона атмосферного повітря та об’єктів гідросфери від антропогенного впливу. По-

водження з відходами.  Керівник: д.т.н., проф. Мальований М. С. 
За звітний період було виконано та захищено чотири докторські дисертації – наукові кон-

сультанти проф. Шмандій В.М. і проф. Мальований М.С.  Захищено 24 кандидатських дисер-
тацій, зокрема: під керівництвом професора Шмандія В.М.  – п’ять, професора Мальовано-
го М.С.  – п’ять, професора Никифорова В.В.  – одна.  

У 2017 році заплановано захист співробітниками КрНУ двох кандидатських дисертацій 
(кафедра ЕБОП), у 2018 – трьох докторських (кафедра ЕБОП) і однієї кандидатської дисертації 
(кафедра біотехнологій та біоінженерії).  

За результатами наукових досліджень членами школи видано сім монографій, три підру-
чника, два навчальних посібника, отримано 10 патентів України на корисну модель, опубліко-
вано більш ніж 250 наукових статей у провідних закордонних і вітчизняних науково-технічних 
журналах і наукових збірниках, у тому числі за звітний період у виданнях, що занесені до нау-
кометричної бази Scopus – 12 (табл. 1).  
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Таблиця 1 – Публікаційна активність у наукових виданнях 
Рік Фахові видання Закордонні Scopus 

2014 69 18 4 
2015 76 12 4 
2016 65 10 4 

 
Протягом 2014–2016 рр. представники наукової школи брали участь у Міжнародних, 

Всеукраїнських науково-технічних, науково-практичних конференціях (табл. 2).  
 

Таблиця 2 – Кількість тез доповідей 
Рік Всеукраїнські Міжнародні 

2014 48 59 
2015 52 73 
2016 53 65 

 
Відповідно до напрямів діяльності наукової школи 2011 року відкрито спеціалізовану 

вчену раду К 45.052.05 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 21.06.01 – еколо-
гічна безпека, головою якої було призначено д.т.н., проф. Шмандія В.М. У 2014 року розпочата 
третя каденція ради терміном дії три роки (табл. 3). 

 
Таблиця 3 – Ефективність діяльності спеціалізованої вченої ради К 45.052.05 

Рік Співробітники 
КрНУ Сторонні 

2014 1 3 
2015 1 4 
2016 2 3 

Разом 4 10 
 
Кадрове забезпечення школи здійснюється за рахунок аспірантури та докторантури за 

спеціальністю 101 – Екологія. На даний час у докторантурі навчається одна особа, в аспіранту-
рі – чотири. Заплановано прийом двох аспірантів у 2017 році.  

Для апробації результатів наукових досліджень кожного року школою проводиться Між-
народна науково-технічна конференція «Проблеми екологічної безпеки». Середня кількість до-
повідей на конференції складає 75 (табл. 4).  

 
Таблиця 4 – Кількість доповідей 

Рік Загалом З них іноземних 
2014 62 9 
2015 81 6 
2016 76 7 

Разом 219 22 
 
Географія закордонних учасників представлена наступними країнами: Україна, США, 

Польща, Румунія, Швеція, Болгарія, Туркменістан, Азербайджан, Китай, Німеччина, Туреччи-
на, Молдова, Словаччина, Росія. 

Також наукова школа є співорганізатором шести міжнародних конференцій. 
На базі наукової школи систематично проводяться семінари «Шляхи вирішення проблем 

регіональної екологічної безпеки», на яких, зокрема, заслуховуються роботи аспірантів і док-
торантів на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук зі спеціальності 
21.06.01 – екологічна безпека. 
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Наукова школа плідно співпрацює з іншими установами, зокрема: 
– академічними установами – Інститутом ядерних досліджень НАН України, Інститутом 

геохімії навколишнього середовища НАН України, Українським науково-дослідним інститу-
том екологічних проблем; 

– із ВНЗ України – Національним технічним університетом України «Київський політех-
нічний інститут», Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інсти-
тут», Державною екологічною академією післядипломної освіти України, Сумським держав-
ним університетом, Дніпродзержинським державним технічним університетом, Національним 
аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Івано-Франківським національним 
технічним університетом нафти і газу, Полтавським національним технічним університетом 
ім. Ю. Кондратюка, Національним університетом цивільного захисту України, Запорізьким на-
ціональним технічним університетом, Національним університетом «Львівська політехніка» та 
іншими; 

– підприємствами – ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»; ПАТ «Кременчуцький 
колісний завод»; ПРАТ «АвтоКрАЗ»; РЛП «Кагамлицький»; ДП «Науково-технічний центр 
дезактивації та комплексного поводження з радіоактивними відходами, речовинами, джерела-
ми іонізуючого випромінювання». 

У рамках договору про міжнародну співпрацю наукова школа підтримує зв’язки з універ-
ситетом Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словаччина), що забезпечує проведення фундамен-
тальних і прикладних досліджень у сфері екологічної безпеки та впровадження результатів в 
учбовий процес.  

За звітній період колективом наукової школи в КрНУ виконувалося три госпдоговірних 
роботи, зокрема:  

1. «Рекомендації по створенню карти розподілу зелених насаджень по території регіона-
льного ландшафтного парку «Кагамлицький». Загальний обсяг фінансування – 5,0 тис. грн. 

2. «Дослідження складу стічних вод Кременчуцького міськмолокозаводу». Загальний об-
сяг фінансування – 42,5 тис. грн. 

3. «Розробка проекту автоматизованої системи контролю і спостережень за забрудненням ат-
мосферного повітря пересувним пунктом (постом) – ПМЕЛ, з оснащенням його додатковими прила-
дами і обладнанням». Загальний обсяг фінансування – 87,0 тис. грн. 

Відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт, що виконуються за рахунок 
другої половини робочого дня, за звітний період було виконано чотири науково-дослідних ро-
боти (табл. 5). 

 
Таблиця 5 – Виконання тематичного плану НДР (другої половина дня) 

№ з/п Тема Науковий керівник 
1. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні проф. Шмандій В.М.  
2. Отримання ефективних наноструктурованих адсорбентів із  

рослинних відходів та випробування їх  для очищення стіч-
них вод 

доц. Бездєнєжних Л.А. 

3. Підвищення рівня екологічної безпеки у техногенно-
навантаженому регіоні 

проф. Шмандій В.М.  

4. Розробка технологічних рекомендацій з удосконалення 
процесів очищення стічних вод від забруднень 

доц. Святенко А.І. 

 
Багато уваги школа приділяє залученню студентів до наукової роботи, одним з результа-

тів якої є публікації у наукових фахових журналах, участь у конференціях із доповідями тощо 
(табл. 6).  
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Таблиця 6 – Публікаційна активність студентів 

Рік Наукові статті Тези доповідей 
Фахові видання Закордоні Всеукраїнські Міжнародні 

2014 0 0 12 8 
2015 1 0 10 13 
2016 1 0 14 11 
Разом 2 0 36 32 

 
Науковці школи проводять плідну роботу щодо підготовки студентів до участі у II турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галузями знань «Екологічна безпе-
ка», «Техногенна безпека», у результаті чого щорічно виборюються чотири–сім призових місць 
(табл. 7), а також щодо участі у II турі Всеукраїнських олімпіад з дисциплін «Екологічна без-
пека», «Загальна екологія», у результаті чого студенти щорічно здобувають два–чотири призо-
вих місця.  

 
Таблиця 7 – Результати участі у II турі ВКСНР  

Рік Підготовлено 
робіт 

Переможці  
ІІ-го туру (роботи) 

Переможці  
ІІ-го туру (студенти) 

2014 7 5 5 
2015 7 4 5 
2016 11 6 7 
Загалом 28 15 17 

 
Під керівництвом науковців школи виконуються кваліфікаційні магістерські роботи за спе-

ціальностями: 183 – «Технології захисту навколишнього середовища» та 101 – «Екологія». 
З 2008 року видається науковий журнал «Екологічна безпека», який виходить два рази на 

рік (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 18237-7037ПР від 05.09.2011 р.). Журнал  внесе-
но до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук (екологічна безпека). Жур-
нал перереєстровано в МОН України 16.05.2016р. Електронна версія журналу зберігається у 
Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, індексується у міжнародних науко-
метричних базах даних «Index Cornicus», «Infobase Index», «Open Academic Journals Index», 
«Google Scholar», «CiteFactor». З 2015 року впроваджено практику друку одного номеру жур-
налу на рік англійською мовою. Кількість авторів з КрНУ в середньому – 20%. 

Серед досягнень науковців школи слід також виділити те, що Харламова Олена Володи-
мирівна нагороджена грамотою Президії Національної Академії Наук України та отримує сти-
пендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.  

Разом із тим, необхідно зазначити у діяльності наукової школи такі недоліки, як відсут-
ність закордонних стажувань аспірантів, науковців школи, недостатня участь у міжнародних 
грантах, зокрема, програмах ЄС Erasmus+, Horizon–2020 тощо. 
ВИСТУПИВ: член комісії доц. Фомовська О. В. з проектом рішення. 

Заслухавши та обговоривши звіт керівника наукової школи «Управління регіональною 
екологічною безпекою» д.т.н., проф. Шмандія В.М., науково-технічна рада КрНУ зазначає, що 
наукова школа – це сформований, усталений науковий колектив, що працює і розвивається за 
визначеними напрямами й отримує наукові результати, визнані в Україні та за кордоном. 

На підставі викладеного науково-технічна рада університету УХВАЛИЛА: 
1. Вважати діяльність наукової школи «Управління регіональною екологічною безпе-

кою» під керівництвом д.т.н, проф. Шмандія В.М. вважати такою, що частково відповідає ви-
могам чинного законодавства України у галузі наукової та науково-технічної діяльності, «По-
ложенню про наукові школи  Кременчуцького національного університету імені Михайла Ост-
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роградського» та іншим нормативно-законодавчим актам. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одностайно. 

2. Забезпечити розширення участі фахівців наукової школи у міжнародних грантових 
програмах, зокрема, що фінансуються Європейським Союзом, зокрема, Hогіzon–2020, 
Epaзмус+ та ін. 

Відповідальний: керівник наукової школи д.т.н., проф. Шмандій В.М. 
Термін виконання: 31.12.2018 р. 
3. Посилити роботу науковців школи щодо участі у конкурсах наукових проектів, що фі-

нансуються за рахунок  державного бюджету, виконання планових показників НДР за рахунок 
коштів замовника, виконання галузевих програм, що фінансуються обласним і міським  бю-
джетами, участі у вітчизняних і міжнародних програмах тощо. 

Відповідальний: керівник наукової школи д.т.н., проф. Шмандій В.М.   
Термін виконання: постійно. 
4. Забезпечити проходження закордонного стажування у країнах ЄС та інших країнах 

науковців школи, аспірантів і докторантів.  
Відповідальні: керівник наукової школи д.т.н., проф. Шмандій В.М., наукові керівники.  
Термін виконання: постійно. 
5. Активізувати роботу щодо збільшення кількості представників наукової школи в інших 

спеціалізованих учених, експертних радах,  комісіях МОН України, редколегіях провідних за-
кордонних і українських фахових виданнях. 

Відповідальний: керівник наукової школи д.т.н., проф. Шмандій В.М.   
Термін виконання: постійно. 
6. Продовжити роботу зі збільшення кількості публікацій представників наукової школи в 

виданнях зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web of Science. 
Відповідальний: керівник наукової школи д.т.н., проф. Шмандій В.М.   
Термін виконання: постійно. 
7. Створити сайт наукової школи. Забезпечити розміщення досягнень школи на профіль-

них web-сайтах, присвячених трансферу технологій. 
Відповідальний: керівник наукової школи д.т.н., проф. Шмандій В.М.   
Термін виконання: 01.07.2017 р. 
8. Продовжити впровадження результатів фундаментальних досліджень до навчального 

процесу та прикладних розробок до виробництва. 
Відповідальний: керівник наукової школи д.т.н., проф. Шмандій В.М.   
Термін виконання: постійно. 
9. Привести у відповідність діяльність і показники наукової школи до проекту «Положен-

ня про наукові школи» розміщеного на сайті МОН України. 
Відповідальний: керівник наукової школи д.т.н., проф. Шмандій В.М.   
Термін виконання: 01.10.2017 
10. Контроль за виконанням рішення науково-технічної ради покласти на першого 

проректора Никифорова В.В. 
 

По третьому питанню  
СЛУХАЛИ голову НТР проф. Никифорова В. В. з короткою інформацією про проведення Дня 
науки. Університетом проведено ряд наукових заходів, у тому числі 17 травня у фойє навчаль-
ного корпусу № 1 відбулася виставка наукових досягнень науковців університету. Кафедри на 
високому рівні висвітлили свої досягнення. Також проф. Никифоров В. В. ще раз привітав всіх 
науковців з Днем науки, побажав подальших творчих успіхів та нових наукових досягнень і 
оголосив переможців за найкращу презентацію наукових досягнень: 

 І місце – кафедра систем автоматичного управління та електроприводу; 
 ІІ місце – кафедра електричних машин і апаратів та кафедра технологій машинобуду-
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вання;  
 ІІІ місце – кафедра електронних апаратів, кафедра біотехнологій та біоінженерії та ка-

федра філології та видавничої справи. 
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 
По четвертому питанню  
СЛУХАЛИ: звіти директорів інститутів та деканів факультетів про виконання плану захистів 
дисертацій за перше півріччя 2017 року: 

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління: на звітній період 
захистів не заплановано. На друге півріччя 2017 року заплановано один захист кандидатської 
дисертаційної роботи. 

Інститут механіки і транспорту: відбувся захист однієї докторської дисертаційної ро-
боти – Пузир Р. Г. (каф. ТехМаш) та однієї кандидатської – Черниш А. А (каф. АіТ). На друге 
півріччя 2017 року заплановано захист двох кандидатських дисертаційних робіт. 

Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії: відбулись захисти чотирьох кан-
дидатських дисертаційних робіт: Слабченко О. О. (каф. КІС) – захист у термін, Найда В. В. 
(каф. ІУС), Ганус В. О. (каф. ІУС), Притчин О. С. (каф. ІУС) – захист у термін. На друге півріч-
чя 2017 року заплановано захист двох кандидатських дисертаційних робіт. 

Факультет економіки і управління: за звітній період захистів не було заплановано. На 
друге півріччя 2017 року заплановано захист однієї кандидатської дисертаційної роботи. 
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук: відбувся захист однієї кандидатської ди-
сертаційної роботи – Замелюк М. І. (каф. ППФ). На друге півріччя 2017 року заплановано за-
хист однієї докторської та трьох кандидатських дисертаційних робіт (одна – у термін). 

Факультет природничих наук: відбувся захист трьох кандидатських дисертаційних ро-
біт: Вознюк С.В. (каф. ЕБОП), Єгорова О.В. (каф. ЕБОП), Кутняшенко О.І. (каф. ЕБОП), Міхно 
П.Б. (каф. ГЗК). На друге півріччя 2017 року заплановано захист двох кандидатських дисерта-
ційних робіт. 

Усього відбулося протягом першого півріччя 2017 року в університеті відбулося два за-
хисти докторських і 10 захистів кандидатських дисертаційних робіт. 
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
 
По п’ятому питанню  
СЛУХАЛИ: голову НТР проф. Никифорова В. В. із інформацією про затвердження плану нау-
кових заходів на 2018 рік. 

До НДЧ подано службові записки завідувачами кафедр університету з переліком науко-
вих заходів для включення їх до плану на 2018 рік. Науково-дослідна частина сформувала зага-
льний перелік цих заходів і пропонує затвердити науково-технічною радою план проведення 
наукових і науково-технічних заходів КрНУ у 2018 році і рекомендувати наукові заходи для 
реєстрації в УкрІНТЕІ. Серед запланованих заходів: 18 наукових конференцій, із них 12 міжна-
родних та шість всеукраїнських, один науковий семінар.  
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити план проведення наукових і науково-технічних заходів КрНУ у 
2018 році та доручити науково-дослідній частині зареєструвати в УкрІНТЕІ ці заходи. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. 

 
По шостому питанню  
СЛУХАЛИ: голову оргкомітету проф. Чорного О. П. зі звітом про роботу XV Міжнародної на-
уково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні 
системи. Методи моделювання та оптимізації». 

Відповідно дозволу Українського інституту науково-технічної та економічної інформації 
посвідчення від 14.12.2016 р. № 746 11–12 квітня 2017 року на базі Інституту електромеханіки, 
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енергоресурсозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського була проведена XV Міжнародна науково-технічна конферен-
ція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделю-
вання та оптимізації». 

Робота конференції проходила за такими тематичними напрямами: 
– діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження; енергетика та ене-

ргетичні системи; електричні машини та апарати; електромеханічні системи; методи моделю-
вання та оптимізації (керівник доц. Старостін С. С.); 

– проблеми вищої школи; комп’ютерні технології в освіті та виробництві; лабораторне 
обладнання; інновації в освіті та виробництві; автоматизація (керівник проф. Чорний О. П.). 

Реєстрація учасників конференції здійснювалась у режимі он-лайн на офіційному сайті 
http://esmo.kdu.edu.ua. Було заявлено 110 доповідей, із них 61 представниками КрНУ.  

У роботі конференції взяли участь та представили результати своїх досліджень і розробок 
молоді учені із провідних ВНЗ та наукових закладів з дев’яти міст України (Дніпра, Київа, 
Кременчука, Кривого Рогу, Краматорська, Одеси, Харкова, Кам’янська, Бережан) та п’яти за-
рубіжних країн: Німеччини, Республіки Казахстан, Словаччини, Канади та Польщі. Вони пред-
ставляли навчальні заклади: Інститут електродинаміки НАН України (м. Київ); Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського; Національний технічний універси-
тет «Харківський політехнічний інститут»; Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»; Національний технічний університет України «Київський політехніч-
ний інститут імені Ігоря Сікорського»; Національну металургійну академію України (м. Дніп-
ро); Національний університет «Одеська морська академія» (м. Одеса); Донбаська державна 
машинобудівна академія (м. Краматорськ); Дніпровський державний технічний університет 
(м. Кам’янське); Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Беке-
това (м. Харків); Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природо-
користування України «Бережанський агротехнічний інститут» (м. Бережани); ДВНЗ «Націо-
нальний гірничий університет» (м. Дніпро); ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(м. Кривий Ріг); ДП Укр НТЦ «Енергосталь» (м. Харків); ДП «Український науково-дослідний 
інститут вагонобудування» (м. Кременчук); Університет ім. Отто фон Геріке (м. Магдебург, 
Німеччина); Кошицький технічний університет(м. Кошице, Словаччина); Сентенніал Колледж 
(м. Торонто, Канада); Люблінська політехніка (м. Люблін, Польща); Карагандинський держав-
ний інженерний інститут (м. Теміртау, Казахстан). 

У пленарному засіданні, присвяченому відкриттю конференції, взяли участь 89 осіб, з 
яких: докторів наук – п’ять, кандидатів наук – 14, аспірантів – 10, студентів – 47, старших ви-
кладачів – п’ять, асистентів – шість, представників виробництва – два. 

Конференцію відкрив привітальним словом перший проректор КрНУ д.т.н., проф. Ники-
форов В. В. Від співорганізаторів конференції із вітальним словом виступив ректор Караган-
динського державного індустріального університету, д.т.н., проф. Жаутиков Бахит Ахатович. 

На пленарному засідання було заслухано дві доповіді:  
1. «Феномен близнюків і двійників в структурній організації і еволюції об'єктів електро-

механіки», доповідач: Шинкаренко В.Ф., д.т.н., професор, завідувач кафедри електромеханіки 
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

2. «Технології енергетичного моніторингу та ефективного використання енергоресурсів 
при теплозабезпеченні багатоповерхових будинків з централізованим теплопостачанням», до-
повідач: Перекрест А. Л., к.т.н., доцент кафедри автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих 
технологій КрНУ. 

На секційних засіданнях конференції заслухано 32 доповіді. На пленарному засіданні по 
закриттю конференції були визначені переможці за секціями та активні учасники заходу, що 
були нагороджені дипломами і грамотами, усього нагороджено 13 осіб. 
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До редакційної ради конференції надійшло 109 тез доповідей, із них включено до збірни-
ка матеріалів: з КрНУ – 61; інших ВНЗ України – 33; іноземних учасників – 15; англійською 
мовою – 10. 

Видано Збірник наукових матеріалів (на 266 с.) надрукований за рішенням Вченої ради 
КрНУ, протокол № 7 від 30.03.2017 р., електронна версія розміщена в форматі PDF на сайті 
конференції (http://esmo.kdu.edu.ua). 

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. У методичному й науковому плані конференція пройшла як організований, чітко спла-

нований захід. Учасники конференції відзначають її результативність як заходу, що надає мо-
жливість безпосереднього спілкування, взаємного збагачення інформаційними матеріалами, 
встановлення повноцінних творчих зв’язків між молодими ученими. 

2. Учасники конференції вважають позитивною практикою спільне одночасне проведення 
конференцій у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 
(КрНУ) та Карагандинському державному індустріальному університеті (м. Теміртау, Казах-
стан), обмін інформацією про наукові й освітні досягнення викладачів зазначених вищих на-
вчальних закладів. 

3. Оргкомітет та учасники конференції відзначають високу якість підготовки доповідей 
молодими вченими, актуальну теоретичну та прикладну направленість проведених досліджень, 
активну участь студентів у роботі конференції. 

4. Учасники конференції вважають за доцільне вийти з клопотанням до ректорату КрНУ 
щодо проведення XVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалі-
стів на базі КрНУ та просити рекомендувати включити даний захід до плану наукових заходів 
Міністерства освіти і науки України у 2018 році. 

 
По сьомому питанню  
СЛУХАЛИ: голову оргкомітету доц. Гальченко Н. П. зі звітом про роботу Міжнародної науко-
во-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Ресурсозберігаючі технології в 
проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві». 

Відповідно дозволу Українського інституту науково-технічної та економічної інформації 
(Посвідчення про реєстрацію від 14.12.2016 р. № 748) 18–21 квітня 2017 року на базі Кремен-
чуцького національного університету імені Михайла Остроградського була проведена Всеукра-
їнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Ресурсозберігаючі 
технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві».  

Організаторами конференції виступили: Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського, Національний екологічний центр України, Всеукраїнська екологіч-
на ліга, Аннабинський університет (Алжир), Вітебський державний університет імені 
П. М. Машерова (Республіка Білорусь), Пензенський державний університет архітектури та 
будівництва (Росія), Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області, ДП «Полтав-
ський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 

Конференція відбулася за участю країн: Україна, Франція, Алжир, Білорусія, Росія.  
У конференції взяли участь: 
 закордоні учасники: КАЕ – комісаріат з атомної енергії та альтернативних джерел енер-

гії, м. Гренобль (Франція); Аннабинський университет им. Баджи Мохтара (Алжир); Вітеб-
ський державний університет; Пензенский государственный университет архитектуры и строи-
тельства. 

 Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України. 
 навчальні заклади: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроград-

ського, Полтавський  університет економіки і торгівлі, Херсонський державний аграрний уні-
верситет, Приватний ВНЗ Міжнародний університет бізнесу та права, м. Херсон, Національний 
університет біоресурсів і природокористування України, Київський національний університет 
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будівництва і архітектури, Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський коледж Націо-
нального університету біоресурсів і природокористування України», Національний університет 
водного господарства та природокористування (м. Рівне); Харківський національний аграрний 
університет ім. В. В. Докучаєва, Донецький національний технічний університет 
(м. Покровськ), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернігівський 
національний технологічний університет, Івано-Франківський національний технічний універ-
ситет нафти і газу, Національний університет «Львівська політехніка», Луцький національний 
технічний університет, Львівський національний аграрний університет, Черкаський національ-
ний університет; 

 організації, установи, підприємства: Головне управління Держгеокадастру у Полтавсь-
кій області, Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області, ДП «Полтавський на-
уково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Східно-Українська геофізична розвіду-
вальна експедиція ДГП «Укргеофізика» (м. Полтава), ПАТ «Інпроектсервіс» (м. Миколаїв). 

Основні напрями роботи конференції:  
 сучасні проблеми у галузі управління земельними ресурсами; 
 прогресивні технології моніторингу та проектування у будівництві; 
 геоінформаційні технології у землевпорядкуванні та кадастрових системах; 
 збалансований розвиток природних систем. 
У конференції взяли участь 124 особи, у роботі секцій представлено 73 доповіді. Серед 

учасників: докторів наук – 12, кандидатів наук – 40, старших викладів – 14, асистентів – 13, 
магістрів – вісім, студентів – 30, представників виробництв – сім. 

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Ресурсозберігаючі технології 

в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» організована якісно, пройшла на високому 
рівні і повністю досягла поставленої мети. 

2. Оргкомітет та учасники конференції відзначають добру якість підготовки доповідей  
науковців, актуальність їх розробок, теоретичну та прикладну орієнтацію проведених дослі-
джень. 

3. Учасники конференції відзначають її результативність як заходу, що надає можливість 
безпосереднього спілкування, взаємного збагачення інформаційними матеріалами, встановлен-
ня повноцінних творчих зв’язків між ученими. 

4. Вважати за доцільне використати отриманий позитивний досвід щодо організації та 
проведення конференції, а також активізувати залучення представників виробничого напряму. 

5. Конференцію проводити один раз на два роки. 
 

По восьмому питанню  
СЛУХАЛИ: голову НТР проф. Никифорова В. В. про науково-дослідні роботи, які виконува-
лись протягом 2016-2017 навчального року за рахунок другої половини робочого часу викла-
дачів. 

Згідно з тематичним планом, затвердженим рішенням науково-технічної ради від 
20.10.2016 р. протокол №9, протягом поточного навчального року в університеті виконувалось 
66 НДР за рахунок другої половини робочого часу викладачів.  

Пропонується затвердити звіти з вказаних наукових робіт. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одностайно. 
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити звіти з НДР за рахунок другої половини робочого часу виклада-
чів. 

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


