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ПРОТОКОЛ  № 7 
засідання науково-технічної ради 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
від 29 серпня 2017 р. 

 
Присутні: Голова НТР – Никифоров В. В.  

  Члени НТР – 42 особи. 
 

Порядок денний: 
1. Затвердження результатів першого етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та 
науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених. 

Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 
2. Про атестацію наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів України. 

Доповідають доц. Симонова А. А. та доц. Харламова О. В. 
3. Різне. 
3.1. Про стан виконання нормативних обсягів НДДКР за рахунок коштів замовника. 

 
По першому питанню  
СЛУХАЛИ: начальника НДЧ, заступника голови НТР доц. Троцка О. В. про результати прове-
дення першого етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (екс-
периментальних) розробок молодих учених, виконання яких планується розпочати у поточно-
му році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 

Відповідно до Наказу МОН України від 03.07.2017 № 983 «Про оголошення конкурсного 
відбору у 2017 році проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розро-
бок молодих вчених» з 03 липня 2017 року було оголошено конкурсний відбір проектів науко-
вих робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють 
(навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери 
управління МОН, подальше виконання яких розпочнеться у 2017 році за рахунок коштів зага-
льного фонду державного бюджету.  

Відповідно до вищезазначеного наказу було оголошено проведення першого етапу кон-
курсу у нашому університеті (наказ ректора від 10.07.2017 № 169а-1). Після розгляду Конкурс-
ною комісією поданих на розгляд проектів наукових робіт та науково-технічних (експеримен-
тальних) розробок молодих учених було відібрано два проекти, які є найбільш вагомими та 
конкурентоспроможними, зокрема «Технологічне забезпечення властивостей наноструктуро-
ваних виробів військового та господарського призначення, які працюють в складних умовах 
експлуатації» (наук. керівник канд. техн. наук, доц. Симонова А. А.) та «Дослідження перетво-
рення енергії електромеханічними перетворювачами для визначення їх стану та негативного 
впливу на оточуюче середовище» (наук. керівник канд. техн. наук, доц. Ромашихін Ю. В.). Для 
подальшого проходження наступного етапу Конкурсу необхідно доручити науково-дослідній 
частині перенести до основної системи «Наука в університетах» вищезазначені наукові проек-
ти з усіма необхідними документами та надіслати їх в паперовому вигляді до департаменту на-
уково-технічного розвитку МОН України. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Затвердити результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та нау-
ково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених. 
2. Рекомендувати для участі у другому етапі конкурсного відбору проектів наукових робіт та 
науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених наступні проекти: 

2.1 Технологічне забезпечення властивостей наноструктурованих виробів військового та го-
сподарського призначення, які працюють в складних умовах експлуатації (наук. керівник 
канд. техн. наук, доц. Симонова А. А. 



 2

2.2 Дослідження перетворення енергії електромеханічними перетворювачами для визначен-
ня їх стану та негативного впливу на оточуюче середовище (наук. керівник канд. техн. наук, 
доц. Ромашихін Ю. В.) 

3. Для подальшого проходження другого етапу Конкурсу науково-дослідній частині ввести до 
30 серпня 2017 року до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах» дані про науко-
ві проекти з усіма необхідними документами та подати їх до 04 вересня 2017 року до департа-
менту науково-технічного розвитку МОН України. 

Відповідальний: перший проректор проф. Никифоров В. В. 
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одностайно. 

 
По другому питанню  
СЛУХАЛИ: звіт стипендіата Кабінету Міністрів України доц. Харламову О. В. 

Харламова О. В. здійснює наукові дослідження відповідно до пріоритетного тематичного 
напряму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського «Розро-
бка та створення регіональних інформаційних систем і нових засобів навчання та наукових до-
сліджень», згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942. Тема-
тичний напрям наукових досліджень «Соціогенні та техногенні чинники управління екологіч-
ною безпекою».  

За завітній період (лютий 2017 р. – серпень 2017 р.) опубліковано: одну статтю у фахово-
му виданні України; одну статтю у виданні, що індексується в науковометричній базі SCOPUS; 
10 тез доповідей на конференціях. 

 

№ 
п/п Назва 

Хара-
ктер 
робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг, 
(стор.) Співавтори 

1 2 3 4 5 6 
1 Аналіз результатів 

наукових досліджень 
з проблем екологіч-
ної безпеки 

Друк Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції «ЕКОГЕ-
ОФОРУМ-2017. Актуальні пробле-
ми та інновації», 22-25.03.17. – Іва-
но-Франківськ, 2017. – С. 152-154.  

3 Шмандій В.М. 

2 Методологія надійні-
сної структуризації 
екосистем, що вклю-
чають об’єкти під-
вищеної екологічної 
небезпеки 

Друк Матеріали Всеукраїнської науково-
методичної конференції «Сучасний 
стан та проблеми вищої екологічної 
освіти України». – Одеськ. держ. 
екол-ний ун-т. – Одеса: ТЕС, 2017. 
– С. 183-185.  

3 Шмандій В.М., 
Ригас Т.Є. 

3 Наукові засади моні-
торингу станів еколо-
гічної небезпеки 

Друк Збірник матеріалів V Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Сучасні проблеми біології, еколо-
гії та хімії», 26-28 квітня 2017. – 
Запоріжжя: АА Тандем, 2017. – С. 
225-226. 

2 Шмандій В.М., 
Ригас Т.Е. 

4 Methods of saltcontent 
stabilization in circu-
lating water supplg 
systems 

Друк Jornal «Chemical technology». – 
2017, Vol. 11, № 2, – pp. 242-246 

10 Volodymyr 
Shmandiy, Lilija 
Bezdeneznych, 
Anatoliy 
Svjatenko, My-
roslav 
Malovanyy, Kate-
ryna Petrushka, 

Igor Polyuzhyn  
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5 Характеристика стану 
екологічної небезпеки 
за показниками дегра-
дації грунтово-
рослинного покриву в 
урбосистемі 

Друк Науково-технічний журнал «Техно-
генно-екологічна безпека». – Хар-
ків: НУЦЗ України. – Вип. 2, 2017. 
– С. 11-17. 

7 Шмандій В.М., 
Алексєєва Т.М. 

6 Зменшення вмісту 
сажі у вихлопних 
газах автомобілів при 
застосуванні методів 
нейтралізації 

Друк Матеріали науково-практичної 
конференції Всеукраїнського сту-
дентського конкурсу «Екологія та 
екологічна безпека» (15-17 березня 
2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2017. 
– С. 61    

1 Чернобривцева 
М.А.,  
Магда А.С.,  
Черненко С.М. 

7 Зниження  обсягів 
викидів сажі з відп-
рацьованими газами 
автомобілів, оснаще-
них дизельним дви-
гуном 

Друк Збірник наукових праць ХІІ Міжна-
родної науково-практичної конфе-
ренції молодих вчених, курсантів та 
студентів «Проблеми та перспекти-
ви розвитку системи безпеки жит-
тєдіяльності»: [ в 2 ч.]. Ч. 1. – Львів: 
ЛДУ БЖД, 2017.– С. 431-432. 

2 Чернобривцева 
М.А.,  
Магда А.С.,  
Черненко С.М. 

8 Оцінка станів еколо-
гічної безпеки на ос-
нові результатів мо-
ніторингових дослі-
джень 

Друк Збірник наукових праць всеукраїн-
ської науково-технічної конферен-
ції молодих учених та студентів 
«Еколого-енергетичні проблеми 
сучасності». – Одеса, 14 квітня 2017 
р. – Одеса, видавництво ОНАХТ, - 
2017 р. – С. 53-54. 

2 Закревська А.С.,  

9 Радіоємність екосис-
теми як індикатор 
стану екологічної 
безпеки 

Друк Збірник тез доповідей ХХ Міжна-
родної науково-практичної конфе-
ренції «Екологія, охорона навколи-
шнього середовища та збалансоване 
природокористування» (Харків, 19-
22.04.17 року). – Х.: ХНУ ім. Кара-
зіна, 2017. – С. 227-228. 

2 Шмандій В.М. 
Ригас Т.Є. 

10 Управление 
экологической 
безопасностью путем 
получения сорбента 
из отходов и 
применения его для 
очистки сточных вод 

 Міжнародна науково-техн. конф. 
«Екологічна і техногенна безпека. 
Охорона водного і повітряного 
басейнів. Утилізація відходів» 25-
26.04.17 – м. Харків, ХИСИ 

2 ШмандийВ.М.,  
Ригас Т.Е  

11 Оцінка впливу 
об’єктів підвищення 
екологічної небезпе-
ки на стан довкілля 
за результатами еко-
біомоніторингу 

Друк Збірник наукових праць Всеукраїн-
ської науково-практичної конфере-
нції «Екологічна безпека: сучасні 
проблеми та пропозиції»(м. Харків, 
21.04.17 р.). Том І / ГО «Регіонал. 
центр наук.-техніч. Розвитку», Хар-
ків, держ. наук. б-ка ім. В.Г. Коро-
ленка; [укладач: І.В. Бондаренко]. – 
Київ: «Інтерсервіс», 2017. – С. 107-
114 

8 Шмандій В.М., 
Колібська І.С., 
Знайко В.Ю. 

12 Управление экологи-
ческой безопасностью 
путем получения сор-
бента из отходов и 
применения его для 
очистки сточных вод 

Друк Матеріали щорічної міжнародної 
науково-технічної конференції 
«Екологічна і техногенна безпека. 
Охорона водного і повітряного ба-
сейнів. Утилізація відходів.», 25-26 
квітня 2017. – Харків: ХНУБА, 
2017. – С. 103-104. 

2 Шмандий В.М., 
Ригас Т.Е. 
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Підготовлені та відправлені до редакції статті до друку: 
1. Шмандий В.М., Харламова О.В., Ригас Т.Е. Зниження впливу проявів екологічної не-

безпеки, формованної техногенними землетрусами, у кременчуцькому промисловому комплек-
сі. Вісник Дніпровського національного гірничного університету. 

2. Апробація та впровадження результатів наукових досліджень. 
Основні результати за напрямами досліджень, за звітний період, доц. Харламової О.В. до-

повідались на наступних заходах: 
1. Науково-практична конференція Всеукраїнського студентського конкурсу «Екологія 

та екологічна безпека» (м. Полтава, 15-17 березень 2017 р.). 
2. Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні про-

блеми та інновації» (м. Івано-Франківськ, 22-25 березень 2017 р.). 
3. Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасний стан та проблеми вищої 

екологічної освіти України» (м. Одеса, 2017 р.). 
4. Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-

енергетичні проблеми сучасності» (м. Одеса, 14 квітня 2017 р.). 
5. ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування» (Харків, 19-22 квітня 2017 р.). 
6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічна безпека: сучасні проблеми 

та пропозиції» (м. Харків, 21 квітня 2017 р.). 
7. Міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охоро-

на водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (м. Харків, 25-26 квітня 2017 р.). 
8. V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми біології, екології 

та хімії» (м. Запоріжжя, 26-28 квітнь 2017 р.). 
9. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, курсантів та студе-

нтів «Проблеми та перспективи розвитку системи безпеки життєдіяльності (м. Львів, 2017 р.). 
10. Міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна і техногенна безпека. Охоро-

на водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів.», (м. Харків, 25-26 квітня 2017 р.).  
3. Організаційна робота 
Під керівництвом Харламової О.В. ведеться науково-дослідна робота студентів. Підгото-

влено та захищено наукові студентські роботи у трьох всеукраїнських конкурсах студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук галузями знань: «Екологія та 
екологічна безпека» – Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка, 
«Техногенна безпеки» – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, «Цивіль-
ний захист» – Національний університет цивільного захисту України (м. Харків). 

Брала участь в організації та проведенні II туру Всеукраїнської студентської олімпіади з 
дисципліни «Екологічна безпека» для студентів вищих навчальних закладів, який відбувся  
05–07 квітня 2017 року. 

Під керівництвом Харламової О.В. було підготовлено науково-дослідну роботу студента 
для участі у Міжнародному конкурсі студентських наукових, який уперше проходив на базі 
КрНУ за підтримкою МОН України (м. Кременчук, 2 червня 2017).  
 
СЛУХАЛИ: звіт стипендіата Кабінету Міністрів України доц. Симонової А. А. 

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

За завітній період (лютий 2017 р. – серпень 2017 р.) опубліковано одну наукову статтю у 
фаховому виданні України та підготовлено до друку одну наукову статтю у фаховому виданні 
України (Симонова А. А. Оцінка циклічної міцності субмікрокристалічної сталі Ст 20 // Сучас-
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ні технології в машинобудуванні) та пройдено рецензування однієї наукової статті до журналу, 
що входить до наукометричної бази даних Scopus (A. Symonova, E. Filippi, J. Kmec, J. Majerník, 
M. Karkova. The mechanics of machining ultrafine-grained Ti-6Al-4Mo alloy processed severe 
plastic deformation // Manufacturing Technology). Підготовлено до друку дві тези доповідей для 
участі у конференціях. 

За звітній період Симонова А. А. здійснювала керівництво Товариством студентів, аспі-
рантів та молодих учених кафедри технології машинобудування. Виконувала обов’язки голови 
секції «Проблеми створення нових машин і технологій» на ХХIV Міжнародній науково-
практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життє-
діяльності суспільства (м. Кременчук, 20-21 квітня, 2017 р.).  

Під керівництвом Симонової А. А. ведеться науково-дослідна робота студентів. Підготов-
лена науково-дослідна робота «Пошук оптимальних режимів різання субмікрокристалічного 
сплаву ВТ6» магістра Бачкир О. А., яка посіла III місце на Всеукраїнському конкурсі сту-
дентських наукових робіт. 

Основні результати за напрямами досліджень доц. Симонової А. А. доповідались на  
ХХIV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених 
«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства (м. Кременчук, 20-21 квітня, 2017 р.) та по-
дано заявку на участь у ХХV міжнародному науково-технічному семінарі «Високі технології в 
машинобудуванні» ІНТЕРПАРТНЕР – 2017 (06–09 вересня 2017 р.). 

Симонова А. А. є керівником науково-дослідних робіт «Пошук оптимальних режимів рі-
зання субмікрокристалічного сплаву ВТ6» та «Відцентрування нульової точки при роботі на 
фрезерних верстатах з ЧПК». 

Симонова А. А. є відповідальним виконавцем держбюджетної теми НДР 0117U002295 
«Управління структурно-фазовим станом деталей з наноструктурованих матеріалів на всіх ета-
пах їх виготовлення із забезпеченням високих експлуатаційних характеристик виробів». 

№ 
п/п Назва 

Хара-
ктер 
робо-

ти 

Вихідні дані Обсяг, 
с. 

Співавто-
ри 

1. Застосування рентгенос-
труктурного аналізу для 
дослідження субмікрок-
ристалічного технічно 
читого титану ВТ1-0 

Друк. Вісник Кременчуцького націо-
нального університету імені 
Михайла Остроградського. – 
Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 
5/2016 (100), част. 2. – С. 49–55. 

7/4 Лазар А.  

2. Study of the Cutting Force 
During Machining 
Ultrafine-Grainer Ti-6Al-
4Mo Alloy 

Друк. Збірник матеріалів ХХIV Між-
народної науково-практичної 
конференції студентів, аспіран-
тів та молодих учених «Актуа-
льні проблеми життєдіяльності 
суспільства»: Матеріали конфе-
ренції. – Кременчук, 20 – 21 
квітня, 2017. – С. 77-79. 

2/1 Ducobu F. 

3. Зниження мікротвердості 
поверхні субмікрокрис-
талічних матеріалів вна-
слідок укрупнення зерна 
при механічній обробці 

Друк. Збірник матеріалів ХХIV Між-
народної науково-практичної 
конференції студентів, аспіран-
тів та молодих учених «Актуа-
льні проблеми життєдіяльності 
суспільства»: Матеріали конфе-
ренції. – Кременчук, 20 – 21 
квітня, 2017. – С. 80-82. 

2/1 Каркова 
М. 
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СЛУХАЛИ: голову НТР проф. Никифорова В. В. з пропозицією атестувати наукову роботу 

стипендіатів Кабінету Міністрів України доц. Харламової О. В. та доц. Симоно-
вої А. А.  

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одностайно. 
УХВАЛИЛИ: атестувати наукову роботу стипендіатів Кабінету Міністрів України доц. Харла-

мової О. В. та доц. Симонової А. А. 
 

 
По третьому питанню  
СЛУХАЛИ: голову НТР проф. Никифорова В. В. з оглядом стану укладання договорів, що ви-
конуються за рахунок коштів замовника. Коротко зупинився на обсягах виконання робіт по 
кожній кафедрі. 
 

 
 

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


