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ПРОТОКОЛ  № 8 
засідання науково-технічної ради 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
від 21 вересня 2017 р. 

 
Присутні: Голова НТР – Никифоров В. В.  

  Члени НТР – 42 особи. 
 

Порядок денний: 
1. Затвердження складу науково-технічної ради університету. 

Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 
2. Затвердження плану роботи науково-технічної ради університету на 2017–2018 н.р. 

Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 
3. Підсумки атестації аспірантів (PhD). 

Доповідають директори інститутів та декани факультетів. 
4. Щодо подання кандидатури з числа аспірантів другого року навчання на здобуття академіч-
ної стипендії Президента України для аспірантів. 

Доповідає перший проректор проф. Никифоров В. В. 
5. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних робіт за 
перше півріччя 2017 року та корегування плану захистів на друге півріччя. 

Доповідають секретарі спеціалізованих вчених рад. 
6. Затвердження тематичного плану НДР, які виконуються викладачами у рамках індивідуаль-
них планів на 2017–2018 н. р. 

Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 
7. Звіт з наукової діяльності кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру 

Доповідає доцент кафедри ГЗК Гальченко Н. П. 
Проект рішення готує комісія: голова – проф. Чорний О. П.,  
члени комісії – проф. Маслак О. І. і доц. Бахарєв В. С. 

8. Різне. 
8.1. Про виконання наказу ректора від 30.03.2017 р. № 89-1 «Про встановлення обсягів вико-
нання науково-дослідних робіт за рахунок коштів замовника». 
8.2. Про виконання розпорядження ректора від 26.06.17 р. № 08–Р «Про впорядкування науко-
вих семінарів при спеціалізованих вчених радах університету». 

 
По першому питанню  
СЛУХАЛИ: начальника НДЧ доц. Троцка О. В.  

У зв’язку із кадровими змінами в університеті було запропоновано провести корегування 
складу науково-технічної ради та затвердити його в кількості 47 осіб. А саме, вивести зі складу 
НТР: доц. Балу В. В., доц. Новохатько О. В. та доц. Ману О. М., натомість увести до складу ра-
ди: доц. Мороз О. В., доц. Дудюка В. О. та доц. Антонову О. І. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. 
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити склад НТР на 2017–2018 навчальний рік зі змінами. 
 
По другому питанню  
СЛУХАЛИ: начальника НДЧ доц. Троцка О. В. із коротким оглядом основних питань, які бу-
дуть розглядатись на засіданнях НТР протягом 2017–2018 навчального року та пропозицією 
затвердити проект плану науково-технічної ради, який заздалегідь було розміщено на сайті 
університету.  
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. 
ПОСТАНОВИЛИ: затвердити план науково-технічної ради на 2017–2018 навчальний рік. 
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По третьому питанню  
СЛУХАЛИ: звіт директорів інститутів і деканів факультетів про підсумки атестації аспірантів 

(PhD): 
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління: три аспіранти 

PhD атестовано і переведено на наступний рік навчання. 
Інститут механіки і транспорту: сім аспірантів PhD атестовано і переведено на на-

ступний рік навчання.  
Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії: чотири аспіранти PhD атестовано 

і переведено на наступний рік навчання. 
Факультет економіки і управління: п’ять аспірантів PhD атестовано і переведено на на-

ступний рік навчання. 
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук: дев’ять аспірантів PhD атестовано і 

переведено на наступний рік навчання. 
Факультет природничих наук: чотири аспіранти PhD атестовано і переведено на насту-

пний рік навчання. 
ВИСТУПИЛА: Завідувач відділу аспірантури та докторантури Мосьпан Н. О.  

Усього атестовано 32 аспірантів PhD, з них 30 аспірантів навчаються за державним замо-
вленням, два – на комерційній основі. Всіх атестовано і переведено на наступний рік навчання.  

Голова НТР проф. Никифоров В. В. з пропозицією затвердити звіти директорів інститутів 
та деканів факультетів і атестувати аспірантів. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Затвердити звіти директорів інститутів і деканів факультетів та атестувати аспірантів PhD. 
2. Відділу аспірантури та докторантури підготувати проект наказу про переведення аспірантів 
на наступний рік підготовки. 

 
По четвертому питанню  

СЛУХАЛИ: інформацію першого проректора проф. Никифорова В. В. щодо подання кан-
дидатури з числа аспірантів другого року навчання на здобуття академічної стипендії Президе-
нта України для аспірантів. 

ВИСТУПИЛА: відповідальна за наукову роботу студентів, аспірантів та молодих учених 
доц. Солошич І. О. з інформацією щодо кандидатури Лотоуса Володимира Вікторовича (нау-
ковий керівник проф. Загірняк М. В.) як претендента на здобуття академічної стипендії Прези-
дента України для аспірантів кандидатури. 

Напрямом наукової діяльності Лотоуса В.В. є розробка систем випробування двигунів 
змінного струму під навантаженням із використанням перетворювачів частоти. Робота відпові-
дає Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», зокрема п. 6 статті 7 
«Новітні технології і ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості і агропромис-
ловому комплексі» та спрямованості тематики науково-дослідних робіт (НДР) Інституту елект-
ромеханіки, енергозбереження та систем управління Кременчуцького національного універси-
тету імені Михайла Остроградського. 

Лотоус В. В. проходив стажування у Технічному університеті міста Брауншвейг. Є спів-
виконавцем двох наукових робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного 
бюджету України та однієї, що виконується за рахунок коштів замовника. 

Основні результати опубліковано у семи друкованих працях, з них: дві статті у закордон-
них фахових виданнях, занесених до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus); одна 
стаття у фахових виданнях України; одні тези доповіді на міжнародної конференції; один дай-
джест за результатами закордонних конференцій; один дайджест за результатами міжнародної 
конференції; один патент на корисну модель. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одностайно. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Висунути кандидатуру Лотоуса В. В. на здобуття академічної стипендії Президента 

України для аспірантів. 
2. Науково-дослідній частині підготувати та подати відповідні документи для розгляду 

до Ради ректорів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації Полтавського регіону. 
 
По п’ятому 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. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата 
технічних наук за спеціальностями: 

– 05.09.01 «Електричні машини і апарати»; 
– 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи». 
Протягом першого півріччя 2017 року захистів не було.  
Спеціалізована вчена рада К 45.052.02. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 693 від 10 травня 2017 року. За-

хист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностя-
ми: 

– 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 
– 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльнос-

ті)». 
Протягом першого півріччя 2017 року захистів не було відбулись. 
Спеціалізована вчена рада К 45.052.03. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 1021 від 7 жовтня 2015 року. 

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностя-
ми: 

– 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»; 
– 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти». 
Протягом першого півріччя 2017 року відбувся захист однієї кандидатської дисертації: 

Жанар Батсайхан, «Розробка вібраційного робочого органа для ущільнення бетонних сумі-
шей». 

До кінця року заплановано захист однієї кандидатської дисертаційної роботи. 
Спеціалізована вчена рада К 45.052.04. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22 грудня 2016 року. 
Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціаль-

ностями: 
– 05.13.06 «Інформаційні технології»; 
– 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки». 
Протягом звітного періоду відбувся захист чотирьох кандидатських дисертацій: 
– Слабченко Олеся Олегівна, «Методи, моделі й інформаційна технологія відновлення 

пропущених даних із акаунтів соціальних мереж»; 
– Притчин Олексій Сергійович, «Моделі, методи та інформаційна технологія моніторингу 

розподілу домішок в злитках монокристалічного кремнію в процесі росту»; 
– Ганус Валерій Олександрович, «Вдосконалення технології формування плівок на основі 

кестеритів та вуглецю для сонячних елементів»; 
– Найда Віталій Володимирович, «Методи, моделі та інформаційна технологія проведен-

ня випробувань систем автоматичного управління обладнанням гірничо-збагачувального виро-
бництва». 
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Спеціалізована вчена рада К 45.052.05. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1279 від 06 

листопада 2014 року. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 
наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». 

Протягом першого півріччя 2017 року відбулося три захисти кандидатських дисертацій-
них робіт: 

 Вознюк Світлана Володимирівна, «Обґрунтування параметрів конструкції лабіринту 
лакунарних порожнин в структурі газо-пилозахисних лісосмуг автомобільних доріг»; 

 Кутняшенко Олексій Ігорович, «Обґрунтування параметрів промислової переробки за-
складованих несортованих побутових відходів»; 

 Єгорова Оксана В`ячеславівна, «Екологічно безпечне поводження з міцеліальними ві-
дходами біотехнологічного виробництва лимонної кислоти». 

До кінця року заплановано три захисти кандидатських дисертацій. 
Спеціалізована вчена рада Д 45.052.06. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 747 від 30 червня 2015 року. 

Захист 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 дисертаційних робіт: 
 Василевський Олег Вікторович, «Вдосконалення процесів протяжки круглих валів у 

комбінованих бойках на гідравличних пресах»; 
 Ніколенко Роман Сергійович, «Підвищення ефективності процесів штампування склад-

нопрофільних плит асиметричним осаджуванням радіусним інструментом»; 
 Мірзак Володимир Якович, «Підвищення якості тонколистового розділового штампу-

вання механічним компенсатором похибок систем "прес-штамп"»; 
 Черниш Андрій Анатолійович, «Удосконалення технології формування великогабарит-

них товстолистових деталей з елементами жорсткості з обмеженням осередку деформації»; 
та однієї докторської: 
– Пузир Руслан Григорович, «Розвиток теоретичних основ методів розрахунку технологі-

чних параметрів процесів формозміни ободів коліс транспортних засобів». 
Спеціалізована вчена рада К 45.052.07. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року. За-

хист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю: 
– 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». 
Протягом звітного періоду відбувся захист однієї кандидатської дисертації: 
– Замелюк Марія Іванівна, «Формування готовності майбутнього вихователя до розвитку 

творчого потенціалу дошкільника засобами авторської казки».  
До кінця 2017 року заплановано захист однієї кандидатської дисертації. 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити звіти спеціалізованих вчених рад. 
 
По шостому питанню  
СЛУХАЛИ: начальника НДЧ доц. Троцка О. В. щодо формування тематичного плану НДР ка-
федр, які виконуються викладачами у рамках індивідуальних планів на 2017–2018 н.р. 

Відповідно до службових записок, поданих завідувачами кафедр, науково-дослідна час-
тина сформувала тематичний план науково-дослідних робіт на 2017–2018 н.р. В університеті 
планується проводити НДР за 53 науковими напрямками на 28 кафедрах, 95 % тем НДР відпо-
відають пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки України (Наказ МОН № 535 від 
07.06.11 р.). Пропонується затвердити тематичний план НДР кафедр, які виконуються за раху-
нок другої половини робочого часу викладачів на 2017–2018 н.р. 
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ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Затвердити тематичний план НДР кафедр, які виконуються за рахунок 
другої половини робочого часу викладачів на 2017–2018 н.р. 
2. Відповідальним особам по підготувати реєстраційні картки для реєстрації наукових робіт в 
УкрІНТЕІ. 
 
По сьомому питанню  
СЛУХАЛИ: доц. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Гальченко Н. П. зі звітом 
про наукову роботу кафедри. 
Напрями наукових досліджень кафедри:  

 Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві. 
 Розробка енерго-ресурсоощадної біосорбційно-фільтраційної (БІОСОФ) технології 

очистки. 
 Діагностика, прогнозування та корегування стану несучих конструкцій та споруд. 
 Землевпорядні вишукування – напрям досліджень землевпорядкування та кадастру. 

Кадровий склад кафедри 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

доктор наук 1 1 1 
кандидати наук 6 7 7 
професор 1 1 1 
доцент 6 6 6 
старший викладач 4 3 3 
асистент 1 1 1 

 
Виконання держбюджетних, внутрішньовузівських та госпрозрахункових науково-

дослідних робіт. Відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт, які виконуються 
викладачами за рахунок робочого часу «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землев-
порядкуванні та будівництві» видано навчальний посібник з грифом МОН «Картографія. Лек-
ційний курс» (2016 р.). Протягом звітного періоду кафедрою укладено договорів, виконання 
яких здійснюється за рахунок коштів замовника по роках: 2014-2015 – 15297,9 грн., 2015-2016 
– 43500,0 грн., 2016-2017 – 0. 

Кафедрою укладено угоди про наукову співпрацю з такими установами: 
 Львівський національний аграрний університет, 
 Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
 Херсонський державний аграрний університет,  
 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 
 Національний університет водного господарства та природокористування, 
 Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області, 
 ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 
Міжнародне співробітництво кафедра здійснює з Державним університетом м. Аннаба 

(Алжир) за напрямом – оцінка стану та раціональне використання водних ресурсів та розшиф-
рування космічних знімків водосховищ (д.т.н., проф. Артамонов В.В.) та Державним універси-
тетом ім. Машерова м. Вітебськ (Білорусія) – організація та проведення спільних наукових за-
ходів (конференції, експедиції, публікації) (к.б.н. доц. Гальченко Н.П.).  

За звітній період співробітники кафедри брали участь у наукових конференціях та семі-
нарах, які проходили в університеті, так і за його межами (підготовлено 78 доповідей). Співро-
бітники кафедри є членами організаційних та робочих комітетів, вченими секретарями конфе-
ренцій (2014-2015 – п’ять міжнародних та одна всеукраїнського рівня; 2015-2016 – шість між-
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народних та одна всеукраїнського рівня; 2016-2017 – дві міжнародних та одна всеукраїнського 
рівня). 

Публікації та видання. За три роки викладачами кафедри опубліковано 122 наукові пуб-
лікації, з них  

Публікації 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Статті у Web of Sciences і Scopus 0 0 1 
Статті одноосібні 8 8 5 
Статті у співавторстві 12 14 17 
Тези одноосібні 4 5 3 
Тези у співавторстві 13 14 12 
Монографії 0 2 1 
Посібники з грифом МОН 0 0 1 
Посібники без грифу МОН 2 1 0 
 39 44 39 

 
Наукова робота студентів. 2014-2015 н.р. у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентсь-

ких наукових робіт студент Трегуб О.В. посів друге місце (керівник к.б.н., доц. Гальченко 
Н.П.); 2016-2017 н.р. у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт студен-
тка Манжилівська І. М. виборола третє місце (керівник к.б.н., доц. Гальченко Н.П.). За 2014-
2016 роки студентами підготовлено та опубліковано 39 публікацій. 
ВИСТУПИВ: голова комісії проф. Чорний О. П. з проектом рішення. 

Враховуючи вищезазначене, науково-технічна рада постановляє: 
1. Стан наукової діяльності кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру вважати 

такою, що відповідає вимогам законів «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» та інших нормативних документів МОН України за винятком п. 6 і п. 7 рішення 
науково-технічної ради від 19.06.2014 р. протокол № 7 щодо забезпечення отримання призових 
місць у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад і виконання НДР за рахунок коштів замовників 
відповідно до встановлених нормативних обсягів.   
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. 

2. Забезпечити виконання НДР за рахунок коштів замовників відповідно до встановлених 
нормативних обсягів, а також участі у виконанні галузевих програм, міжнародних програм і 
грантів, зокрема «Horizon–2020», «Erasmus+», надання наукових послуг і придбання обладнан-
ня.  

Відповідальні: завідувач кафедри Артамонов В.В., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
3. Активізувати виконання програми «Кадри – 2021» щодо підготовки та захисту доктор-

ських і кандидатських (PhD) дисертацій, шляхом створення умов для їх захисту у встановлені 
терміни. 

Відповідальні: завідувач кафедри Артамонов В.В., ПВС кафедри. 
Термін виконання: за планом. 
4. Забезпечити необхідну кількість публікацій (відповідно до розпорядження від 

22.05.2015 № 09-Р) за результатами наукових досліджень кафедри у виданнях, що входять до 
наукометричних баз даних Web of Sciences і Scopus.  

Відповідальні: завідувач кафедри Артамонов В.В., ПВС кафедри. 
Термін виконання: постійно. 
5. Забезпечити видання однієї монографії, одного підручника або навчального посібника 

раз на два роки.   
Відповідальні: завідувач кафедри Артамонов В.В., ПВС кафедри. 
Термін виконання: 2017–2020 роки. 
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6. Активізувати підготовку студентів до участі в ІІ турі Всеукраїнських конкурсів сту-
дентських наукових робіт і олімпіад та створити передумови для отримання призових місць на 
вищезазначених заходах.  

Відповідальні: Артамонов В.В., ПВС кафедри.  
Термін виконання: постійно. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора проф. Никифоро-

ва В. В. 
 

По восьмому питанню  
8.1. СЛУХАЛИ: голову НТР проф. Никифорова В. В. з оглядом стану укладання договорів, що 
виконуються за рахунок коштів замовника відповідно до наказу ректора від 30.03.2017 р. №89-
1 «Про встановлення обсягів виконання науково-дослідних робіт за рахунок коштів замовни-
ка». Коротко зупинився на обсягах виконання робіт по кожній кафедрі. 
8.2. СЛУХАЛИ: начальник НДЧ доц. Троцко О. В. про виконання розпорядження ректора від 
26.06.2017 р. №08-Р «Про впорядкування наукових семінарів при спеціалізованих вчених радах 
університету». 

 
 

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


