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ПРОТОКОЛ  № 1 
засідання науково-технічної ради 

Кременчуцького національного університету  
імені Михайла Остроградського 

від 23 січня 2018 р. 
 
Присутні:  Голова – Никифоров В.В. 

Заст. голови – Троцко О. В. 
Члени НТР – 41 осіб.  

 
Порядок денний: 
1. Звіт про роботу спеціалізованих учених рад університету із захисту дисертаційних робіт за 
2017 рік та затвердження плану захистів на 2018 рік. 
 Доповідають вчені секретарі спеціалізованих рад. 
2. Звіт про виконання кошторису витрат університету на наукову діяльність у 2017 році. 
 Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 
3. Висунення кандидатур молодих учених на здобуття премії Президента України для моло-
дих учених.  
 Доповідає начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 
4. Підсумки роботи І Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні електротехнічні 
та енергетичні системи» (MEES–2017)  
 Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Чорний О. П. 
5. Підсумки роботи ХVІ Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та 
поля технічних і біологічних об’єктів». 
 Доповідає голова оргкомітету конференції доц. Мосьпан В. О. 
6. Різне. 

 
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 і кандидата технічних наук за спеціальностями: 

– 05.09.01 «Електричні машини і апарати»; 
– 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи». 
Протягом 2017 року захистів не відбулося. 
На наступний рік заплановано захисти двох кандидатських дисертаційних робіт. 
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 2017 року захистів не відбулося. 
На наступний рік заплановано захисти двох 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 2017 року відбувся захист трьох кандидатських дисертацій: Жанар Батсай-

хан, Вакуленко Р. А. та Павлюченко Ю. О. 
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На наступний рік заплановано захисти двох кандидатських дисертацій. 
Спеціалізована вчена рада К 45.052.04. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016 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 відбулося п’ять захистів кандидатських дисертаційних ро-

біт: Слабченко О. О., Найда В. В., Ганус В. О., Притчин О. С., Сердюк О. Ю. 
На 2018 рік заплановано захисти двох дисертаційних робіт. 
Спеціалізована вчена рада К 45.052.05. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1279 від 

06.11.2014 року. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». 

Протягом 2017 року відбулося шість захистів кандидатських дисертацій: Вознюк С. В., 
Кутняшенко О. І., Єгорова О. В., Ригас Т. Є., Маренич А. В., Пацурковський П. А. 

На перше півріччя 2018 року захисти не заплановані у зв’язку з переатестацією ради на 
новий термін. На друге півріччя заплановано два захисти. 

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: Ніко-

ленко Р. С., Василевський О. В., Мірзак В. Я., Вакуленко Р. А. та одної докторської дисерта-
ції: Пузир Р. Г. 

На 2018 рік заплановано два захисти кандидатських дисертаційних робіт. 
Спеціалізована вчена рада К 45.052.07. 
Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 року. За-

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 двох кандидатських дисертацій: Цвір-

кун Л. О. та Замелюк М. І.  
На 2018 рік заплановано захист однієї кандидатської дисертації. 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити звіти спеціалізованих вчених рад. 
 

По другому питанню 
СЛУХАЛИ: начальника НДЧ доц. Троцка О. В. зі звітом про виконання кошторису витрат 
університету на наукову діяльність у 2017 році. 

Протягом 2017 року в університеті виконувалося чотири наукових проекти (дві фунда-
ментальні, одна прикладна роботи і одна науково-технічна (експериментальна) розробка мо-
лодих учених) за рахунок видатків загального фонду державного бюджету на загальну суму 
775,000 тис. грн. 

Також протягом звітного періоду ПВС університету було виконано 45 НДР, що вико-
нуються за рахунок коштів замовників на загальну суму 1459,3 тис. грн. 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 
 
По третьому питанню 
СЛУХАЛИ: начальника НДЧ доц. Троцка О. В. щодо висунення кандидатур молодих учених 
на здобуття премії Президента України для молодих учених. 
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Про підтримку висунення наукової роботи «Автоматизація процесів управління ресур-
сномістких виробництв» для участі у конкурсі зі здобуття премії Президента України для 
молодих вчених 2018 року від державного вищого навчального закладу «Криворізький наці-
ональний університет» та про включення від нашого університету Коваль С. С. – кандидата 
технічних наук, старшого викладача кафедри інформаційно-управляючих систем КрНУ до 
складу колективу претендентів. 
ВИСТУПИВ: проф. Притчин С. Е. з короткою характеристикою циклу наукових праць коле-
ктиву претендентів, до складу якого входить Коваль С. С. Результати циклу наукових праць 
присвячені вирішенню спільної загальної проблеми автоматизації систем оптимального 
управління виробничих періодичних операційних процесів за рахунок розробки наукових 
основ і впровадження зазначених систем управління, що забезпечують ефективну роботу 
операційних процесів навіть за умов хаотичної постійної зміни зовнішніх чинників. Отрима-
ні наукові та практичні результати знайшли впровадження у наступних промислових, агроп-
ромислових та торгівельних підприємствах центрального регіону України, таких як: ЦВО 
ВАТ «Полтавський ГЗК» (м. Горішні Плавні), ПАТ «НТЦ «Інформаційні системи»» (м. Кре-
менчук), ТОВ «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (м. Київ), ТОВ «Шинопостач», ТОВ «Фірма «ЛІТА»; 
а також у Криворізькому міському виконавчому комітеті та громадській спілці «Міжнародна 
бізнес асоціація» (м. Кривий Ріг). За результатами наукових досліджень було написані нау-
кові статті, 14 з яких входять до наукометричної БД SCOPUS та одна – в наукометричну БД 
Web of Sciense. Коваль С. С. була співавтором наукових досліджень у чотирьох статтях, які 
входять до наукометричної БД SCOPUS та має індекс Хірша – 1. 
СЛУХАЛИ: про підтримку висунення наукової роботи «Комп’ютерні технології планування 
хірургічних втручань» для участі у конкурсі зі здобуття премії Президента України для мо-
лодих вчених 2018 року від державного вищого навчального закладу «Харківський націона-
льний університет радіоелектроніки» та про включення особи від нашого університету Куха-
ренка Дмитра Володимировича – кандидата технічних наук, доцента кафедри електронних 
апаратів КрНУ до складу колективу претендентів. 
ВИСТУПИЛИ: доц. Мосьпан В. О. з короткою характеристикою циклу наукових праць коле-
ктиву претендентів, до складу якого входить Кухаренко Д. В. Результати циклу наукових 
праць присвячені вирішенню проблеми комп’ютерного планування оперативних втручань на 
окоруховому апараті людини. За допомогою відповідного програмного забезпечення лікар 
швидко й ефективно обробляє інформацію і зможе вибрати кілька альтернативних рішень, 
які пропонують комп’ютерні технології. У результаті лікар зможе виявити більш тонкі озна-
ки хвороби, у більш ранній термін визначити ускладнення, що починаються, і запобігти їм.  
Основною задачею комп’ютерного планування оперативних втручань на окоруховому апара-
ті людини є прогнозування поводження очних м’язів людини після операції, а також змен-
шення часу знаходження людини під наркозом за рахунок швидкості обробки отриманих ре-
зультатів і розрахунків. Отримані наукові та практичні результати знайшли впровадження у 
Кременчуцькій міській дитячий лікарні. За результатами наукових досліджень було написані 
більш ніж 40 наукових праць, одна з яких входить до наукометричної БД SCOPUS, також 
отримано два патенти України на корисну модель. 

Для проведення таємного голосування обрано лічильну комісію у такому складі: 
проф. Мороз М. М. – голова комісії; доц. Фомовська О. В. та доц. Перекрест А. Л. – члени 
комісії. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Підтримати висунення роботу «Автоматизація процесів управління ресурсномістких 

виробництв» для участі у конкурсі зі здобуття премії Президента України для молодих вче-
них 2018 року від державного вищого навчального закладу «Криворізький національний уні-
верситет» та включити Коваль С. С. до складу колективу претендентів від Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського. 

Рішення прийняте закритим голосуванням: «за» – 42, «проти» – 0, «утримались» – 0. 
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2. Підтримати висунення роботи «Комп’ютерні технології планування хірургічних 
втручань» для участі у конкурсі зі здобуття премії Президента України для молодих вчених 
2018 року від державного вищого навчального закладу «Харківський національний універси-
тет радіоелектроніки» та включити Кухаренко Д. В. до складу колективу претендентів від 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

Рішення прийняте закритим голосуванням: «за» – 42, «проти» – 0, «утримались» – 0. 
3. На підставі результатів таємного голосування включити до складу колективу претен-

дентів: 
ПІБ за проти недійсні бюле-

тені 
КОВАЛЬ Світлана Станіславівна 42 0 0 
КУХАРЕНКО Дмитро Володимирович 42 0 0 

 
По четвертому питанню 
СЛУХАЛИ: проф. Чорного О. П. про результати проведення І Міжнародної науково-
технічної конференції «Сучасні електротехнічні та енергетичні системи» (MEES–2017). 

Відповідно дозволу Українського інституту науково-технічної та економічної інформа-
ції (посвідчення № 750 від 14.12.2016 р.) 15–17 листопада 2017 року на базі Інституту елект-
ромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного універси-
тету імені Михайла Остроградського (КрНУ) проведено І Міжнародну науково-технічну 
конференцію «Сучасні електротехнічні та енергетичні системи» (MEES–2017). 

Участь у конференції взяли 270 науковців із 45 закладів вищої освіти і трьох підпри-
ємств з 13 країн світу, зокрема: Великобританії, Німеччини, Японії, Польщі, Словаччини, 
Словенії, Єгипту, Марокко, Туреччини, Ірану, Йорданії, Казахстану та України. Робота кон-
ференції проходила за шістьма напрямами: електромеханіка; електротехнічне та енергетичне 
проектування; промислова електроніка; моделювання в електротехніці; електротехнічне 
освіта та технології освіти; промислове застосування та промисловість. В рамках підготовки 
до проведення та для висвітлення роботи заходу створено англомовний сайт конференції, на 
якому містилася вся необхідна інформація, графік роботи та проходила реєстрація учасників. 
Під час конференції відбулися пленарні та секційні засідання, на яких було заслухано більше 
50 доповідей. На пленарному засіданні було заслухано чотири доповіді:  

1. Михайло Загірняк «Десять років з ім’ям Михайла Остроградського»  
2. Анджей Кравчик «Медико-технічний аналіз магнітотерапевтичних пристроїв»  
3. Сергій Ковбаса «Енергоефективний векторний контроль індукційних двигунів: адап-

тивні та mpta-підходи»  
4. Андрій Лозинський «Нові підходи до синтезу динамічних систем: нечіткий контро-

лер з нестабільною підсистемою дробового контролера». 
За результатами проведення конференції видано збірку матеріалів, до якої увійшло 

102 публікації. Матеріали конференції було проіндексовано у міжнародних наукометричних 
базах даних Scopus та Web of Science. 
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 
По п’ятому питанню 
СЛУХАЛИ голову оргкомітету конференції доц. Мосьпана В. О. про результати проведення 
XVІ Міжнародної науково-технічної конференції «Фізичні процеси та поля технічних та біо-
логічних об’єктів». 

Відповідно дозволу Українського інституту науково-технічної та економічної інформа-
ції (посвідчення № 755 від 14.12.2016 р.) 03–05 листопада 2017 року на базі факультету елек-
троніки і комп’ютерної інженерії Кременчуцького національного університету імені Михай-
ла Остроградського (КрНУ) проведено XVІ Міжнародну науково-технічну конференцію 
«Фізичні процеси та поля технічних та біологічних об’єктів». У конференції взяли участь 
220 учасників з України, Росії, Алжиру, Великобританії, Йорданії, Ізраїлю, Китаю, Німеччи-
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ни, Португалії, Словенії. Кількісний та якісний склад учасників конференції: докторів наук – 
25; кандидатів наук – 65; викладачів – 60; аспірантів – 20; магістрів – 15; студентів – 30. 

На конференції були представлені наступні вищі учбові заклади та науково-
дослідницькі установи: 

 закордонні: Університет Баджо Мохтарі (м. Аннаба, Алжир); Московский универси-
тет им. С.Ю. Витте, (г. Москва, Россия); Транспортный университет Ланчжоу (г. Ланчжоу, 
КНР); ФГБУН Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья 
им. И. В. Тананаева КНЦ РАН (г. Апатиты, Россия); Університет Любляни (м. Любляна, 
Словенія) та інші; 

 вітчизняні: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»; ДЗ «Дніпропет-
ровська медична академія МОЗ України»; Дніпропетровський національний університет за-
лізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна; Дніпропетровський національний універ-
ситет імені Олеся Гончара; Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Дніпропет-
ровська обл., Україна; Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України. м. Київ; Інсти-
тут прикладних проблем фізики та біофізики НАН України; Інститут фізики напівпровідни-
ків ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ(м. Київ); Київський національний університет технологій та 
дизайну; Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля; 
Криворізький національний університет; Національний технічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Національний університет 
«Львівська політехніка»; Національний університет харчових технологій (м. Київ); Оде-
ський НДІ медицини транспорту; Одеський національний політехнічний університет; Полта-
вський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; Полтавська державна 
аграрна академія; Сумський державний університет; Східноукраїнський національний уні-
верситет імені Володимира Даля (м. Сєверодонецьк); ТМО «Неврологія» (м. Київ); Харків-
ський національний медичний університет; Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна; Харківський національний університет радіоелектроніки; Центр математично-
го моделювання Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача 
НАН України (м. Львів); Черкаський технологічний університет; Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича; Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв). 

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Визнати, що за рівнем організації, кількістю доповідей, їх тематикою, та географією 

представництва учасників, XVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні проце-
си та поля технічних та біологічних об’єктів» досягла поставленої мети. 

Вважати перспективними подальші дослідження у наступних напрямах:  
– застосування технологій 3D-сканування та 3D-моделювання для моделювання, діаг-

ностування, планування хірургічних та терапевтичних процедур лікування захворювань, зок-
рема носової порожнини;  

– застосування технології електро-хемолюмінісценції в медичних лабораторних дослі-
дженнях, при дослідженнях фізичних процесів та в біологічних технологіях;  

– дослідження фізичних процесів та біологічних технологій, які дозволяють створюва-
ти енергетичні установки нового покоління із застосуванням сонячної енергії та енергії вітру 
і води; біотехнологічні енергетичні установки з використанням процесів переробки синьо-
зелених водоростей; 

– дослідження процесів що відбуваються в організмі людини під дією отруйних речо-
вин, стресових та фізичних навантажень, захворювань, хірургічних втручань та дії медика-
ментів;  

– розробка та проектування роботизованих комплексів і систем для дослідження ефек-
тивності антидотів, зокрема  нових реактиваторів ацетилхолінестерази, інгібованих нервови-
ми агентами; здійснення відновлювальних реабілітаційних процедур та створення пристроїв 
для проведення і контролю реабілітаційних заходів; 

– дослідження фізичних процесів, що мають місце при одночасній дії лазерного випро-
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мінювання і гідро-абразивного струменя для створення ефективних прецизійних технологій 
гідро-струминного різання матеріалів для радіоелектронної техніки. 

2. Відзначити зростання кількості тез, представлених англійською мовою (18 допові-
дей), як від закордонних учасників, так і від представників навчальних закладів та наукових 
установ України. 

3. Виходячи з високого науково-технічного рівня розробок, представлених у доповідях 
фахівців, їх оригінальності та актуальності, вважати доцільним і можливим публікування ре-
зультатів досліджень, доведених в 22 роботах, у періодичних науково-технічних виданнях, в 
тому числі у науковому журналі «Вісник Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського» у чинному порядку. 

4. Організаційному комітету розробити систему заохочувальних заходів щодо подаль-
шого зростання кількості доповідей англійською мовою, своєчасного надходження матеріа-
лів для підготовки збірки тез та здійснити корегування складу та назви секцій за результата-
ми аналізу матеріалів, що надходили на протязі останніх років. 

5. Рекомендувати провести наступну ХVІ міжнародну конференцію за тією ж назвою у 
листопаді 2018 р. Виходячи із політичних та економічних обставин в Україні та світі, розг-
лянути можливість продовження роботи виїзної секції конференції. 

6. Конференція відзначає ефективну роботу оргкомітету з організації та проведення 
конференції на достатньо високому організаційному рівні та клопоче про відзначення най-
більш активних членів оргкомітету конференції. Відповідального за випуск збірника матері-
алів конференції старшого викладача кафедри «Електронні апарати» Гладкого В. В. відзна-
чити грошовою винагородою. 
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

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


