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ПРОТОКОЛ  № 2 
засідання науково-технічної ради 

Кременчуцького національного університету  
імені Михайла Остроградського 

від 15 лютого 2018 р. 
 
Присутні:  Голова – Никифоров В.В. 

Заст. голови – Троцко О. В. 
Члени НТР – 44 осіб.  

 
1. Підсумки науково-дослідної роботи колективу КрНУ за 2017 рік. 

Доповідає перший проректор проф. Никифоров В. В. 
2. Про атестацію наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів України. 

Доповідають доц. Симонова А. А. та доц. Харламова О. В. 
3. Про стан та завдання укладання госпдоговірних НДР.  
 Інформує начальник НДЧ доц. Троцко О. В. 
4. Висунення кандидатів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих уче-
них. 
 Інформує керівник НР студентів, аспірантів та молодих учених доц. Солошич І. О. 
5. Підсумки роботи ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історичні, культурні 
та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку». 
 Доповідає голова оргкомітету конференції проф. Маслак В. І. 
6. Про підтримку кандидатур на заміщення вакансій члена-кореспондента НАН України. 
 Інформує перший проректор проф. Никифоров В. В. 

6.1. Про підтримку кандидатури Михальського Валерія Михайловича, д.т.н., професора, 
головного наукового співробітника Інституту електродинаміки НАН України на заміщення 
вакансії члена-кореспондента НАН України по Відділенню фізико-технічних проблем енер-
гетики за спеціальністю «Електроніка». 

Інформує директор ІЕЕСУ, д.т.н., проф. Чорний О.П. 
6.2. Про підтримку кандидатури Воронова Станіслава Андрійовича, д.х.н., професора, за-

відувача кафедри органічної хімії Навчально-наукового інституту хіміїтахімічних технологій 
Національного університету «Львівська політехніка» на заміщення вакансії члена-
кореспондента НАН України по Відділенню «Хімія» за спеціальністю «Макромолекулярна 
хімія». 
 Інформує завідувач кафедри біотехнологій та біоінженерії, к.х.н., доц. Козловська Т.Ф. 

6.3. Про підтримку кандидатури Гогаєва Казбека Олександровича, д.т.н., професора, заві-
дувача відділу «Диспергування матеріалів та пластичної деформації прокатуванням» Інсти-
туту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України по Відділенню фізико-
технічних проблем матеріалознавства за спеціальністю «Матеріалознавство». 
 Інформує завідувач кафедри технологій машинобудування, д.т.н., проф. Драгобець-
кий В.В. 

7. Різне. 
 
 
По першому питанню 
СЛУХАЛИ: першого проректора з підсумками науково-дослідної роботи колективу КрНУ за 

2017 рік  
Основні досягнення університету на державному і світовому рівнях: 
– два доценти стали лауреатами Державної премії Президента України в галузі науки і те-

хніки для молодих учених; 
– одному аспіранту призначено академічну стипендію Президента України; 
– два доценти отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених; 
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– студенти КрНУ посіли 59 призових місць (75 перемог студентів) за результатами ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (третє місце серед ЗВО України); 

– уперше на базі КрНУ проведений Міжнародний конкурс наукових робіт студентів за 
сьома спеціальностями із 102 університетів 20 країн світу; 

– за оцінкою австрійських експертів проект команди науковців BOKU і КрНУ визнаний 
найкращим у результаті проведення відповідного конкурсу; 

– за результатами участі у VІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» 
отримано Гран-Прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності», золоту медаль і Сер-
тифікат «Якість наукових публікацій» за показниками НМБД Scopus; 

– індекс Гірше публікацій науковців КрНУ сягнув 13 НМБД Scopus; 
– отримано 53 охоронні документи та видано 16 наукових монографій; 
– підписано вісім угод про співпрацю з ЗВО та НУ Польщі, Чехії, Марокко, Киргизстану, 

Литви (разом 79 угод з резидентами 25 країн світу); 
– уперше на Полтавщині відбулася Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні 

електротехнічні та енергетичні системи» (MEES–2017) за підтримки IEEE (міжнародного Ін-
ституту інженерів електротехніки і електроніки) на базі КрНУ; 

– декілька років поспіль університет отримує гранти для студентів, аспірантів і викладачів 
на проходження стажування та навчання в Ланьчжоуському транспортному університеті 
(Китай); 

– за звітній період університет відвідали делегації із Франції, Австрії, Словенії, Словаччи-
ни, Польщі, Литви, Південної Кореї та Великої Британії та відбулося 32 закордонних відря-
дження представників університету; 

– дев’ятий рік поспіль співробітники КрНУ проходять стажування у США за програмою 
Центру лідерства «Відкритий Світ» у співробітництві з організацією «Американські ради з 
міжнародної освіти ACTR/ACCELS (AmericanCouncils)»; 

– 28 викладачів і 53 студенти протягом 2017 року взяли участь у різноманітних міжнарод-
них програмах академічних обмінів: ERASMUS+, DAAD, Фулбрайта тощо; 

– відкрито українсько-польський Центр науки, освіти і культури за підтримки Генераль-
ного Консульства Республіки Польща у Харкові та планується створення аналогічного укра-
їнсько-китайського Центру; 

– сумарний бюджет грантів і стипендій, отриманих НПП і студентами КрНУ протягом 
2017 року, становить 4,7 млн. грн. 

Протягом 2017 р. у КрНУ виконувались дві фундаментальні і дві прикладні науково-
дослідні роботи за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. 

У звітному році тривало виконання заключного етапу фундаментального дослідження 
«Розвиток теоретичних основ підвищення енергоефективності електротехнічних ком-
плексів, розробка методів діагностики та систем корекції енергоспоживання та енерго-
перетворення у процесі експлуатації та в аварійних режимах» (пріоритетний напрям 
«Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-
технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для за-
безпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і дер-
жави», пріоритетний тематичний напрям «Найважливіші проблеми фізико-математичних і 
технічних наук», № державної реєстрації: 0115U002529, науковий керівник – д.т.н., 
проф. Загірняк М. В.), загальний обсяг фінансування склав 316,065 тис. грн., зокрема у 2017 
році – 121,150 тис. грн. 

За результатами виконання етапу «Розробка технічних рішень  та експериментальна 
перевірка отриманих теоретичних положень, запропонованих методів. Розробка систем ко-
рекції енергоспоживання та енергоперетворення у процесі експлуатації та в аварійних режи-
мах ЕП електротехнічних комплексів» науково-дослідної роботи у 2017 році отримано такі 
результати: 

– запропоновано спосіб визначення показників процесів енергоперетворення в елект-
ромеханічному комплексі, який є більш точним та інформативним порівняно з існуючими 
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оцінками енергопроцесів, що зумовлено врахуванням всіх складових потужності внутріш-
нього енергообміну; 

– запропоновано підхід до побудови енергоаналізатора, який дозволяє досліджувати 
енергопроцеси при зміні їх у реальному часі зі збереженням повної інформації про вихідні 
сигнали, які формують потужність; 

– запропоновано спосіб діагностики витоків з трубопровідної мережі електрогідравліч-
ного комплексу, що базується на частотному аналізі сигналу гідравлічної потужності, який 
дозволяє ідентифікувати місце локалізації витоку в гідромережі; 

– розроблено віртуальний комплекс-тренажер гідротранспортної установки, що імітує 
роботу фізичного обладнання гідротранспортної установки та дозволяє проводити лаборато-
рний практикум з дослідження експлуатаційних та аварійних режимів роботи обладнання; 

– обґрунтовано спосіб розробки інтелектуальних моделей надійності електричних ма-
шин із тривалим наробітком на відмову, апробований при формулюванні граничних станів та 
розробці первинних моделей надійності всипної обмотки, підшипникових вузлів на базі раді-
альних однорядних підшипників та осердя статора асинхронних двигунів малої й середньої 
потужності; підтверджено необхідність врахування зміни властивостей електротехнічної 
сталі магнітних систем електричних машин залежно від терміну й інтенсивності їх експлуа-
тації та кількості й умов проведених капітальних ремонтів; 

– запропоновано і апробовано спосіб оцінки ефективності вентильних реактивних дви-
гунів із заданими конструктивними параметрами на основі величини обертаючого моменту 
через вимірювані фазні струми та напруги, який дозволяє визначати коефіцієнт видатності 
двигунів та їх обертаючий момент без знання окремих складових втрат і використання спеці-
альних навантажувальних пристроїв; 

– з використанням існуючих представлень щодо визначення енергетичних параметрів і 
складових втрат основних типів електричних машин, обґрунтовано способи їх оцінки у про-
цесі старіння; представлено особливості модифікації методів розрахунково-
експериментального визначення складових втрат в умовах передбачуваних змін властивос-
тей основних конструктивних вузлів і матеріалів електричних машин; отримано діапазони 
зміни складових втрат і основних енергетичних параметрів електричних машин малої поту-
жності в ході старіння, що дозволяють у перспективі прогнозувати їх технічний стан та енер-
гетичну ефективність; 

– проведено систематизацію результатів експериментальних досліджень особливостей 
енергоспоживання типових споживачів промислових і комунальних об'єктів за видами і рів-
нями навантаження, яка дозволила одержати діапазони зміни основних показників якості 
електричної енергії, а також розробити механізм поділу впливу окремих груп споживачів на 
якість електричної енергії у низьковольтних мережах. 

Окремі напрямки роботи покладено в основу формування тематик магістерських робіт 
кафедри систем автоматичного управління і електропривода та кафедри електричних машин 
і апаратів КрНУ, а також до основи тематики дисертації асистента Ковальчук В.Г. «Іденти-
фікація параметрів електрогідравлічного комплексу на основі частотного аналізу сигналів 
потужності», аспірантів: Лотоуса В.В. «Навантажувальні випробування двигунів змінного 
струму із використанням перетворювачів частоти», Манько Р. Ю. «Діагностика аварійних 
режимів частотно-регульованого електроприводу електрогідравлічного комплексу»; магіст-
рантів: Вовка В.О. «Стійкий до відмов електропривод із функцією компенсації впливу екс-
центриситету ротора асинхронного двигуна», Левочко В.В. «Діагностика асинхронних дви-
гунів за спектром миттєвих потужностей», Браславця М.В. «Комп’ютеризований комплекс-
аналізатор спектра сигналів потужності електрогідравлічної установки».  

Результати роботи включено до дисциплін «Технічна діагностика та моніторинг елект-
ричних машин», «Програмні засоби систем керування», «Силова промислова техніка», «Ке-
ровані електричні машини та електромагнітна сумісність», «Системи керування електропри-
водами», «Енергетичні процеси електромеханічних систем», «Автоматизований електропри-
вод типових промислових машин та механізмів», «Електромеханічне обладнання енергоєм-
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них виробництв». 
Результати заключного етапу роботи апробовано на науково-технічних конференціях і 

симпозіумах, серед них: IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering 
(UKRCON) (м. Київ); XXVII Sympozjum Srodowiskowe PTZE 2017 (Sandomierz, Poland); IEEE 
International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES 2017) (м. Кременчук); 
ХVІІI Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в 
електромеханічних системах. Наука, освіта і практика» (м. Кременчук); ХV Міжнародна на-
уково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні 
системи, методи моделювання та оптимізації» (м. Кременчук). 

За час виконання заключного етапу опубліковано сім статей у наукових журналах і 
шість публікацій у матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних 
(Scopus); чотири статті у фахових журналах України; сім публікацій у матеріалах конферен-
цій і тезах доповідей; отримано п’ять охоронних документів на право інтелектуальної влас-
ності. Видано чотири монографії, один навчальний посібник. 

Подано до спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 три докторські дисертації, захист 
яких заплановано у другому кварталі 2018 року:  

– зі спеціальності 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи за темою «Діагнос-
тика та стійке до відмов керування регульованими електроприводами змінного струму при 
виникненні пошкоджень асинхронних двигунів». Автор – Калінов Андрій Петрович, науко-
вий керівник – д.т.н., проф. Загірняк М. В.; 

– зі спеціальності 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи за темою «Наукові 
основи підвищення енергоефективності та надійності електромеханічних систем насосних 
комплексів». Автор – Коренькова Тетяна Валеріївна, науковий керівник – д.т.н., проф. Загір-
няк М. В.; 

– зі спеціальності 05.09.01 – електричні машини і апарати за темою «Електромеханічна 
система зниження динамічних навантажень у насосному комплексі». Автор – Прус В’ячеслав 
В’ячеславович, науковий керівник – д.т.н., проф. Загірняк М. В. 

Під час заключного етапу проекту виконавець Манько Р.М. отримав грант у рамках 
програми «Erasmus+ International credit mobility programme» на сумму 120 тис. грн., під час 
якого провів дослідження за тематикою проекту. 

Виконано науково-дослідну работу за кошти замовника «Надання рекомендацій з пода-
льшої ефективної експлуатації АД на основі проведеної діагностики та визначення технічно-
го стану електричних машин ДЗФ відповідно до технічнго завдання та об’ємом робіт, що на-
ведено у акті дефектів» за договором з ВАТ «Полтавський ГЗК» (м. Горишні Плавні) у сумі 
22,5 тис. грн. 

У 2017 році завершено прикладне дослідження «Енергетичний моніторинг спожи-
вання та ефективності використання енергетичних ресурсів в комунальній енергетиці» 
(тематичний напрям «Енергетика та енергоефективність», пріоритетний тематичний напрям 
«Способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобез-
пеки», № державної реєстрації 0116U004580, науковий керівник д.т.н., проф. Чорний О. П.), 
загальний обсяг фінансування склав 489,980 тис. грн., зокрема у 2017 році – 289,200 тис. грн. 

За результатами виконання заключного етапу «Синтез складових систем енергетичного 
моніторингу муніципальних будівель. Оцінка техніко-економічної ефективності» науково-
дослідної роботи у 2017 році отримано такі результати: 

– проведено системний аналіз особливостей функціонування систем енергозабезпечен-
ня муніципальних будівель; 

– розроблено інтерактивну систему моніторинга для аналізу режимів споживання та 
використання енергоресурсів будівель житлово-комунального господарства; 

– створено, удосконалено і досліджено WEB-систему моніторинга енергоспоживання 
цивільних будівель; 

– розроблено інформаційно-аналітичний інструментарій для оцінки ефективності впро-
вадження енергозберігаючих технологій. 
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Розвинено підхід до енергоресурсозбереження в системах енергозабезпечення цивіль-
них будівель, що базується на взаємопов'язаному вирішенні задач споживання, використання 
та управління їх енергоспоживанням. Цей підхід дозволяє узагальнено аналізувати ефектив-
ність роботи різних рішень системах енергозабезпечення будівель на основі показника пито-
мого енергоспоживання, приведеного до реальних умов експлуатації. Запропоновані підхід 
до енергоресурсозбереження та критерії оцінки ефективності складають основу інформацій-
но-аналітичного інструментарію, що забезпечує поточний контроль і сигналізацію аварій у 
системах енергозабезпечення будівель, а також містить базу даних з можливістю створення 
енергетичного паспорта будівлі та обліково-звітної документації для здійснення господарсь-
кої діяльності. 

Отримані результати у вигляді технічних і інформаційних рішень широко затребувані в 
практиці роботи енергопостачальних компаній і, особливо, для кінцевих споживачів енергії: 
керуючих компаній, житлово-експлуатаційних контор, об'єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків, навчальних закладів, адміністративних і медичних об'єктів і т.д. 

Сумарний економічний ефект від енергозбереження приводить до зниження витрат на 
енергію й економію інвестиційних ресурсів для підтримки й розвиток мереж енергозабезпе-
чення, а економія енерговитрат приводить до істотного підвищення цінової конкурентоспро-
можності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Крім того  зменшується екологіч-
не навантаження на навколишнє середовище за рахунок зниження використання енергоресу-
рсів. 

Методичні розробки, отримані в результаті виконання дослідження, можуть бути вико-
ристані під час підготовки тепло- і електроенергетиків для підвищення їх конкурентоспро-
можності. 

Окремі напрямки роботи покладено в основу формування тематик магістерських робіт 
кафедри автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій КрНУ, а також до основи 
тематики двох кандидатських та однієї докторської дисертацій. 

Результати роботи включено до дисциплін «Технології ідентифікації, програмування та 
керування», «Програмні засоби систем керування», «Розробка людино-машинних інтерфей-
сів», «Системи керування базами даних». 

Результати досліджень апробовано на науково-технічних конференціях і симпозиумах, 
серед них: IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES 2017) 
(м. Кременчук); IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering 
(UKRCON) (м. Київ); Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High 
Energy Physics Experiments, SPIE 2017 (Wilga, Poland); ХVІ Міжнародній науково-технічній 
конференції «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів» (м. Кременчук). 

За час виконання заключного етапу опубліковано одну статтю в науковому журналі і 
три публікації у матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних (Scopus); 
три статті у фахових журналах України; п’ять публікацій у матеріалах конференцій і тезах 
доповідей; отримано один охоронний документ на право інтелектуальної власності. Видано 
одну монографію й один підручник. 

Захищено одну кандидатську дисертацію зі спеціальності 05.13.06 – Інформаційні тех-
нології за темою «Методи, моделі й інформаційна технологія відновлення пропущених даних 
із акаунтів соціальних мереж». Автор – Слабченко Олеся Олегівна, науковий керівник – 
к.т.н., доц. Сидоренко В. М. 

Подано до спеціалізованої вченої ради Д 45.052.01 докторську дисертацію, захист якої 
заплановано у другому кварталі 2018 року зі спеціальності 05.09.03 – електротехнічні ком-
плекси та системи за темою «Наукові основи створення автоматизованих інтелектуальних 
систем керування теплофікаційними процесами об’єктів з різнорідними впливами». Автор – 
Перекрест Андрій Леонідович, науковий керівник – д.т.н., проф. Родькін Д. Й. 

Під час заключного етапу проекту виконано науково-дослідну роботу за кошти замов-
ника «Підготовка документації на інтерактивну систему моніторингу споживання енергети-
чних ресурсів будинками бюджетної сфери м. Кременчук та її тестування» за договором з 
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ВАТ «Полтавський ГЗК» (м. Горишні Плавні) у сумі 60 тис. грн. 
У 2017 році продовжено виконання науково-технічної розробки молодих учених «Ене-

ргоресурсозбереження у регульованих електроприводах змінного струму при виник-
ненні пошкоджень електричних двигунів» (тематичний напрям «Енергетика та енергоефе-
ктивність», пріоритетний тематичний напрям «Технології електроенергетики та теплоенерге-
тики», № державної реєстрації 0116U007408, науковий керівник к.т.н., доц. Мамчур Д. Г.), 
обсяг фінансування 2017 року склав 357,1 тис. грн. 

За результатами виконання другого етапу «Розвиток методик визначення доцільності 
подальшого використання у технологічному процесі ЕД ЗС з пошкодженнями з огляду на 
економічну ефективність і ймовірність потенційних відмов» науково-дослідної роботи у 
2017 році отримано такі результати: 

– розроблено математичний апарат, який дозволяє на основі аналізу поточного техніч-
ного стану ЕД ЗС, що має пошкодження, та аналізу процесу перетворення енергії у процесі 
роботи визначати доцільність його подальшого використання у технологічному процесі; 

– створено програмне забезпечення системи діагностики та визначення доцільності по-
дальшої роботи ЕД ЗС з пошкодженнями; 

– створено експериментальні зразки системи керування енергоефективною роботою ЕД 
ЗС з наявними неякісностями та пошкодженнями на основі розробленого математичного 
апарату.  

На основі сучасних теорій миттєвої потужності за рахунок комплексного аналізу елект-
ричних сигналів та процесів перетворення енергії у частотній області та області часу науково 
обґрунтовано ефективність запропонованих методів діагностики і компенсації впливу неякі-
сностей і дефектів АД на якість енергоперетворення у системі, що може використовуватися в 
інших галузях електротехніки для задач аналізу, синтезу, контролю та керування складними 
електротехнічними комплексами. 

Окремі напрямки роботи покладено в основу формування тематик магістерських робіт 
кафедри систем автоматичного управління і електропривода та кафедри автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського. Такий підхід дозволить підготовити фахівців, що мають сучасні 
знання в області електротехніки та електротехнологій, які відповідають світовим тенденціям. 

Результати роботи включено до викладання дисциплін: «Технічна діагностика та моні-
торинг електричних машин», «Програмні засоби систем керування», «Силова промислова 
техніка», «Системи керування електроприводами», «Енергетичні процеси електромеханічних 
систем», «Автоматизований електропривод типових промислових машин та механізмів», 
«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». 

Результати досліджень апробовано на науково-технічних конференціях і симпозиумах, 
серед них: IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES 2017) 
(м. Кременчук); IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering 
(UKRCON) (м. Київ); ХVІ Міжнародній науково-технічній конференції «Фізичні процеси та 
поля технічних і біологічних об’єктів» (м. Кременчук); ХV Міжнародна науково-технічна 
конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, мето-
ди моделювання та оптимізації» (м. Кременчук). 

За час виконання другого етапу опубліковано чотири статті в наукових журналах і дві 
публікації у матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних (Scopus); чо-
три статті у фахових журналах України;  три публікації у матеріалах конференцій і тезах до-
повідей; отримано три охоронні документи на право інтелектуальної власності. Видано одну 
монографію за кордоном та одну монографію в Україні. 

У 2017 році розпочато виконання фундаментального наукового дослідження «Управ-
ління структурно-фазовим станом деталей з наноструктурованих матеріалів на всіх 
етапах їх виготовлення із забезпеченням високих експлуатаійних характеристик виро-
бів» (пріорітетний напрям «Нові речовини і матеріали», пріоритетний тематичний напрям 
«Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання та оброблення 
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конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів», № державної реєстрації 
0117U002295, науковий керівник д.т.н., проф. Драгобецький В. В.), обсяг фінансування 
2017 року склав 224,65 тис. грн. 

За результатами виконання другого етапу «Розробка комплексу фізико-математичних і 
функціональних закономірностей, що дозволяють моделювати деградацію структурно-
фазового стану матеріалу на стадіях виготовлення і механічної обробки наноструктурованих 
металевих матеріалів» науково-дослідної роботи у 2017 році отримано наступні результати: 

– встановлено вплив температурних факторів швидкості охолодження та деформування 
тертя, характеристик напружено-деформованого стану та схеми навантаження на деградацію 
та оновлення структурно-фазового стану матеріалу на стадіях виготовлення, механічної об-
робки та зміцнення наноструктурних матеріалів; 

– розроблено фізико-математичну модель відновлення структурно-фазового стану ма-
теріалу при механічній обробці на режимах, що забезпечують високу продуктивність без 
зниження швидкості різання. 

У ході роботи за етапом одержано:  
– моделі, що описують формування й еволюцію структурно-фазового стану і фізико-

механічних властивостей наноструктурованих металевих матеріалів як результат пластичної 
течії в поєднанні з іншими технологічними й експлуатаційними чинниками на всіх стадіях 
життєвого циклу виробу; 

– закономірності формування властивостей на стадіях життєвого циклу виробів буде 
конкретизовано шляхом виконання теоретичних і експериментальних досліджень накопи-
чення деформації і вичерпання запасу пластичності металу при складних навантаженнях в 
ході реалізації різних траєкторій деформації при наноструктурування. 

Отримані результати досліджень дозволять розробити конкурентоспроможні методики, 
способи та технології механічної обробки металів з субмікро- та нанокристалічною структу-
рою для виготовлення виробів з принципово новими експлуатаційними властивостями. Ре-
зультати досліджень значно розширять знання в області теорії пластичної та механічної об-
робки матеріалів. 

Окремі напрямки роботи покладено в основу формування тематик магістерських робіт 
кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського. Такий підхід дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців 
шляхом освоєння сучасної методології виготовлення виробів із субмікро- та нанокристаліч-
них металів та створити нові лекційні розділи і практичні роботи з дисциплін «Теорія різання 
металів», «Технологія машинобудування», «Управління якістю виробів». 

Результати досліджень апробовано на науково-технічних конференціях і симпозиумах, 
серед них: IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES 2017) 
(м. Кременчук); ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля 
технічних і біологічних об’єктів» (м. Кременчук); ХV Міжнародна науково-технічна конфе-
ренція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні й енергетичні системи, методи мо-
делювання і оптимізації» (м. Кременчук); Всеукраїнська науково-технічна конференція «Ак-
туальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техні-
ки» (м. Вінниця). 

За час виконання етапу опубліковано три статті в наукових журналах і одна публікація 
у матеріалах конференції, що входять до наукометричних баз даних (Scopus та Web of 
Science); три статті у фахових журналах України; п’ять  публікацій у матеріалах конференцій 
і тезах доповідей; отримано один охоронний документ на право інтелектуальної власності. 
Видано одну монографію. 

Під час етапу проекту виконано дві науково-дослідні роботи за кошти замовника: «Роз-
робка організаційно-технічних заходів з удосконалення технології, технологічного оснащен-
ня та обладнання для імпульсної обробки тонколистових заготовок» за договором з ПАТ 
«Мотор Січ» (м. Запоріжжя) і «Розрахунок процесу стійкості спеціалізованих броньованих 
автомобілів КрАЗ «Srek» та Краз «Fiоna» при  динамічному вибуховому навантаженні» за 
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договором з ПАТ «Авто КрАЗ» (м. Кременчук) на загальну суму 122,5 тис. грн. 
Минулий рік показав, що університет по праву вважається одним з авторитетніших 

наукових осередків країни, адже молодим ученим к.т.н., доц. Славко О.Г. і к.т.н., доц. Косте-
нку П.П. присуджено щорічну премію Президента України для молодих учених (Указ Пре-
зидента України № 458/2017 від 30.12.17) за наукову працю «Інформаційні технології конт-
ролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам». 

Продовжуються виплати стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених 
(Постанова Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 
01.06.16 № 2) к.т.н., доц. Симоновій А.А. та к.т.н., доц. Харламовій О.В. Триває виконання 
проект молодих учених «Енергоресурсозбереження у регульованих електроприводах змінно-
го струму при виникненні пошкоджень електричних двигунів» під науковим керівництвом 
к.т.н., доц. Мамчура Д.Г. за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 

Згідно з наказом МОН України від 02.11.17 № 1442 аспіранту кафедри «Електричні 
машини» Лотоусу В.В. призначено академічну стипендію Президента України (науковий ке-
рівник – дійсний член НАПН України, д. т. н., проф. Загірняк М.В.). 

Переможницею конкурсу «Від студентського самоврядування – до самоврядування 
громад» 2017 року стала Леснікова Ю.В., студентка спеціальності «Туризм» за наукову ро-
боту «Роль молоді в організації активного дозвілля дітей та підлітків, їхньому вихованні» 
(науковий керівник: к.е.н, доц. кафедри «Туризм» Ліхоносова Г.С.). 

У Регіональному конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді 
(м. Полтава) 2017 року диплом першого ступеня отримали студентка кафедри маркетингу 
Залюбовська А.Ю. та диплом другого ступеня – студенти кафедри економіки Уманець Я.Є. і 
Терещенко О.П. 

Звітного року на базі КрНУ за підтримки МОН України уперше відбувся Міжнарод-
ний конкурс студентських наукових робіт за спеціальностями: 051 Економіка; 073 Менедж-
мент; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 101 Екологія; 141 Електроенерге-
тика, електротехніка та електромеханіка; 274 Автомобільний транспорт і 275 Транспортні 
технології. Співорганізаторами Конкурсу стали 10 закордонних навчальних закладів. Конку-
рсна комісія розглянула 178 студентських наукових робіт, що надійшли зі 102 ЗВО, з 20 кра-
їн світу. 

У 2017 р. проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 
спеціальностями «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», 
«Електричні машини та апарати», «Транспортні технології», в якому взяли участь понад 
500 студентів з 50 ЗВО України. Також відбувся ІІ етап олімпіади з дисциплін «Екологічна 
безпека», «Теоретична механіка», «Електромеханіка» для спеціальності «Електричні машини 
та апарати» за напрямом «Електромеханіка», «Комп’ютерна інженерія» для спеціальності 
«Комп’ютерні системи та мережі», зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи», в 
яких взяли участь понад 600 студентів з 80 ЗВО України.  

У звітному році за кількістю призових місць у Всеукраїнському конкурсі студентсь-
ких наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук університет став третім 
серед ЗВО України (наказ МОН України № 1038 від 14.07.17 р.) – 10 перших, 12 других та 
37 третіх місць (загалом 59 призових місць, 75 перемог студентів) і посів перше місце на 
Полтавщині. 

Серед ЗВО, студенти яких брали активну участь і демонстрували високі результати, 
відповідно до наказу МОН № 1098 від 31.07.17 р. «Про підсумки Всеукраїнської студентсь-
кої олімпіади 2016/2017 навчального року», відзначено, що  студенти КрНУ отримали  
у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади – чотири перших, сім других та 10 третіх 
місць (разом 21 призове місце) та шість командних перемог, що дозволило нашому навчаль-
ному закладу випередити навіть відомі виші. 

У квітні 2017 р. в університеті проходила ХXІV Міжнародна науково-практична кон-
ференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності су-
спільства». Для участі в конференції заявлено понад 500 доповідей, у тому числі 120 допові-
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дей із 22 ЗВО (установ) зарубіжжя. За результатами конференції опубліковано збірник нау-
кових праць. 

У березні 2017 р. відбулась XV Міжнародна науково-технічна конференція молодих 
учених та спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання і оп-
тимізації». Було заслухано три пленарні та понад 100 секційних доповідей. За результатами 
конференції опубліковано збірник наукових праць. 

Останніми роками в університеті ведеться активна міжнародна науково-дослідна ро-
бота. Молоді науковці КрНУ взяли участь у 318 міжнародних заходах та конференціях. Сту-
денти КрНУ навчаються у магістратурі та аспірантурі Університету шляхів сполучення 
(м. Ланьчжоу, КНР). Делегація молодих науковців університету брала участь у Східноєвро-
пейській літній школі та міжнародній конференції в Польщі, у програмі «Відкритий світ» 
(США), та ін. Кількість опублікованих статей за участю студентів, молодих учених універси-
тету  – 934, з них самостійно – 310. 

Університет співпрацює з Малою академією наук міста: відомі науковці університету 
є керівниками наукових робіт учнів. На базі університету кожний рік проходить заключний 
етап Кременчуцької міської філії Малої академії наук, Всеукраїнська учнівська олімпіада з 
«Основ економіки» та Всеукраїнського відкритого конкурсу інвестиційних та бізнес-
проектів «Малий бізнес та джерела його фінансування». 

Протягом 2017 року на замовлення провідних підприємств, установ, закладів і органі-
зацій регіону науковцями університету виконано 45 науково-дослідних робіт на загальну су-
му 1818,24 тис. грн. Найбільш вагомими серед них є: 

– «Розробка технології та виготовлення елементів оснащення на 3D принтері. Обробка 
надміцних вуглецьвмісних матеріалів гідрообрізним різанням» (замовник Державне підпри-
ємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», керівник НДР Саленко О.Ф., 
сума договору – 320 тис. грн); 

– «Виготовлення і зварювання елементів макету ТСЗ» (замовник Державне підприємст-
во «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля», керівник НДР Саленко О.Ф., сума 
договору – 150 тис. грн); 

– «Розробка організаційно-технічних заходів з удосконалення технології, технологічно-
го оснащення та обладнання для імпульсної обробки тонколистових заготовок» (замовник 
ПАТ «Мотор Січ», керівник НДР Драгобецький В.В., сума договору – 112,5 тис.грн); 

– «Послуги з виконання попередньої наукової еколого-експертної оцінки впливу спо-
рудження свердловини № 57 Комишнянського ГКР на навколишнє природне середовище» 
(замовник ПАТ «УкрГазВидобування», філія ГПУ «ПолтаваГазВидобування», керівник НДР 
Никифоров В.В. сума договору – 99,8 тис. грн); 

– «Дослідження поведінки зразків нероз’ємних з’єднань в умовах експлуатації» (замов-
ник «Український науково-технологічний центр», керівник НДР Саленко О.Ф., сума догово-
ру – 93 тис. грн); 

– «Технічне переоснащення теплових вузлів у будівлях ВАТ «Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат» (замовник ВАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат», 
керівник НДР Загірняк М.В., сума договору – 59,7 тис. грн). 

2017 року кафедрою інформатики і вищої математики укладено і виконано договор з 
французькою фірмою «Neutronic» на загальну суму 232,3 тис. грн за темами: «Розробка ав-
томатичного розмикача з датчиками диму та імпульсним блоком живлення» (науковийкерів-
ник Ляшенко В. П., д.т.н., проф., зав. каф.). 

Упровадженно до виробництва результати пріоритетних наукових досліджень і розро-
бок, захищених охоронними документами, що є інтелектуальною власністю університету: 

1) ПАТ «Мотор Січ», м. Запоріжжя: 
– спосіб витягування циліндричних деталей в спеціальній спрофільованій матриці пуа-

нсоном; 
– спосіб отримання шаруватих композиційних матеріалів з криволінійною поверхнею 

шляхом зварювання вибухом; 
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– спосіб відрізання фасок штампом; 
2) ВАТ «Полтавський ГЗК», м. Комсомольськ: 
– спосіб комбінованого електроопалення будівлі; 
– спосіб підривання свердловинних зарядів; 
3) заводи «ЖБІ» і «ЖБК», м. Кременчук:  
– спосіб виробництва щебеню; 
– спосіб збагачення залізовмісних руд. 
Університет активно працює у напрямі інтеграції до міжнародного науково-освітнього 

простору та послідовно реалізує Стратегію інтернаціоналізації вищої освіти. Після підписан-
ня ректором М. В. Загірняком 21 вересня 2007 року у Болоньї (Італія) Великої Хартії Універ-
ситетів КрНУ став повноправним учасником болонського процесу та успішно співпрацює із 
76 навчальними закладами та науковими установами 25 країн світу. Лише минулого року бу-
ло підписано вісім партнерських угод. Протягом 2017 року 28 викладачів і 53 студенти взяли 
участь у різноманітних міжнародних програмах академічних обмінів: ERASMUS+, DAAD, 
Фулбрайта тощо. 

Міжнародна діяльність університету насамперед спрямована на інтеграцію університе-
ту до Європейського наукового простору шляхом співпраці з інституціями Європейського 
Союзу, участі у міжнародних проектах, наукових та освітянських асоціаціях, зокрема шля-
хом активної участі на правах дійсного члена Асоціації європейських університетів (EUA), 
Мережі університетів країн Чорноморського регіону (BSUN), Міжнародної Асоціації Уні-
верситетів (IAU) та інших науково-освітніх організацій тощо. 

Щорічно найкращі викладачі та студенти університету виборюють право бути учасни-
ками Стипендіальних програм польсько-американського фонду свободи (ім. Лейна Кірклан-
да), Уряду Республіки Польща (для молодих науковців), Фонду імені Катерини Ковшевич 
(для обдарованих і талановитих студентів), Китайської Стипендіальної Ради тощо. 

Кілька років поспіль співробітники КрНУ проходять стажування у США за програмою 
Центра лідерства «Відкритий Світ» у співробітництві з організацією Американські ради з 
міжнародної освіти (American Councils). У рамках Програми розвитку лідерського потенціа-
лу університетів України, організованою Британською Радою (British Council) в Україні та 
Фундацією лідерства у вищій освіті (Сполучене Королівство) у партнерстві з Інститутом ви-
щої освіти Академії педагогічних наук України налагоджено плідні зв’язки з університетом 
Абертей (м. Данді, Велика Британія). 

Триває виконання білатерального українсько-австрійського наукового проекту «Спосо-
би переробки біомаси ціаней, що викликають «цвітіння» водойм» у співпраці з Віденським 
університетом природних ресурсів наук про життя (Австрія). Упродовж 2017 року універси-
тет відвідали представники Франції, Словенії, Словаччини, Польщі, Сполученого Королівст-
ва, Австрії, Литви, Південної Кореї. За цей же період відбулося 32 закордонних відрядження 
представників КрНУ. З березня 2017 року в університеті функціонує українсько-польський 
Центр науки, освіти і культури за підтримки Генерального Консульства Республіки Польща 
у Харкові та планується відкриття аналогічного українсько-ктайського Центру. 

Професор кафедри теорії, історії держави та права Капустян Г. Т. отримала грант від 
фонду Катерини Ковшевич для надання стипендій обдарованим студентам у загальній сумі 
близько 170 тис. грн. Представники університету виграли конкурс «Я – українець, я – украї-
нка», сумарна сума виграшу склала 11100 грн. Студент університету ІСАМ Ферре Ком про-
ходив наукове стажування у КрНУ. 

Уперше на Полтавщині відбулася Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні 
електротехнічні та енергетичні системи» (MEES–2017) за підтримки IEEE (міжнародного Ін-
ституту інженерів електротехніки і електроніки) на базі КрНУ. У червні 2017 р. за підтримки 
МОН України, з метою інтеграції України до світового освітньо-наукового простору, розши-
рення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння 
ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу 
талановитої молоді, уперше відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за 
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спеціальностями: 051 Економіка; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність; 101 Екологія; 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 274 Ав-
томобільний транспорт і 275 Транспортні технології. 

Протягом 2017 року науковцями університету отримано 53 охоронних документів, у 
тому числі 36 патентів на корисну модель і 17 свідоцтв на реєстрацію авторського права на 
твір. Серед 90 авторів – 12 докторів наук, професорів; 14 кандидатів наук, доцентів; 15 
аспірантів і 10 студентів.  

Відповідно до Положення «Про організацію наукової та науково-технічної діяльності в 
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» науково-
технічною радою щороку розглядається та затверджується тематичний план науково-
дослідних робіт, який виконує професорсько-викладацький склад кафедр університету пото-
чного навчального року у межах робочого часу викладачів. Перелік науково-дослідних робіт, 
які виконувались протягом 2017 року, затверджено на засіданні науково-технічної ради, про-
токол № 9 від 20.10.2016. Протягом звітного року науковцями 30 кафедр двох навчально-
наукових інститутів і чотирьох факультетів виконано у межах робочого часу викладачів 66 
НДР, 34 з яких – під керівництвом докторів наук, професорів і 32 – під керівництвом канди-
датів наук, доцентів. Найбільш вагомі з них наведено нижче. 

На підставі результатів критичного аналізу недоліків науково-дослідної діяльності ко-
лективу НПП КрНУ, зокрема пов’язаних зі стримуванням диверсифікації джерел фінансу-
вання наукових послуг, розроблено першочергові завдання КрНУ на 2018 рік, спрямовані на 
їх усунення. 

У галузі нормативно-правового забезпечення: 
− участь науковців КрНУ у формуванні проектів нормативних документів з імплемен-

тації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; 
– участь провідних учених університету у роботі Наукової ради Національного фонду 

досліджень України, формування пропозицій щодо порядку конкурсного відбору проектів 
Національним фондом; 

– участь НПП КрНУ у підготовці нормативних документів з державної атестації ВНЗ у 
частині провадження ними наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; 

– оновлення «Норм часу» за розділом індивідуального плану викладача «Наукова робо-
та»; 

– своєчасне виконання підрозділами університету Стратегічної програми розвитку 
КрНУ на період до 2023 року. 

У галузі економічно-фінансового забезпечення: 
– розробка засад формування базового фінансування НДР ВНЗ за рахунок державного 

бюджету; 
– забезпечення співпраці КрНУ з інноваційно орієнтованим бізнесом щодо комерціалі-

зації наукових розробок на підставі нового інноваційного законодавства для реального захи-
сту об’єктів права інтелектуальної власності КрНУ; 

– системна реалізація університетської Програми стартапів молодих учених; 
– удосконалення користування банківськими рахунками для самостійно зароблених 

коштів поза казначейством до рентабельного рівня. 
У галузі наукової діяльності та міжнародного співробітництва: 
– стале виконання університетської програми «Кадри вищої кваліфікації КрНУ – 2023»; 
– створення депозитарію дисертацій, наукових видань і публікацій КрНУ; 
– забезпечення академічно-університетської співпраці в науково-дослідній сфері та у 

спільному виконанні освітньо-наукових програм PhD (аспірантів) з науковими установами; 
– залучення молодих учених до формування політики МОН України з наукової діяль-

ності, організація співпраці з Радою молодих учених на системному рівні, усебічна підтрим-
ка її діяльності; 

– публікація результатів НДР у періодиці, що входять до міжнародних наукометричних 
баз даних Scopus і Web of Science, участь у створенні національної наукометричної БД; 
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– системне перетворення університетських наукових журналів на англомовні та рефе-
ровані,а також присвоєння статтям DOI; 

– участь науковців університету, у тому числі молодих учених, у програмах Євросоюзу 
«Horizon-2020», COST, EVREKA і «Erasmus+» за допомогою європейських дослідних інфра-
структур і зв’язків з українською науковою діаспорою; 

– актуалізація особистих сторінок НПП кафедр у базах даних Researcher, Google Scholar 
i Orcid. 
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 
По другому питанню 
СЛУХАЛИ: звіт стипендіата Кабінету Міністрів України, к.т.н., доц. Симонової А. А. 

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

За завітній період (вересень 2017 р. – січень 2018 р.) опубліковано три наукових статті 
у фахових виданнях України та підготовлено та одну наукову статтю у журналі, що входить 
до наукометричної бази даних Scopus. Підготовлено та пройдено рецензування двох науко-
вих статей у журнали, що входять до наукометричної бази даних Scopus (1. A. A. Symonova, 
V. L. Havin, D. V. Savelov Choice of the optimal parameters of the ultra-fine grained cooper 
2.0040 machining // Lecture Notes in Mechanical Engineering; 2. Д. В. Савелов, Р. Г. Пузырь, О. 
В. Троцко, А. А. Симонова, М. Е. Тараненко, В. В. Третьяк, А. А. Павленко Анализ теорети-
ко-экспериментальных результатов исследований процессов вибропрессования порошков на 
основе титана // Восточно-Европейский журнал). Підготовлено дві допові для участі у кон-
ференціях. 

За звітній період Симонова А. А. здійснювала керівництво Товариством студентів, ас-
пірантів та молодих учених кафедри технології машинобудування.  

Під керівництвом Симонової А. А. ведеться науково-дослідна робота студентів. Підго-
товлено та направлено для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт дві роботи: «Дослідження оброблюваності субмікрокристалічного сплаву ВТ8» та 
«Прогнозування поведінки субмікро-і нанокристалічних металів під дією температурного та 
часового факторів». 

Основні результати за напрямами досліджень доц. Симонової А. А. доповідались на 
ХХV Міжнародному науково-технічному семінарі «Високі технології в машинобудуванні» 
ІНТЕРПАРТНЕР – 2017 (м. Одеса, 06–09 вересня 2017 р.); IX Міжнародній науково-
технічній конференції «Процеси механічної обробки, верстати та інструмент» (м. Житомир, 
8–9 листопада 2017 р.). Подано заявку на участь у Міжнародній конференції DSMIE-2018 
м. Суми. 

Симонова А. А. є відповідальним виконавцем держбюджетної теми НДР 0117U002295 
«Управління структурно-фазовим станом деталей з наноструктурованих матеріалів на всіх 
етапах їх виготовлення із забезпеченням високих експлуатаційних характеристик виробів». 
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СЛУХАЛИ: голову НТР проф. Никифорова В. В. з пропозицією атестувати наукову роботу 

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

Симонової А. А. 
 

СЛУХАЛИ: Харламова О. В. здійснює наукові дослідження відповідно до пріоритетного те-
матичного  напряму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроград-
ського «Розробка та створення регіональних інформаційних систем і нових засобів навчання 
та наукових досліджень», згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 
2011 р. № 942. Тематичний напрям наукових досліджень «Соціогенні та техногенні чинники 
управління екологічною безпекою».  

Харламова О. В. є членом експертної ради молодих вчених при МОН України, членом 
спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 21.06.01. – 
екологічна безпека, докторантом КрНУ. 

За завітній період (серпень 2017 р. – лютий 2018 р.) опубліковано одну монографію, 
одну статтю у виданні, що індексуються в наукометричній базі Scopus, три статті у наукових 
фахових виданнях України; одну статтю у електронному виданні, шість тез доповідей на 
конференціях, отримано один патент на корисну модель.  

 
 
 

№ 
п/п Назва 

Хара-
ктер 

роботи 
Вихідні дані Обсяг, 

с. Співавтори 

1. Оцінка циклічної міц-
ності субмікрокриста-
лічної сталі Ст20 

Друк. Високі технології в машино-
будуванні: зб. наук. праць. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 2017. –
Вип. 1 (27). – С. 125–133. 

9 -  

2. The Mechanics of Ma-
chining Ultrafine-
Grained Ti-6Al-4Mo Al-
loy Processed Severe 
Plastic Deformation 

Друк. Manufacturing Technology, 
2017. – Vol. 17. – № 4. – РP. 
586–591. 

6/2 Filippi E., 
Kmec J., Ma-
jerník J., 
Karkova M. 

3. Алгоритм перерахунку 
програмного нуля го-
ризонтально-
розточного центру 
DOOSAN DBC 110 

Друк. Вісник Житомирського дер-
жавного технологічного уні-
верситету. Серія: Технічні 
науки: ЖДТУ, 2017. – № 2 
(80). – Т.2. – С. 147–150. 

4/2 Соколенко 
В.О. 

4. Новый метод упрочне-
ния деталей горного 
оборудования 

Друк. Вісник Національного техні-
чного університету "Харків-
ський політехнічний інсти-
тут": збір. наук. праць. Тема-
тичний випуск: Інноваційні 
технології та обладнання об-
робки матеріалів у машино-
будуванні та металургії: 
НТУ «ХПІ», 2017. – № 36 
(1258). – С. 38–42. 

5/1 Лотоус В.В., 
Драгобецкий 
В.В., Нау-
мова Е.А.,  
Юрко А.А.,  
Сокур Н.И. 
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№ 
п/п Назва Характер 

роботи Вихідні дані Обсяг, 
(стор.) Співавтори 

1 2 3 4 5 6 
1 Моніторинг станів еколо-

гічної небезпеки, що фо-
рмується у техногенно 
навантаженому комплексі 

Друк Науковий журнал «Вісник 
КрНУ». – Кременчук: 
КрНУ, 2016. – Вип. 5(100). 
– С.83-88. 

6 Ригас Т.Є.,  
Бездєнєжних Л.А. 
Шмандій В.М. 

2 Екологічна безпека Кре-
менчуцького техногенно 
навантаженого комплексу 
у контексті сталого роз-
витку 

Друк Збірник матеріалів Семіна-
ру «Сталий розвиток – пог-
ляд у майбутнє», 15.09.17 р., 
м. Львів. – Львів: Вид-во 
Львівської політехніки, 
2017. – С. 46. 

1 Шмандій В.М., 
Ригас Т.Є.  

3 Мониторинг формування 
та просторового поши-
рення екологічної небез-
пеки у техногенно наван-
таженому регіоні 

Друк Збірник наукових праць 
«VI-й Всеукраїнський з’їзд 
екологів з міжнародною 
участю (Екологія / Ecology 
– 2017), 20-22.09.17 р., м. 
Вінниця. – Вінниця: ВНТУ, 
2017. – С. – 124. 

1 Шмандій В.М., 
Знайко В.Ю. 

4 Застосування відходів 
агропромислового ком-
плексу для одержання 
продукції цільового зна-
чення 

Друк Збірник тез доповідей ХV 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Проблеми екологічної без-
пеки». – Кременчук: ПП 
Щербатих О.В., 2017. С.71. 

1 Лесик Н.А. 

5 Підвищення рівня еколо-
гічної безпеки при засто-
суванні нейтралізаторів 
на автомобілях застарілої 
конструкції 

Друк Теплотехніка, енергетика та 
екологія в металургії : коле-
ктивна монографія. У двох 
книгах. – Книга друга / Під 
загальною ред. проф. Ю.С. 
Пройдака. – Дніпро : Нова 
ідеологія, 2017. – С.206-207. 

2 Шмандій В.М., 
Ригас Т.Є., 
Знайко В.Ю. 

6 Проблеми реалізації ана-
еробно-аеробних процесів 
біологічного очищення 
стічних вод 

Друк Матеріали ІІ Міжнародної 
науково-практичної конфе-
ренції «Водопостачання та 
водовідведення: проекту-
вання, будова, експлуатація, 
моніторинг». – Львів: 
ЗУКЦ., 2017. – С.113-115 

3 Шмандій В.М. 
Святенко А.І., 
Мальований М.С. 

7 Спосіб отримання сорбе-
нту 

Патент Патент на корисну модель 
119632 Україна, (51) МПК 
В01J 20/22 25.09.2017 р. 

4 Бездєнєжних Л.А., 
Шмандій В.М. 

8 Навчальна та наукова 
складові екологічної без-
пеки 

Друк Збірник наукових матеріа-
лів І Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Природнича освіта і наука 
для сталого розвитку Укра-
їни: проблеми і перспекти-
ви» (4-6.10.17 р., м. Глухів) 
/ За заг. ред. І.М. Кореневої. 
Суми: Вінниченко М.Д. – 
2017. – С. 135-137. 

3 Шмандій В.М., 
Кушніренко А. 
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1 2 3 4 5 6 
9 Регулирование влияния 

экологической опасности 
на здоровье населения в 
территориально-
административные обра-
зования 

Элекр. Электронный научно-
образовательный Вестник 
«Здоровье и образование в 
ХХІ веке». – Калининград, 
2017 №10 Том 19. – С. 55-
60. 

6 Шмандий В.М., 
Кушниренко А.А. 

10 Особливості формування 
екологічної небезпеки у 
Кременчуцькому промис-
ловому регіоні 

Друк Тези Всеукраїнської науко-
во-практичної конференції 
«Сталий розвиток країни в 
рамках Європейської  інтег-
рації», 9.11.2017 р. – Жито-
мир: ЖДТУ, 2017. – С. 23-
24. 

2 Кушніренко А.А.,  
Ригас Т.Є., 
Шмандій В.М. 

11 Снижение влияния ан-
тропогенной составляю-
щей экологической опас-
ности на здоровье насе-
ления в Кременчугской 
социально-
экономической зоне 

Друк Материалы Международно-
го Форума Научного совета 
Российской Федерации по 
экологии человека и гигие-
не окружающей среды 
«Экологические проблемы 
современности: выявление 
и предупреждение неблаго-
приятного воздействия ан-
тропогенно детерминиро-
ванных факторов и клима-
тических изменений на 
окружающую среду и здо-
ровье населения». - Москва: 
под ред. акад. РАН Ю.А. 
Рахманина, 2017. – С. 562-
564. 

3 Шмандий В.М., 
Ригас Т.Е. 

12 Наукова еколого-
експертна оцінка екологі-
чної ситуації, що склалась 
у районі північного пром-
вузла м. Кременчук 

Друк Науковий журнал «Вісник 
КрНУ». – Кременчук: 
КрНУ, 2017. – Вип. 5(106).  
– С.101-108. 

8 Бахарєв В.С.,  
Корцова О.Л., 
Волошина В.Г. 

13 Improvement of the 
ecological safety of road 
transport in the use of 
alternative fuel and exhaust 
converters  

Друк Environmental Problems. – 
2017. – Vol. 2, No. 2. – P. 54-
57 

4 Olena Kharlamova, 
Tetyana Rigas 

14 Methods of salt content 
stabilization in circulating 
water supply systems 

Друк CHEMISTRY & 
CHEMICAL 
TECHNOLOGY 
2017, Vol. 11, No. 2,  P. 242–
246 

5 Volodymyr 
Shmandiy,  
Lilija 
Bezdeneznych, 
Olena Kharlamova, 
Anatoliy Svjatenko, 
Myroslav 
Malovanyy, 
Kateryna Petrushka,  
Igor Polyuzhyn 

 

Одержано патент на корисну модель по способу отримання сорбенту у співавторстві з 
Шмандій В. М., Бездєнєжних Л. А., акт впровадження у навчальний процес підготовки бака-
лаврів елементів управління екологічною безпекою за результатами наукових досліджень за 
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темою: «Забезпечення захисту населення від антропогенного впливу автотранспортних засо-
бів» 

Основні результати за напрямами досліджень, за звітний період, доц. Харламової О. В. 
доповідались на:  

1. Семінарі «Сталий розвиток – погляд у майбутнє» (м. Львів, 15 вересня 2017 р).  
2. «VI-й Всеукраїнському з’їзді екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology – 

2017) (м. Вінниця, 20-22 вересня 2017 р.). 
3. І Міжнародній науково-практичній конференції «Природнича освіта і наука для ста-

лого розвитку України: проблеми і перспективи» (4-6 жовтя 2017 р., м. Глухів) 
4. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Водопостачання та водовідведен-

ня: проектування, будова, експлуатація, моніторинг». (м. Львів, 7-8 жовтеня 2017р.). 
5. ХV Міжнародній науково-практичний конференції «Проблеми екологічної безпеки». 

(м. Кременчук, 11-13 жовтеня 2017 р.). 
6. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сталий розвиток країни в рамках 

Європейської  інтеграції», (м. Житомир, 9 листопада 2017 р.). 
Під керівництвом Харламової О. В. ведеться науково-дослідна робота студентів. Підго-

товлені наукові міжвузівські студентські роботи у трьох всеукраїнських конкурсах студент-
ських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, за галузями знань: «Те-
хногенна безпеки» – Львівський державний університет безпеки життєдіяльності(м. Львів); 
«Цивільний захист» – Національний університет цивільного захисту України (м. Харків)., 
«Нафтова та газова промисловість» (номінація  «геологія, геофізика, екологія та туризм») – 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Івано-Франківськ). 

Прийняла участь у організації та проведенні 14 Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Проблеми екологічної безпеки», яка відбудеться 11-13 вересня 2017 року  
(м. Кременчук). 
СЛУХАЛИ: голову НТР проф. Никифорова В. В. з пропозицією атестувати наукову роботу 

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

Харламової О. В. 
 
По третьому питанню 
СЛУХАЛИ: начальника НДЧ доц. Троцка О. В. з оглядом стану укладання договорів, що ви-
конуються за рахунок коштів замовника. Коротко зупинився на обсягах виконання робіт по 
кожній кафедрі. 
ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома і активізувати роботу по укладанню дого-
ворів, які виконуються за рахунок коштів замовників. 
 
По четвертому питанню 
СЛУХАЛИ: керівника науковою роботою студентів, аспірантів та молодих учених доц. Со-
лошич І. О. про висунення кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для 
молодих учених. Пропонується до висунення кандидатура старшого викладача кафедри еле-
ктричних машин та апаратів Малякової Марії Сергіївни та доц. Шлика Сергія Вікторовича. 

Малякова Марія Сергіївна – кандидат технічних наук із 2016 року. Дисертацію захис-
тила 11 травня 2016 р. у спеціалізованій вченій раді Д 45.052.01 у Кременчуцькому націона-
льному університеті імені Михайла Остроградського (м. Кременчук), диплом ДК № 037458. 
Тема дисертації «Компенсація неактивних складових струмів в умовах несинусоїдності і не-
симетрії напруги мережі живлення». 

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації 4 роки. 
Малякова М.С. викладає лекційний матеріал з дисциплін «Теоретичні основи електро-

техніки», «Міжнародна система технічної термінології», «Теплові розрахунки в електричних 
машинах та апаратах», «Монтаж і налагодження електричних машин та апаратів», «Теорія 
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електричних і магнітних кіл». Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора 
філософії зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ви-
кладає дисципліну «Електромагнітна сумісність в елетротехнічних системах». Зокрема 
у 2015 році викладала іноземним студентам лекційний матеріал з дисциплін «Теорія елект-
ричних кіл» та «Електротехнічні матеріали» англійською мовою.  

Із зазначених дисциплін склала конспекти лекцій, навчальні та робочі навчальні про-
грами; розробила завдання для поточного, модульного, підсумкового контролів; проводить 
практичні, лабораторні та лекційні заняття; підготувала та видала методичні вказівки. 

У 2016 році Малякова М.С. у складі колективу авторів стала переможцем у Конкурсі 
проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вче-
них, які працюють (навчаються) у ВНЗ та НУ Ради молодих учених при Міністерстві освіти і 
науки України із роботою «Енергоресурсозбереження у регульованих електроприводах змін-
ного струму при виникненні пошкоджень електричних двигунів» (2016-2018 рр.). 

Із 2017 року є членом експертної Ради Міністерства освіти і науки України з оцінки 
робіт поданих на Конкурс проектів наукових робіт та науково-технічних (експерименталь-
них) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у ВНЗ та НУ Ради молодих уче-
них при Міністерстві освіти і науки України за фаховим напрямом «Нові технології транспо-
ртування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбе-
режувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефекти-
вна енергетика». 

Малякова М.С. у 2011 р. брала участь у науковому стажуванні «Studienpraktika» німе-
цької служби академічних обмінів DAAD за сприяння Міністерства закордонних справ Ні-
меччини у Технічному університеті Брауншвейга (м. Брауншвейг, Німеччина). Також части-
на наукових досліджень дисертаційної роботи Малякової М.С. була виконана за підтримки 
Гранта Словацької Республіки KEGA 003-003ТUКЕ-4/2010 у рамках проекту «Centre of 
excellence of the integrated research and exploitation of the progressive materials and technologies 
in the area of automotive electronics», ITMS-26220120055(2010-13), що фінансувався спільно з 
Європейським Союзом.  

Малякова М.С. бере участь у підготовці, організації та проведенні ІІ-го етапу Всеук-
раїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Електричні машини та 
апарати». 

У 2016 та 2017 роках була науковим керівником переможця Всеукраїнського конкур-
су студентських наукових робіт в галузі «Електротехніка та електромеханіка» 
(м. Кам’янське, Дніпровський державний технічний університет).  

Малякова М.С. має наступні показники згідно міжнародних наукометричних баз даних 
Scopus та Google Scholar: h-індекс згідно Scopus – 4, h-індекс згідно Google Scholar – 5, загальна 
кількість посилань на публікації згідно Scopus – 36, загальна кількість посилань на публікації 
згідно Google Scholar – 63. 

Малякова М.С. здійснює наукові дослідження відповідно до пріоритетного тематич-
ного напряму Кременчуцького Національного Університету імені Михайла Остроградського 
«Технології електроенергетики та теплоенергетики», згідно з Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 7 вересня 2011 р. № 942. Тематичний напрям наукових досліджень «Розвиток 
методів активної та пасивної фільтрації неактивних складових потужності та струмів для пі-
двищення ефективності роботи мереж електропостачання в умовах підключенні обладнання 
із нелінійними характеристиками».  

Дослідження Малякової М.С. були впроваджені у рамках виконання фундаменталь-
них наукових дослідженнь:  

1) «Створення наукових основ енергоресурсозбереження в електромеханічних ком-
плексах, розробка на їх базі методів та систем керування якістю перетворення енергії, оцінка 
керованості та працездатності комплексів», № ДР 0109U003097, 2012 р.;  
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2) «Розвиток теоретичних основ підвищення енергоефективності електротехнічних ком-
плексів,  розробка методів діагностики та систем корекції енергоспоживання та енергоперетво-
рення у процесі експлуатації та в аварійних режимах», № ДР 0115U002529, 2017 р. 

наукових досліджень за рахунок коштів замовників:  
1) «Надання рекомендацій з подальшої ефективної експлуатації на основі проведення 

діагностики та визначення технічного стану електричних машин ЦВО згідно з відомістю де-
фектів». Договір ВАТ «Полтавський ГЗК» № 3550 від «14» листопада 2014 р. (додаткова 
угода №1 до договору № 3550 від «18» березня 2015 р.);  

2) «Надання рекомендацій з подальшої ефективної експлуатації АД на основі прове-
деної діагностики та визначення технічного стану електричних машин ДЗФ згідно з відоміс-
тю дефектів». Договір договір ВАТ «Полтавський ГЗК»  № 365/(16-17)-«ЕМА-САУЕ-СЕЕМ-
ПГЗК» від 14.11.2016 р;  

3) «Розробка комплексу методів випробувань асинхронних двигунів із оптимізацією 
періоду їх експлуатації в умовах ПРАТ «Полтавський ГЗК». Договір договір ВАТ «Полтав-
ський ГЗК» № 3209 від 18.09.2017 р. 

науково-дослідних робіт:  
1) «Аналіз нелінійних електричних кіл з використанням складових миттєвих опорів та 

провідностей», № д.р. 0114U005105, 2014 р.;  
2) «Аналіз у частотній області режимів роботи систем компенсації неактивних скла-

дових потужності електричних мереж», № д.р. 0114U005478, 2015 р;  
3) «Надання рекомендацій з подальшої ефективної експлуатації на основі проведеної 

діагностики та визначення технічного стану електричних машин ЦВО», № д.р. 0116U000352, 
2015 р.;  

4) «Компенсація неактивних складових струму систем електропостачання в умовах 
несинусоїдності напруги мережі живлення», № д.р. 0117U000073, 2016 р.;  

5) «Надання рекомендацій з подальшої ефективної експлуатації АД на основі прове-
деної діагностики та визначення технічного стану електричних машин ДЗФ згідно з відоміс-
тю дефектів», № д.р. 0118U000079, 2018 р.;  

6) «Розробка комплексу методів випробувань асинхронних двигунів із оптимізацією 
періоду їх експлуатації в умовах ПАТ «Полтавський ГЗК», № д.р. 0118U000085,  2018 р.  

Апробація та впровадження результатів наукових досліджень.  
Основні положення і результати попередніх досліджень доповідалися на Міжнарод-

них науково-технічних конференціях:  
XXІ International Symposzjum Srodowiskowe PTZE’2011 Zastosowanie 

electromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce (м. Люблінець, Республіка Поль-
ща, 2011 р.);  

11th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and 
Informatics Technical University of Košice SCYR 2011 (м. Херлані, Словакія, 2011 р.);  

XXII International Sympozium EPNC’2012 Electromagnetic Phenomena In Nonlinear 
Circuits (м. Пула, Республіка Хорватія, 2012 р.);  

XIII, XIV, XVI Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми енергоресур-
созбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (м. Кременчук, 2011, 
2013, 2015 рр.);  

Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та спеціалістів «Елект-
ромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації» (м. Кременчук, 2009–2017 рр.);  

XXIII International Sympozium EPNC’2014 Electromagnetic Phenomena In Nonlinear 
Circuits (м. Пльзень, Чеська Республіка, 2012 р.);  

XVI International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE) 
(м. Львів, Україна, 2015 р.); International Conference ACEMP – OPTIM – Electromotion Joint 
Conference (м. Сіде, Туреччина, 2015 р.). 

XXIV Symposium EPNC’2016 Electromagnetic Phenomena In Nonlinear Circuits 
(м. Гельсінкі, Фінляндія, 2016 р.); 

XXVІІ International Symposzjum Srodowiskowe PTZE’2017 Zastosowanie 
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electromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce (м. Mierzęcin, Республіка Польща, 
2017 р.);  

IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES’2017), 
(м. Кременчук, Україна, 2017 р.). 

Теоретичні результати роботи й розроблене Маляковою М.С. математичне забезпечен-
ня використовуються в навчальному процесі Інституту електромеханіки, енергозбереження 
та систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остро-
градського при викладанні дисциплін «Енергетичні процеси в електромеханічних системах», 
«Електромагнітна сумісність в системах електропостачання», «Енергозберігаючі режими 
електропостачання», «Керовані електричні машини та електромагнітна сумісність» при ви-
конанні курсового та дипломного проектування під час підготовки студентів зі спеціальнос-
тей «Енергетичний менеджмент» та «Електричні машини і апарати». 

Основні навчально-методичні та наукові публікації. 
Основні результати наукових досліджень за останні п’ять років викладено у 39 науко-

вих працях, з них: сім – у закордонних фахових виданнях, занесених до міжнародних науко-
метричних баз даних (ISI Web if Science, Scopus), шість – у фахових виданнях України, зане-
сених до міжнародних наукометричних баз даних (Ulrich’s Periodicals Directory, Index 
Copernicus, Polska Bibliografia Naukowa, eLIBRARY, Index Copernicus, Polish Scholary 
Bibliografy, Infobase Index, Inspec, CiteFactor, Google Scholar, Scientific Indexing Services, Open 
Academic Journal Index), 11 – тез доповідей міжнародних науково-технічних конференцій, що 
проводились в Україні, три – дайджести міжнародних науково-технічних конференцій кон-
ференцій, що проводились у країнах Євросоюзу, сім – звітів, за результатами науково-
дослідних робіт, сім – навчально-методична література. 

Видані методичні вказівки з дисциплін «Монтаж і налагоджування електричних ма-
шин і апаратів», «Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка. Частина 1», «Проми-
слова електроніка та мікропроцесорна техніка. Частина 2», «Теплові розрахунки в електрич-
них машинах та апаратах». 

 
Шлик Сергій Вікторович, 1987 року народження; у 2004 році вступив на навчання до 

машинобудівного факультету Кременчуцького державного політехнічного університету (за-
раз Кременчуцький національний університет імені М. В. Остроградського) за спеціальністю 
«Технологія машинобудування», яке закінчив у 2008 році, отримавши диплом бакалавра з 
відзнакою і кваліфікацію технічного фахівця з інженерної механіки. У тому ж році вступив 
на навчання до магістратури машинобудівного факультету за спеціальністю «Обладнання 
для обробки металів тиском», яке закінчив у 2009 році, отримавши диплом магістра з відзна-
кою і кваліфікацію «Інженер-дослідник, викладач» (диплом з відзнакою ТА 37407885). У 
2009 році був зарахований до аспірантури з відривом від виробництва Кременчуцького наці-
онального університету імені Михайла Остроградського за спеціальністю 05.03.05 «Процеси 
та машини обробки тиском». З 2013 року – кандидат технічних наук (спеціальність 05.03.05 – 
«Процеси та машини обробки тиском», диплом ДК № 017148 від 10 жовтня 2013 року). До 
жовтня 2016 року працював за контрактом на посаді доцента кафедри технології машинобу-
дування. У листопаді 2016 року був зарахований до докторантури Кременчуцького націона-
льного університету імені Михайла Остроградського за спеціальністю 132 – «Матеріалознав-
ство», тема роботи «Розвиток наукових основ інтелектуально-керованих технологій обробки 
металів тиском». Шлик С. В. викладає лекційний матеріал дисциплін «Теоретичні основи 
машинобудування», «САПР технологічних процесів», «САПР технологічного оснащення», 
«Нові та високоефективні технології у машинобудуванні», проводить практичні та лаборато-
рні заняття, керує дипломним проектуванням, магістерськими роботами та науково-
дослідною роботою студентів.  

Загальний науково-педагогічний стаж претендента п’ять років п’ять місяців. 
Напрям наукової діяльності. Загальним напрямом наукової діяльності Шлика С. В. є 

керування процесами навантаження у явній постановці для моделювання складної нелінійної 
динаміки твердих тіл, газів і їх взаємодії,  пов’язані з переходом від стаціонарного осередку 



 20

деформації до нестаціонарного з силовою інтенсифікацією з метою збереження гранично ви-
соких фізико-механічних та експлуатаційних характеристик виробу. Керівник напряму – до-
ктор технічних наук, професор Драгобецький В. В. 

Дослідження відповідають пріоритетному напряму наукових досліджень «Нові речови-
ни і матеріали» згідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техні-
ки» та пріоритетному тематичному напряму ЗВО «Створення та застосування технологій 
отримання, зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і компо-
зиційних матеріалів» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. 
№ 942.  

Шлик С. В. брав участь у дослідженнях: НДР МОН України «Способи переробки біо-
маси ціаней, що викликають цвітіння водойм» (№ д.р. 0117U003299), 2017 р., «Створення 
ресурсозберігаючих технологій отримання заготовок тугоплавких матеріалів та їх сплавів з 
впорядкованою структурою для виготовлення виробів з підвищеними  експлуатаційними та 
бронезахисними характеристиками» (№ д.р. 0115U002530), 2015 – 2016 рр., «Створення ефе-
ктивних технологій з оптимізацією параметрів технологічного оснащення для формоутво-
рення виробів з шаруватих та дискретних композиційних матеріалів» (№ д.р. 0113U002173), 
2013 – 2014 рр., у госпдоговорній темі № 359/16-«ТМаш-КрАЗ» «Розрахунок процесу руйну-
вання броньованих автомобілів при динамічному навантаженні», 2017 р.. Шлик С. В. вико-
нує обов’язки заступника голови Товариства молодих вчених Кременчуцького національного 
університету імені М. В. Остроградського, організаційного секретаря Міжнародної науково-
технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми життєді-
яльності суспільства» (свідоцтво № 598 від 11.10.2012 р.) Пройшов стажування у 2017 році у 
Інституті техніки та економіки у м. Чеське Будейовіце (Чехія), у рамках якого викладав курс 
лекцій з технології машинобудування та брав участь у підготовці наукових публікацій. 

Апробація та впровадження результатів наукових досліджень. Основні результати за 
напрямами досліджень доповідались на Міжнародних науково-практичних і науково-
технічних конференціях та семінарах: «Прогресивні напрямки розвитку машино-
приладобудувальних галузей і транспорту» (м. Севастополь, 2009 р.), «Теоретичні і приклад-
ні задачі обробки металів тиском та автотехнічних експертиз» (м. Вінниця, 2011 р.), «Ком-
плексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», (м. Чернігів, 2015 р.) «Су-
часні тенденції розвитку машинобудування та транспорту» (м. Кременчук, 2016 р.), 
«International conference on Modern Electrical and Energy Systems» (м. Кременчук, 2017 р.), 
«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» (м. Кременчук, 2009, 2010, 2016, 
2017 рр.). 

Результати роботи впроваджені при підвищенні зносостійкості комплектів робочої 
частини матриць для імпульсного вибухового штампування деталей зі складною кривизною 
на ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя), удосконалення технологічних процесів гнуття тонкос-
тінних заготовок  на ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та ПрАТ «Кременчуцький 
завод дорожніх машин» (м. Кременчук),  розрахунку протимінної стійкості спеціалізованих 
броньованих автомобілів КрАЗ «Shrek» та КрАЗ «Fiona» на ПАТ «АвтоКрАЗ» 
(м. Кременчук), у рамках викладання лекційних, практичних і лабораторних занять з дисци-
плін «Нові та високоефективні технології в машинобудуванні» і «САПР технологічних про-
цесів» на кафедрі технології машинобудування Кременчуцького національного університету 
імені М. В. Остроградського. 

Наукові публікації. Основні результати наукових досліджень після захисту дисертації 
за період з 2013 – 2017 роки опубліковано у 17 друкованих працях. З них: дві монографії; три 
– в журналах з індексом цитування; сім – у фахових виданнях; два патенти на корисну мо-
дель.  
ВИСТУПИЛА:доц. Солошич І. О. з пропозицією обрати лічильну комісію у складі: голова – 
доц. Гладир А. І., члени комісії – проф. Саленко О. С. та доц. Кобильська О. Б. 
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – одноголосно. 
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УХВАЛИЛИ: 1. За результатами таємного голосування висунути на здобуття 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених к.т.н. Малякову Марію Сергіївну 
та доц. Шлика Сергія Вікторовича 

РЕЗУЛЬТАТИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ: 
Малякова М. С. 
«ЗА» – 44; 
«ПРОТИ» – немає; 
«НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ» – немає. 

Шлик С. В.  
«ЗА» – 40; 
«ПРОТИ» – 4; 
«НЕДІЙСНІ БЮЛЕТЕНІ» – немає. 

2. Претендентам підготувати пакет супровідних документів для участі у конкурсі на 
здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

 
По п’ятому питанню 
СЛУХАЛИ: голову оргкомітету проф. Маслака В. І. про роботу ІI Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального 
розвитку». 

Відповідно до дозволу УкрІНТЕІ (Посвідчення від 14.12.2016 року № 756) на базі 
КрНУ 14 листопада проведено ІI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Історичні, 
культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку».  

Організаторами конференції виступили: Кременчуцький національний університет іме-
ні Михайла Остроградського; Харківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова; Інститут української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут історії України НАН України. 

Метою конференції було залучення науковців, аспірантів та студентів до обговорення  
та аналізу проблем сучасної історичної науки, її взаємозв’язку з напрямами соціально-
економічного, науково-освітнього і культурного розвитку регіонів нашої країни.  

На конференцію було заявлено близько 50 наукових доповідей провідних науковців і 
студентів у галузі історії. Загальна кількість учасників склала 52 особи з різних міст та уні-
верситетів України, таких як: Прикарпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Харків-
ський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національ-
ний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Інститут історичної освіти На-
ціонального педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Інститут історії України 
НАН України. Також учать у науковому заході прийняли колеги з Російської Федераці, 
Польщі та Ізраїлю.  

Із загальної кількості учасників чотири доктори наук, 11 кандидатів, два старших ви-
кладача, два асистенти, 12 аспірантів, три наукових співробітника, три краєзнавця та 15 сту-
дентів.  

У межах науково-практичної конференції розглянуто широке коло проблем, що дають 
змогу ознайомитися з результатами нових досліджень з історії регіонального. 

По закінченню пленарного засідання працювали наукові секції:  
 Давня та Нова історія України; 
 історія освіти; 
 «Oral history» у сучасній історичній науці; 
 Кременчуцький край у контексті історії України. 

 
РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. За результатами роботи конференцію визнати конструктивною, плідною, корисною з 
огляду обміну новітніми знаннями у галузі регіональної історії та такою що отримала статус 
всеукраїнської конференції з міжнародною участю. 

2. Запланувати проведення наступних конференцій не рідше одного разу на два роки. 
3. У подальшому забезпечити більшу кількість учасників з-за кордону, для набуття 

конференцією статусу міжнародної. 
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По шостому питанню 
6.1. СЛУХАЛИ: голову науково-технічної ради, першого проректора Кременчуцького націо-
нального університету імені Михайла Остроградського, д.б.н., професора Никифорова В. В. 
про підтримку висунення кандидатури для обрання на оголошену вакансію члена-
кореспондента НАН України за спеціальністю «Макромолекулярна хімія» по Відділенню 
«Хімія» доктора хімічних наук, професора, завідувача кафедри органічної хімії Інституту хі-
мії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка» Воронова 
Станіслава Андрійовича. 
ВИСТУПИЛА: завідувачка кафедри біотехнологій та біоінженерії, канд. хім. наук, доцент 
Козловська Т. Ф. з характеристикою наукової діяльності Воронова Станіслава Андрійовича. 
Вона зазначила, що результати наукових робіт присвячені вирішенню важливих питань, 
пов’язаних із синтезом і модифікацією полімерних нанокомпозитів, створенням спеціальних 
наношарів, біосумісних полімерних матеріалів, що є актуальним для створення біоматеріалів 
і біосенсорів для біотехнологічних процесів і виробництв. Напрям досліджень, що очолює  
Воронов Станіслав Андрійович, дозволяє розробляти методики створення біосенсорів і біо-
чипів для виявлення іммобілізованих біологічно активних сполук, ферментів, ДНК, гормонів, 
ензимів у модифікованих біохімічних середовищах.  

Для проведення таємного голосування у обрано лічильну комісію у складі:  
голова комісії – к.т.н., доц. Гладир А. І.,  
члени комісії – д.т.н., проф. Саленко Ю. С., к.ф.-м.н., доц. Кобильська О. Б. 
РЕЗУЛЬТАТИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ:  
«ЗА» – 41;  
«ПРОТИ» – 1;  
«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Підтримати висунення кандидатури для обрання на оголошену вакансію члена-
кореспондента НАН України за спеціальністю «Макромолекулярна хімія» по Відділенню 
«Хімія» доктора хімічних наук, професора, завідувача кафедри органічної хімії Інституту хі-
мії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка» Воронова 
Станіслава Андрійовича. 
 
6.2. СЛУХАЛИ: голову науково-технічної ради, першого проректора Кременчуцького націо-
нального університету імені Михайла Остроградського, д.б.н., професора Никифорова В. В. 
про підтримку кандидатури Михальського Валерія Михайловича, д.т.н., професора, головно-
го наукового співробітника Інституту електродинаміки НАН України на заміщення вакансії 
члена-кореспондента НАН України по Відділенню фізико-технічних проблем енергетики за 
спеціальністю «Електроніка». 
ВИСТУПИВ: директор ІЕЕСУ, д.т.н., проф. Чорний О. П. з короткою характеристикою нау-
кової діяльності д.т.н., професора Михальського Валерія Михайловича. 

Для проведення таємного голосування у обрано лічильну комісію у складі:  
голова комісії – к.т.н., доц. Гладир А. І.,  
члени комісії – д.т.н., проф. Саленко Ю. С., к.ф.-м.н., доц. Кобильська О. Б. 
РЕЗУЛЬТАТИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ:  
«ЗА» – 41;  
«ПРОТИ» – 1;  
«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Підтримати висунення кандидатури для обрання на оголошену вакансію члена-
кореспондента НАН України по Відділенню фізико-технічних проблем енергетики за спеціа-
льністю «Електроніка» Михальського Валерія Михайловича – д.т.н., професора, головного 
наукового співробітника Інституту електродинаміки НАН України на заміщення вакансії 
члена-кореспондента НАН України. 
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6.3. СЛУХАЛИ: голову науково-технічної ради, першого проректора Кременчуцького націо-
нального університету імені Михайла Остроградського, д.б.н., професора Никифорова В. В. 
про підтримку кандидатури Гогаєва Казбека Олександровича, д.т.н., професора, завідувача 
відділу «Диспергування матеріалів та пластичної деформації прокатуванням» Інституту про-
блем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України по Відділенню фізико-
технічних проблем матеріалознавства за спеціальністю «Матеріалознавство». 
ВИСТУПИВ: завідувач кафедри технологій машинобудування, д.т.н., проф. Драгобецько-
го В. В. з короткою характеристикою наукової діяльності д.т.н., професора, завідувача відді-
лу «Диспергування матеріалів та пластичної деформації прокатуванням» Гогаєва Казбека 
Олександровича. 

Для проведення таємного голосування у обрано лічильну комісію у складі:  
голова комісії – к.т.н., доц. Гладир А. І.,  
члени комісії – д.т.н., проф. Саленко Ю. С., к.ф.-м.н., доц. Кобильська О. Б. 
РЕЗУЛЬТАТИ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ:  
«ЗА» – 41;  
«ПРОТИ» – 1;  
«НЕДІЙСНИХ БЮЛЕТЕНІВ» – немає. 

УХВАЛИЛИ: Підтримати висунення кандидатури Гогаєва Казбека Олександровича, д.т.н., 
професора, завідувача відділу «Диспергування матеріалів та пластичної деформації прокату-
ванням» Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України по Від-
діленню фізико-технічних проблем матеріалознавства за спеціальністю «Матеріалознавст-
во». 
 

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


