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Навчально-науковий інститут електромеханіки, 
енергозбереження і систем управління
1
Системи автоматичного управління 
та електропривод
1. Дослідження просторового поширення індукції електромагнітного поля асинхронних електроприводів 
(доц. Зачепа Ю. В.)
1/18-САУЕ
Встановлення залежності індукції електромагнітного поля навколо асинхронного двигуна з урахуванням його потужності, відстані до нього та коефіцієнта екранування сіткового захисного екрана. Розробка рекомендації щодо розташування робочої зони працівників залежно від потужності асинхронного двигуна та захисних властивостей сіткових екранів


2. Моніторинг стану асинхронних двигунів на основі вимірювання параметрів зовнішнього магнітного поля
(проф. Чорний О. П.)
2/18-САУЕ
Розробка методики оцінки вимірюваних параметрів магнітного поля для визначення трендів та точок відліку якісних змін. Підвищення якості діагностування асинхронних двигунів


3. Створення основ теорії енергетичного методу ідентифікації параметрів електротехнічного обладнання
(проф. Родькін Д. Й.)
3/18-САУЕ
Проведення запланованої роботи дозволить узагальнити раніше отримані результати, створити теорію енергетичного методу, визначити галузі його використання в промисловості та навчальному процесі. За результатами досліджень буде опубліковано п’ять статей, підготовлено до друку перша частина навчального посібника щодо практичного використання метода в системах електропривода


4. Оцінювання якості засвоєння інформації на основі методів багатофакторного аналізу
(доц. Сергієнко С. А.)
4/18-САУЕ
Удосконалення методу оцінки якості засвоєння навчальної інформації шляхом багатофакторного аналізу з використанням піктографіків «обличчя Чернова». Підвищення якості навчання шляхом спрямованого визначення тематики самостійної роботи


5. Науково-методичні підходи щодо впровадження автоматизації для підвищення виробничої безпеки
(проф. Чорний О. П.)
5/18-САУЕ
Розробка автоматизованої системи та лабораторного макету для підвищення рівня безпеки на виробництві. Підвищення рівня безпеки на виробництві.


6. Моделювання пускових режимів ВІД та їх ідентифікація дробововимірними диференційними рівняннями
(проф. Чорний О. П.)
6/18-САУЕ
Розробка математичної моделі ВІД на основі апарату дробововимірних диференційних рівнянь для дослідження динамічних режимів. Покращення якості керування ВІД в режимах пуску, та зміни навантаження


7. Система керування частотно-регульованим електроприводом насосного комплексу з урахуванням зміни параметрів гідромережі
(доц. Коренькова Т. В.)
7/18-САУЕ
Розробка структури та алгоритмів роботи системи керування електроприводом насосного комплексу. Підвищення надійності функціонування насосних комплексів шляхом ідентифікації параметрів гідромережі.
2
Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 
технологій
1. Позиційні електромеханічні системи автоматизації з предикцією стану
(доц. Старостін С. С.)
8/18-АКІТ
Розробка алгоритмів керування на базі принципу предикції стану об’єкта та відповідного програмного забезпечення мікропроцесорних контролерів. Реалізація оптимального керування позиційними системами залежно від технологічних вимог.


2.  Дослідження режимів роботи комп’ютеризованої системи керування стрічковим конвеєром на базі мікроконтролера та ПЛК Mitsubishi
(доц. Ломонос А. І.)
9/18-АКІТ
Розробка комп’ютеризованої системи керування роботою стрічкового конвеєра та принципів керування з використанням сучасних засобів автоматизації виробництва. Підвищення якості навчання за рахунок дослідження режимів роботи стрічкового конвеєру на фізичній моделі з можливістю наочного програмування.
3
Системи 
електроспоживання 
та енергетичний 
мененджмент
1. Розробка сертифіката енергетичної ефективності будівлі навчального корпусу №2 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 
(доц. Чорна В. О.)
10/18-СЕЕМ
Встановлення й оцінювання показників енергетичної ефективності будівлі та інженерних систем. Підвищення енергоефективності будівлі для забезпечення дотримання мінімальних вимог до енергоефективності.


2. Електротехнічний комплекс однофазного послідовного активного фільтру.
(доц. Бялобржеський О. В.)
11/18-СЕЕМ
Розробка методики синтезу системи автоматичного регулювання напруги віддалених споживачів систем електропостачання для підтримки якості електричної енергії. Використання керованого трансформатора вольтодобавки в умовах нелінійного комплексного навантаження забезпечує підвищення якості електричної енергії та відповідно зниження втрат.


3. Підвищення енергетичної ефективності опрокидувача автоматичної формувальної лінії в умовах сталеливарного виробництва.
(доц. Гладир А. І.)
12/18-СЕЕМ
Структура електротехнічного комплексу опрокидувача автоматичної формувальної лінії в умовах сталеливарного виробництва, що забезпечує мінімум споживання електричної енергії. Енергоефективна система керування опрокидувача автоматичної формувальної лінії в умовах сталеливарного виробництва.
Навчально-науковий інститут механіки і транспорту
5
Галузевого машинобудування
Дослідження динаміки машин і механізмів
(проф. Маслов О. Г.) 
13/18-ГМ
Визначається енергетична закономірність ущільнення бетонних сумішей Отримані залежності дозволяють визначити раціональні параметри вібраційних машин та режиму вібраційної дії.
Визначаються раціональні режими вібраційній дії на ущільнювальне середовище вібраційним робочим органом глибинно-поверхневої дії. Отримані залежності будуть використані при проектуванні вібраційної машини для формування бетонних виробів із жорстких бетонних сумішей.
Визначаються раціональні режими і параметри віброплощадки просторової дії, яка призначена для формування бетонних виробів. Вібраційні площадки призначено для формування бетонних виробів.
Дослідити вплив деяких параметрів (кінематичних та геометричних) на коливальний процес машини у разі встановлення на одну машину декількох форм з різними матеріалами.
Визначаються раціональні параметри вібраційної установки. Отримані залежності будуть використані при проектуванні та виготовленні вібраційної установки.


Визначення рівня газовиділень неметалевих матеріалів
(проф. Саленко О. Ф.)
14/18-ГМ
Розробка методики визначення рівня газовиділення неметалевих матеріалів. Експериментальне дослідження клейових матеріалів з визначенням газовиділення.


Оптимізація технологій3Dдруку виробів складної конструкції.
(проф. Щетинін В. Т.) 
15/18-ГМ
Дослідження впливу типів і видів укладання філаменту при друкуванні складних виробів, у тому числі з армованих композиційних монофіламентів. Встановлення закономірностей впливу енергосилових параметрів руйнування досліджуваних зразків у функції режимів друку. 
6
Технологія 
машинобудування
Удосконалення методів зміцнення деталей машин та гірничого обладнання
(проф. Драгобецький В. В.) 
16/18-ТехМаш
Підвищення зносостійкості деталей, що зміцнюється в 1,3-2 рази. Можливість використання методів у польових умовах.
7
Транспортні 
технології
1. Дослідження існуючої методології при аналізі претендентів на участь у конкурсах на маршрути міських пасажирських перевезеннях
(проф. Мороз М. М)
17/18-ТТ
На базі проведеного дослідження існуючої методології при аналізі претендентів на участь у конкурсах на маршрути міських пасажирських перевезеннях планується розробка оптимальної методики аналізу, що дозволить його стандартизувати та пришвидшити , підвищити достовірність.
8
Автомобілі 
і трактори
1. Дослідження процесу формування деталей з прямолінійними рифтами кузовів автомобілів. 
(к.т.н., ст. викл. Черниш А. А.)
18/18-АіТ
Розробка рекомендацій щодо вдосконалення технології формування великогабаритних товстолистових деталей з прямолінійними рифтами. Визначення граничних параметрів технологічних процесів формування, що забезпечать відсутність бракувальних ознак на відштампованих заготовках.


2. Експериментальне визначення характеристик міцності спіненого пінополіуретану.
(ст. викл. Харьков О. А.)
19/18-АіТ
Вдосконалення конструкції та оптимізація упорних колодок кар’єрних автомобілів.
Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії
9
Інформатика 
і вища математика
1. Математичне моделювання технологічних і соціальних процесів. Чисельні методи розв’язання крайових задач методами комп’ютерної математики 
(проф. Ляшенко В. П.) 
20/18-ІВМ
Наукові публікації у фахових виданнях, участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях.


2. Інформаційні технології в освіті 
(проф. Ляшенко В. П.) 
21/18-ІВМ
Наукові публікації у фахових виданнях, участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях.
10
Електронні апарати
1. Методи та засоби генерування, індикації та визначення параметрів фізичних полів технічних та біологічних об’єктів.
(доц. Мосьпан В. О.) 
22/18-ЕА
Методи та засоби біологічного скрінінгу біомаркерів організму людини. Діагностування захворювань за допомогою біологічного скрінінгу біомаркерів організму людини. 
Моделювання шлунково-кишкового тракту людини та його патології. Планування оперативних втручань до шлунково-кишкового тракту людини.
11
Інформаційно-управляючі системи
1. Розробка інформаційних технологій моніторингу виробничих процесів та підтримки прийняття рішень в умовах неповної визначенності 
(проф. Шевченко І. В.)
23/18-ІУС
Інформаційні технології моніторингу та підтримки прийняття рішень на даний час є ефективним інструментарієм керування в складних процесах виробнитцва та логистики.


2. Розробка інформаційних технологій моніторингу бизнес-процесів та електронного документообігу
(проф. Шевченко І. В.)
24/18-ІУС
Моделі, методи та інструментальні засоби інформаційної підтримки та контролю ефективності бізнес-процесів. Підвищення якості виконанання функціональних задач в підрозділах підприємств і установ. 


3. Розробка моделі оперативного управління багатономенклатурним виробництвом окатишів
(проф. Притчин С. Е.)
25/18-ІУС
Однією з причин, які гальмує підвищення ефективності систем оперативного управління виробництвом, є універсальний характер наявного прикладного математичного забезпечення управління. Такий підхід призводить до некоректної постановки задач, побудови неадекватних математичних моделей і отримання неефективних планових і управлінських рішень.


4. Дослідження системи контакт Шоттки до поруватого арсеніду галію для застосування у сенсорах газу 
(проф. Оксанич А. П.)
26/18-ІУС
Поруватий арсенід галію знаходить широке застосування для виготовлення сенсорів газу які можуть функціювати при кімнатній температури. Вирішення завдання створення металевих контактів до поруватого арсеніду галію дозволить підвищити якість сенсорів.


5. Розробка мультиагентних методів оцінки ефективності безперервних технологічних процесів (доц. Конох І. С.)
27/18-ІУС
Розробка кібернетичних моделей одно- та багатостадійного безперервного процесу з інтелектуальними модулями визначення якісних показників продукції і її вартісної оцінки.
Факультет економіки і управління

1. Управління сталим розвитком галузей національного роф.порядва в умовах інноватизації економіки. (роф.. Маслак О. І.)
Апробація результатів дослідження на науково-практичних конференціях та їх публікація у наукових виданнях. Впровадження роф.портів дослідження у діяльність роф.риємств регіону, отримання актів впровадження наукових розробок, впровадження результатів НДР у навчальний процес.
12
Економіка
Забезпечення прерогатив експортоорієнтованого розвитку економіки України в умовах активізації інтеграційних процесів.
(проф. Маслак О. І.)
28/18-Екон
Апробація результатів дослідження на науково-практичних конференціях та їх публікація у наукових виданнях. Впровадження результатів дослідження у діяльність підприємств регіону, отримання актів впровадження наукових розробок, впровадження результатів НДР у навчальний процес


Науково-методичне забезпечення реалізаціїкластерних ініціатив як інструменту інноватизації національної економіки.
(проф. Маслак О. І.)
29/18-Екон
В результаті реалізації проекту мають бути сформовані науково-методичні положення щодо формування та реалізації кластерного механізму інноватизації національної економіки. Результатом роботи має стати створення методики формування та відбору варіативних моделей кластерних утворень та практичних алгоритмів трансформації суспільних зв’язків для реалізації кластерних ініціатив.
13
Облік і фінанси
Вдосконалення фінансового та обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання. Вдосконалення обліку основних засобів у бюджетних установах
(доц. Яценко Н. М.)
30/18-ОіФ
Розробка пропозицій щодо вдосконалення обліку основних засобів у бюджетних установах з урахуванням законодавчих змін. Вдосконалення основних положень нарахування амортизації на основні засоби в бюджетних установах.
14
Менеджмент
1. Стратегічне управління розвитком промислових підприємств регіону в ринкових умовах господарювання.
(проф. Хоменко М. М.) 
31/18-МН
Дослідження теоретико-методологічних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо формування ефективної стратегії розвитку промислових підприємств на регіональному та місцевому рівнях. Організаційно-економічний механізм удосконалення стратегічного інструментарію промислових підприємств регіону. Написання статей, тез доповідей та виступи на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів під час підготовки ними статей, тез доповідей. Впровадження наукових результатів до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять.
15
Маркетинг
Сучасні тенденції вітчизняного маркетингу на тлі світового досвіду.
(проф. Кратт О. А.) 
32/18-МК
Визначення тенденцій розвитку маркетингової діяльності в Україні у контексті світового досвіду. Адаптація світового досвіду до реалій маркетингової діяльності українських підприємств різних сфер діяльності. 
16
Туризм
Сучасні тенденції сучасного вітчизняного туризму на тлі світового досвіду
(проф. Труніна І. М.)
33/18-Туризм
Визначення тенденцій розвитку туристичної діяльності в Україні у контексті світового досвіду. Адаптація світового досвіду до реалій туристичної діяльності українських підприємств різних сфер діяльності.
Факультет природничих дисциплін

1. Дослідження мікробіологічних і біотехнологічних особливостей виробництва метану з ціанобактерій.  (роф.. Никифоров В. В.)
Впроваджено до виробництва нову біотехнологію отримання біогазу з альтернативної біосировини. Розроблено рекомендації щодо коригування динаміки утворення біогазу з біомаси ціанобактерій в процесі метаногенезу залежно від роф.погічних умов виробництва.
17
Біотехнологій 
та біоінженерії
1. Дослідження мікроцид них властивостей мікроцистіну
(проф. Никифоров В. В.)
34/18-ББ
Розробка біотехнології виробництва нової речовини (фармацевтичної форми) для лікування грибкових хвороб культурних рослин.


1. Вилучення ліпідів з біомаси синьо-зелених водоростей.
(доц. Новохатько О. В.)
35/18-ББ
Розробка передбачає більш повного використання потенціалу синьо-зелених водоростей, поліпшення екологічного стану навколишнього середовища.


2. Дослідження двигуна Стірлінга.
(доц. Єлізаров М. О.)
36/18-ББ
Створення і дослідження роботи моделі двигуна Стірлінга нової конструкції.


3. Дослідження перспектив використання субстрату ціанобактерій у сільському господарстві.
(доц. Мазницька О. В.)
37/18-ББ
Утилізація відпрацьованого субстрату ціанобактерій з отриманням біодобрива. Покращення екологічного стану довкілля. Дослідження впливу біодобрива на ростові показники культурних рослин. 


4. Активний мул як сировина в технології біопластика.
(доц. Пасенко А. В.) 
38/18-ББ
Розробка способу вилучення ліпідної фракції з біомаси активного мулу. Технологія передбачає безвідходну утилізацію залишкового активного мулу,залучення його ліпідної фракції для отримання біопластика, поліпшення екологічного стану навколишнього середовища.
18
Здоров’я людини та фізичної культури
1. Підвищення ефективності процесу фізичного виховання та фізичної реабілітації школярів і студентської молоді шляхом впровадження фітнес-програм.
(доц. Антонова О. І.)
39/18-ЗЛФК
Розробка фітнес-програм та застосування їх у процесах фізичного виховання та фізичної реабілітації. Підвищення рівня фізичного здоров’я школярів та студентської молоді завдяки впровадження у процес фізичного виховання та фізичної реабілітації фітнес-програм.
19
Екологічна безпека 
та організація 
природокористування
1. Розробка технологічних рекомендацій з удосконалення аеробно-анаеробних процесів очищення стічних вод від забруднень
(проф. Шмандій В. М.)
40/18-ЕБОП
Розробка раціональних технологічних режимів процесу очищення міських стічних вод, що забезпечують виконання нормативів екологічної безпеки. Зменшення скиду забруднюючих речовин у відкриті водойми.
20
Геодезія, 
землевпоряднування та кадастр
1. Ресурсоощадні технології в проектуванні, землевпоряднуванні та будівництві
(проф. Артамонов В. В.) 
41/18-ГЗК
Розробка, математичне моделювання та верифікація ресурсоощадних технологій та рішень в землевпорядкуванні та будівництві. Подання двох заявок на винаходи.
21
Охорона праці, цивільна та промислова безпека
1. Розробка комп’ютерного тренажера-імітатора для дослідження закономірностей взаємодії людини та промислово-навчального обладнання.
(к.т.н., ст. викл. Зачепа Н. В.)
42/18-ОПЦПБ
Розробка алгоритму програмно-апаратної реалізації комп’ютерного тренажера-імітатора, тотожного реальній фізичній автономній міні електростанції на базі дизель-генераторної установки. Розробка базової тренінг-програми на прикладі комп’ютерного тренажера-імітатора автономної енергогенеруючої установки на основі сформульованих загальнотехнічних вимог, що висуваються до тренажерних програмних засобів, їх задач і функцій, для відпрацювання навичок безпечної технічної експлуатації електроустановок споживачів. Підвищення ефективності упровадження комп’ютерних тренажерів-імітаторів при проведенні практичної підготовки фахівців із засвоєння навчально-практичної інформації для реалізації стратегії забезпечення і підтримки високої якості процесу навчання.
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук

1. Адміністративно-правове забезпечення діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю. (доц. Горлов Є. В.)
Розробка та видання монографічного дослідження з подальшим впровадженням наданих висновків у навчальний процес під час викладання дисциплін: «Організація судових та правоохоронних органів України», «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуаль-не право», «Адміністративна відповідальність» та ін.
22
Галузеві юридичні 
науки
1. Правове забезпечення сталого розвитку сільських територій як запорука продовольчої безпеки України
(доц. Латишева В. В.) 
43/18-ГЮН
Авторами запропоновано ведення пермаментного сільського господарства, яке ґрунтується на раціональному моделюванні відносин людини й природи з урахуванням біологічних законів і тому є запорукою відновлення родючості грунтів та забезпечення розвитку безпечного природного середовища. Теоретичні положення роботи можуть застосовуватися у подальших наукових дослідженнях, присвячених правовому регулюванню розвитку сільських територій, у навчальному процесі, зокрема викладенні курсу «Аграрне право України» у вищих навчальних юридичних закладах, та при підготовці відповідних підручників, науково-практичних та навчально-методичних посібників. Результати дослідження можуть бути використані при проведенні аграрної реформи в Україні, зокрема сприятимуть розвитку сімейних форм господарювання у сільській місцевості, які будуть вирощувати якісну та доступну органічну сільськогосподарську продукцію, тим самим сприятимуть зміцненню здоров’я населення України.
23
Психологія, педагогіка та філософія
1. Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення фахових дисциплін (теоретико-методологічний аспект).
(доц. Сошенко С. М.)
1/16-ППФ
№ д.р. 0116U004581
Підготовка майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення фахових дисциплін, які володіють самоосвітньою компетентністю. Підвищення якості навчання майбутніх учителів іноземної мови.
24
Теорія, історія 
держави та право
Формування правової компетентності бакалаврів інженерних спеціальностей у процесі фахової підготовки. 
(Прилипко В. М.) 
44/18-ТІДП
Розробка дієвих методик викладання навчальних дисциплін юридичного спрямування у процесі фахової підготовки бакалаврів інженерних спеціальностей. Підвищення якості професійної підготовки студентів інженерних спеціальностей.
25
Філологія 
та видавнича справа
Теоретичні й прагматичні аспекти сучасної філології
(проф. Сізова К. Л.) 
45/18-ФВС
Публікація результатів досліджень у фахових і наукових українських та зарубіжних виданнях; доповіді на міжнародних та всеукраїнських конференціях; робота над дисертаційними дослідженнями за даними тематиками; написання наукових робіт зі студентами. Залучення студентів до наукової діяльності.


Інноваційні технології навчання іноземним мовам у аспекті активізації самостійної роботи студентів
(доц. Мартиненко М. Ю., 
доц. Дніпровська Т.В.) 
46/18-ФВС
Публікація результатів досліджень у фахових і наукових українських та зарубіжних виданнях; доповіді на міжнародних та всеукраїнських конференціях; робота над дисертаційними дослідженнями за даними тематиками; написання наукових робіт зі студентами. Впровадження результатів у навчальний процес.
26
Переклад 
Дослідження мовних одиниць різних рівнів у дискурсі: структурно-семантичний, лінгво-прагматичний та перекладознавчий аспекти (германські мови).
(доц. Чрділелі Т. В.) 
47/18-Переклад
Упровадження результатів дослідження у навчальний процес для викладання навчальних дисциплін для напряму підготовки 035.04 Філологія: германські мови та літератури (переклад включно), а також програм підготовки PhD спеціальності 035 «Філологія».
Використання результатів досліджень у роботі кафедрального товариства аспірантів та молодих учених; у підготовці студентів до конкурсів наукових робіт; при керуванні науковою роботою студентів;  під час супроводу написання студентами курсових і магістерських робіт. Публікація результатів наукових досліджень у фахових наукових збірках.
27
Українознавство
Актуальні проблеми історії: історіографічний і джерелознавчий аспект
(проф. Маслак В. І.)
48/18-УкрЗН
Статті, участь у конференціях, курси, впровадження наукових результатів у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять. 




Начальник науково-дослідної частини
доцент									О. В. Троцко

