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Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) – єдиний державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, у якому вже протягом 50 років для потреб 240-тисячного промислового міста та регіону Центрального Придніпров’я з населенням понад 1,5 мільйона мешканців готують висококваліфікованих фахівців із широкого спектра спеціальностей за програмами підготовки спеціаліста та магістра.
Університет здійснює підготовку за освітньо–кваліфікаційними напрямами: бакалавр – 26 напрямів, спеціаліст – 28 спеціальностей, магістр – 22 спеціальності у навчально-науковому інституті та на семи факультетах, де навчаються 6356 студентів, навчально-науковому центрі післядипломної та дистанційної освіти. Загальна кількість кафедр – 32, з них випускових – 24. До складу університету входить Кременчуцький коледж КрНУ, де за денною і заочною формами навчається 1553 студенти. Підготовку кадрів вищої кваліфікації здійснює аспірантура за 15 спеціальностями та докторантура за п’ятьма спеціальностями.
30 липня 2011 р. рішенням Державної акредитаційної комісії КрНУ був повторно акредитований у цілому за IV рівнем акредитації. 2011 р. два співробітники університету стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки:
– д.т.н, проф. Гученко М.І. за роботу «Створення авіаційних та навчально-тренувальних комплексів на базі багатофункціональних радіоелектронних систем»;
– д.т.н, проф. Дзюбан В.С. за створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв.
Відповідно до Наказу МОНмолодьспорту України № 535 від 07.06.2011, Постанови КМ України № 942 від 07.09.2011, існуючих наукових шкіл, приладного устаткування і лабораторного оснащення та основних напрямів досліджень, що проводяться вченими університету, рішенням вченої ради затверджено наступні пріоритетні напрями наукових досліджень:
	енергоефективні двигуни та електроприводи для базових галузей економіки; основне електротехнічне обладнання; віртуальні лабораторні комплекси;
	обладнання і технології для використання альтернативних джерел енергії;
	лазерна техніка та обладнання і комбіновані технологічні процеси їх застосування;
	сучасні комп'ютерні та інформаційні технології, системи контролю та управління об'єктами базових технологій, навчання і наукова діяльність; інтелектуальні комп'ютерні засоби високої продуктивності;
	новітні ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;
	сучасні енергозберігаючі машини, технології та конструкційні матеріали;
	раціональне використання природних ресурсів, охорона довкілля та сталий розвиток;
	технології видобутку та переробки корисних копалин;
	інвестиційна та інноваційна діяльність підприємств.


Науково-педагогічні кадри
                                        Рік
Показник
2009
2010
2011
 Чисельність науково-педагогічних працівників
 з них: кандидатів наук
                докторів наук
479
155
40
518
159
46
459
164
51
Захищено кандидатських дисертацій
14
13
27
Захищено докторських дисертацій
2
2
2



Протягом 2011 року відкрито три спеціалізовані вчені ради (СВР), у тому числі:
1. СВР Д 45.052.01 створено наказом ВАК України № 324 від 28.05.11 на виконання постанови Президії ВАК України № 4–08/4. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:
– 05.09.01 «Електричні машини і апарати»;
– 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи».
2. СВР Д 45.052.03 створено наказом ВАК України № 427 від 13.05.11 на виконання постанови Президії ВАК України № 33–08/4. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:
– 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»;
– 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка».
3. СПР К 45.052.05 створено наказом ВАК України № 495 від 02.06.11 на виконання постанови Президії ВАК України № 43–08/5. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю:
– 21.06.01 «Екологічна безпека».
Кількість виконаних науково-дослідних робіт та обсяги їх фінансування
Категорії робіт
2009
2010
2011

к-сть од.
тис. грн.
к-сть од.
тис. грн.
к-сть од.
тис. грн.
Фундаментальні
–
–
1
174,4
1
170,0
Прикладні
–
–
3
504,9
–
–
Госпдоговірні
21
182,4
23
224,0
23
278,4
Серед трьох фундаментальних досліджень та трьох прикладних досліджень і розробок, виконуваних протягом року за рахунок видатків загального фонду державного бюджету найбільш вагомими за критеріями оцінювання та рейтинговими показниками є:
– «Функціональний взаємозв’язок масогабаритних та енергетичних параметрів електричних машин, апаратів і трансформаторів» (секція за фаховим напрямом Наукової ради МОНмолодьспорту – енергетика та енергозбереження, номер державної реєстрації 0111U001897, науковий керівник докт. техн. наук, проф. Загірняк М. В.).
За результатами НДР обґрунтовано умови вибору електричних машин, трансформаторів і електричних апаратів, незалежно від особливостей їхньої конструкції, без безпосереднього порівняння електромагнітних і енергетичних параметрів та характеристик. Установлено залежності основних параметрів трансформаторів від узагальненого лінійного розміру. Запропоновано критерії вибору трансформаторів та їх серій з використанням узагальненого лінійного розміру, що дозволяють проводити їх порівняння на основі відомих геометричних розмірів. Виконано порівняльне оцінювання трансформаторів відомих вітчизняних і закордонних виробників, наведено рекомендації з покращення їх параметрів.
– «Розробка і створення віртуальних комплексів і систем для ідентифікації та поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електропривода» (секція за фаховим напрямом Наукової ради МОНмолодьспорту – енергетика та енергозбереження, номер державної реєстрації 0111U001901, науковий керівник д–р. техн. наук, проф. Чорний О. П.).
За результатами НДР упроваджено системи і засоби нових інформаційних технологій у промисловість і навчальний процес. На основі комп'ютеризованих комплексів віртуального електромеханічного обладнання створено системи діагностики, моніторингу та визначення залишкового ресурсу електромеханічного обладнання підприємств промислового і комунального господарства. Активну участь у науковій роботі беруть молоді вчені та студенти університету. Підтвердженням цього є 37 призових місць за результатами II туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів за 18 напрямами, а також 2 командні і 8 особистих призових місць у 2-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.
Завдяки наполегливій роботі колективу досягнуто підвищення за більшістю показників наукової діяльності, що дозволило університету посісти 58–ме місце у загально національному рейтингу ВНЗ України «ТОП 200», який проводить щорічно кафедра ЮНЕСКО при Національному університеті «КПІ».
Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

Протягом 2009–2011р.р. проводилась науково-дослідна робота в рамках держбюджетної тематики фундаментальних досліджень «Створення наукових основ енергоресурсозбереження в електромеханічних комплексах, розробка на їх базі методів та систем керування якістю перетворення енергії, оцінка керованості та працездатності комплексів» (№ державної реєстрації 0109U003097, науковий керівник д–р. техн. наук, проф. Родькін Д. Й.).
Фактичний обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період складає 170 тис. грн.
Об'єкт дослідження – електромеханічні системи й комплекси. 
Предмет дослідження – процеси перетворення енергії в силовому ланцюзі енерготехнологічного комплексу в статичних і динамічних режимах. 
Мета проекту – створення наукових основ енергоресурсозбереження в електромеханічних комплексах, розробка на їх базі методів та систем керування якістю перетворення енергії, оцінювання керованості та працездатності комплексів, що дозволяє вирішити питання ідентифікації параметрів систем, підвищення їх енергоефективності, мінімізувати фінансові витрати на ремонт і обслуговування електротехнологічного обладнання. 
Основними завданнями проекту є: узагальнення раніше отриманих результатів з перетворення енергії з полігармонійними напругами й струмами, створення теорії енергопроцесів; уточнення закономірностей формування впливів, що визначають працездатність елементів електромеханічних систем; визначення складових ефекту, не пов'язаних з безпосередніми втратами електроенергії (попутнього економічного ефекту, обумовленого зниженням аварійності, зношуванням елементів конструкції, зниженням віброхарактеристик); створення систем підвищення енергетичної керованості електромеханічних комплексів, що забезпечують мінімізацію втрат потужності, зниження змінної складового моменту двигуна й технологічного механізму, і, як наслідок, підвищення ресурсу працездатності електротехнологічного обладнання. 
	Наукові результати: 
1. Розроблено загальну наукову концепцію теорії миттєвої потужності електромеханічних систем та оцінювання енергоефективності електромеханічних комплексів.
2. Набулала подальшого розвитку теорія аналізу енергетичної керованості електромеханічних систем на основі складових миттєвої потужності та визначення ефективної потужності в енергетичному каналі.
3. Розроблено теорію ідентифікації параметрів електромеханічних комплексів на основі рівнянь балансу складових миттєвої потужності, у якому підвищення точності досягається за рахунок формування системи ідентифікаційних рівнянь окремо за постійними, канонічними та неканонічними складовими. Набув подальшого розвитку підхід до визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів з набутими дефектами або пошкодженнями за відповідними схемами заміщення, вибір яких здійснюється на основі аналізу струмів, напруг, миттєвої потужності та їх гармонічного складу, а визначення параметрів відбувається шляхом розв’язання системи ідентифікаційних рівнянь балансу складових миттєвої потужності.
4. Обґрунтовано комплекс показників якості перетворення енергії для оцінювання працездатності електроустаткування за показниками миттєвої потужності. Розроблено теорію оцінювання якості перетворення енергії електромеханічними перетворювачами при неякісному живленні, наявності параметричної та конструктивної несиметрії, пошкоджень обмоток та підшипникових вузлів, що дозволить оцінювати ресурс працездатності електричних машин. Отримані результати не мають аналогів у світовій практиці.
5. Розроблено систему оцінювання експлуатаційного ресурсу роботи та працездатності електричних машин з використанням мікропроцесорного вимірювально-діагностичного комплексу; алгоритми визначення інформаційних ознак оцінювання експлуатаційного ресурсу двигунів змінного струму різноманітного промислового призначення.
6. Отримано технічні рішення підвищення керованості електромеханічних комплексів технологічних механізмів  в експлуатаційних та аварійних режимах роботи; визначення показників якості функціонування технологічних комплексів; математичні моделі роботи електропривода в аварійних режимах роботи.
7. Розроблено віртуальне та фізичне лабораторне обладнання: багатофункціональних лабораторних комп’ютеризованих комплексів з оцінювання енергоефективності, енергокерованості та технічного стану електромеханічного обладнання.
Запропонований енергетичний підхід до оцінювання енергетичної керованості електромеханічних систем базується на аналізі процесів перетворення енергії у всіх елементах енергетичного каналу електромеханічного комплексу  та досить просто переноситься на більш складні режими електромеханічних систем різних технологічних комплексів, зокрема, на несталі, а також на процеси аварійного характеру. У системі керування електроприводом технологічного комплексу такі захисні функції  можуть бути реалізовані формуванням зворотних зв'язків щодо швидкості наростання технологічних параметрів. 
Отримані за тематикою досліджень розробки знаходяться на рівні світових аналогів. Результати роботи можуть бути використані на енергоємних об’єктах промислової галузі та комунального сектору, а також у навчальному процесі з підготовки фахівців з електротехніки та електромеханіки. 
2010 року розпочалась науково-дослідна робота в рамках держбюджетної тематики фундаментальних досліджень «Функціональний взаємозв’язок масогабаритних та енергетичних параметрів електричних машин, апаратів і трансформаторів» (№ державної реєстрації 0111U001897, науковий керівник д–р. техн. наук, проф. Загірняк М.В.).
У процесі досліджень за темою отримано наступні перехідні наукові та науково-практичні результати: узагальнено раніше отримані залежності, що зв'язують енергетичні й електромагнітні параметри електричних машин, трансформаторів і електричних апаратів різної потужності та серій з їхніми геометричними розмірами; обґрунтовано умови вибору електричних машин, трансформаторів і електричних апаратів, незалежно від особливостей їхньої конструкції, без безпосереднього порівняння електромагнітних і енергетичних параметрів та характеристик; установлено залежності основних параметрів трансформаторів від узагальненого лінійного розміру; запропоновано критерії вибору трансформаторів та їх серій з використанням узагальненого лінійного розміру, що дозволяють проводити їх порівняння на основі відомих геометричних розмірів; виконано порівняльне оцінювання трансформаторів відомих вітчизняних і закордонних виробників, наведено рекомендації з покращення їх параметрів.
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Результати роботи апробовано на науково-технічних конференціях (ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», м. Кременчук, 2011; Міжнародний симпозіум «Проблеми вдосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (SIEMA’2011), м. Харків, 2011) та опубліковано у трьох статтях у наукових фахових виданнях та збірниках матеріалів міжнародних конференцій: 
1. Загирняк М. В., Прус В. В. Критерии рационального выбора электрических машин, аппаратов, трансформаторов и их серий // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 1/2011 (1). – С. 240–241.
2. Загирняк М. В., Прус В. В., Невзлин Б. И. Особенности рационального выбора электрических машин, трансформаторов, электрических аппаратов  и их серий // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КНУ, 2011. – Вип. 3/2011 (15) – С. 97–102.
3. Загирняк М. В., Прус В. В., Невзлин Б. И. Оценка трансформаторов и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера // Електротехніка і електромеханіка. – 2011. – № 6. – 5 с. (прийнято до друку).
Отримані результати рекомендуються до використання проектними та конструкторськими організаціями і підрозділами при обґрунтуванні вибору електромеханічного обладнання.
Іншим прикладом фундаментальних досліджень є науково-дослідна робота «Розробка теорії лазерно-струминного різання композитів на основі функціонально-орієнтованого підходу»  (№ державної реєстрації 0111U001898, науковий керівник д–р. техн. наук, проф. Саленко О.Ф.).
Протягом 2011 року завершено перший етап дослідження за даною темою (Розробка функціонально-орієнтованого підходу до питань оброблення виробів із композитних матеріалів. Виявлення зумовленості експлуатаційних властивостей виробів умовами та методами формування нових поверхонь поділу під час кінцевої обробки. Дослідження явищ деградації, утворених обробкою поверхонь в умовах функціонування з плином часу).
Отримані проміжні результати дають змогу констатувати, що забезпечення надійної та стабільної роботи несучих систем сучасного машинобудування, авіаційної та космічної техніки, виконаних із конструкційних композитів різних видів, типів та марок, є актуальною задачею сьогодення, особливо з огляду на те, що нині з’являється велика кількість нових матеріалів, методів обробки, принципів та підходів до створення кінцевих виробів. Доведено, що існує проблема збереження початкових властивостей композитів, пов’язана із тим, що будь-який вплив на заготовку призводить до певних змін у структурі матеріалу, і, як наслідок, до змін фізико-механічних властивостей, що зумовлює зниження опору руйнування, підвищення активності явищ деградації.
Проаналізовано типові технології виготовлення виробів із неметалевих композитів, армованих скляними та вуглецевими волокнами. З цією метою виокремлено групи виробів, що характеризуються рядом ознак (дослідження виконувалися на підприємствах АНТК «Антонов» згідно з договором про науково-технічне співробітництво № 27/ПОМФТО/П-2011, укладеному між кафедрою та відділом виробництва композитів). 
За результатами НДР отримано модель, яка надає змогу, змінюючи умови формування або механічного оброблення композиту, отримувати вибірку значень прояву величини властивостей та межі їхніх розсіювань. Для випадку лазерно-струминного впливу створено систему рівнянь, що описують напружено-деформований стан матеріалу із термічним поверхневим навантаженням.
З метою визначення відхилень фактичних параметрів процесу обробки від установлених було розроблено та виготовлено ряд оригінальних пристроїв, зокрема, для моніторингу зони ерозії та визначення параметрів швидкоплинного потоку (отримано патент на винахід ПУ 63732 від 25.10.2011 «Пристрій для виконання струминно-променевої обробки функціонально-орієнтованих матеріалів»), удосконалено систему для фотопірометричного моніторингу зони різання у реальному часі, що дозволяє вивчити процеси лазерно-струминної ерозії.
Результати роботи опубліковано у трьох зарубіжних виданнях, а також у восьми виданнях України, обговорено та розглянуто на п’яти науково-технічних конференціях за профілем досліджуваних проблем. Оформлено дві заявки на повний патент України на винахід, отримано одне позитивне рішення (пат. на винахід  ПУ 63732 від 25.10.2011 «Пристрій для виконання струминно-променевої обробки функціонально-орієнтованих матеріалів»). До роботи залучено вісім магістрів та два дипломники-спеціалісти, три з них працюють за тематикою з отриманням заробітної платні. 
Колектив НДР активно співпрацює з академічними установами України та активно впроваджує результати роботи до навчального процесу ВНЗ, створюючи таким чином найкращі умови для інноваційного просування результатів науково-дослідної роботи. Так, згідно з узгодженим актом від 25.11.2011 щодо виконання функціонально-орієнтованої обробки надтвердих матеріалів, складеного на основі договору № 24/ПОМФТО-10 від 12.10.2010 про співпрацю між кафедрою ПОМФТО та Інститутом надтвердих матеріалів імені В. Бакуля НАНУ (керівник даного напряму від Інституту – д–р. техн. наук., проф. Клименко С. А.) отримано нові науково-технічні результати щодо різання спеченого надтвердого матеріалу на основі кубічного нітриду бору при обробці партії заготовок із 150 шт. При цьому вдалося уникнути небажаної концентрації мікротріщин у зоні впливу та забезпечити задовільний рівень шорсткості поверхні, що доводить правильність вибраного напряму досліджень. У співдружності з НТУУ «КПІ» отримано глухий різ у прецизійній кулі з надтвердого карбідного матеріалу діаметром 35 мм, що дозволяє принципово змінити технологію виготовлення імплантів тазо-стегнового суглоба людини та довести цю технологію до рівня кращих світових стандартів.
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Приклади перфорацій, отриманих гідродинамічним методом (тривалість обробки – 15 с).
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Установлення оброблюваної заготовки та процес обробки надтвердого композита
За результатами роботи захищено одну кандидатську дисертацію «Забезпечення надійності  процесів струминного різання функціонально-орієнтованих матеріалів на основі моделей власних і параметричних відмов» за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти, авт. Дудюк В. О. Також подано до захисту ще одну роботу – «Розробка технології перфорації стільникових композитних панелей струминними методами» за спеціальністю  05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти, авт. Мана О. М. (роботу представлено до спеціалізованої вченої ради Севастопольського національного технічного університету, м. Севастополь). Підготовлено, заслухано та обговорено основні розділи дисертаційної роботи «Розробка наукових основ лазерно-струминного різання функціонально орієнтованих матеріалів», представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук к–т. техн. наук., доц. каф. ПОМФТО Фомовської О. В. Роботу планується  представити до спеціалізованої вченої ради НТУУ «КПІ».

Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

Відповідно до календарного плану НДР виконуються прикладні дослідження за темою: «Обґрунтування раціональних параметрів багатоточкового ініціювання свердловинних зарядів з динамічно-нерівномірним навантаженням гірського масиву» (№ державної реєстрвції 0111U001899, науковий керівник: д–р. техн. наук, проф. В. М. Комір).
Перший етап: сучасні математичні моделі для розрахунку напруженого стану середовища під час вибуху.
Характеристика наукового результату. Проведено аналіз існуючих теоретичних моделей масивів гірських порід і схематизації властивостей реальних середовищ. Розглянуто моделі ідеальної нестисливої рідини, однорідного і пружного середовищ, пружнопластичного середовища, лінійних в'язкопружних і в'язкопластичних середовищ, зонних моделей руйнування та модель твердого тіла. Установлено галузі їх раціонального використання.
Значущість наукового результату. Аналіз основних існуючих теоретичних моделей масивів гірських порід виявив ряд моделей, які найбільш доцільно використовувати для визначення параметрів полів напруг і вивчення поширення хвиль напружень у середовищі при вибуху зарядів вибухових речовин з різними конструктивними особливостями.
Практична цінність. Проведений аналіз математичних моделей дозволив установити наступне:
– для опису камуфлетного вибуху в ґрунтах краще використовувати модель пружного або жорсткопластичного тіл; 
– опис розмиву фронтів напруг і запізнювання у вибухових рухах середовищ із сухим тертям або множинним крихким руйнуванням можливий за допомогою в'язкопластичних модельних середовищ; 
– у міцних скельних породах розміри зони руйнування в першому наближенні можна досліджувати в рамках пружної моделі;
– зміни характеру поведінки матеріалу з віддаленням від центра вибуху можуть бути описані за допомогою зонних моделей руйнування;
– теоретичні розрахунки, проведені з використанням моделі ідеальної нестисливої рідини дають відмінний збіг з експериментальними даними при дослідженні кумуляції, в інших випадках – розрахунки дозволяють передбачити результат вибуху або звести складну задачу до простішої, з метою зменшення параметрів, що підлягають експериментальному визначенню;
– використання у твердому тілі наявних дефектів та неоднорідностей для керування процесом руйнування може бути може бути основане на прийнятті моделі твердого тіла.
Отримані результати рекомендовано використовувати під час розв’язання різноманітних задач, пов’язаних з вибухом в твердих середовищах.
Другий етап. Теоретичні дослідження впливу просторового розташування бойовиків на зміну напруженого стану середовища під дією вибухового навантаження.
Характеристика наукового результату. Розроблено математичну модель оцінювання напружень у твердому середовищі, що дозволяє зробити розрахунки вибухового навантаження твердого середовища залежно від кількості та просторового розташування точок ініціювання циліндричного заряду вибухової речовини. 
Значущість наукового результату. Установлено закономірності зміни напруг у середовищі та під час вибуху циліндричного заряду вибухової речовини залежно від просторового розташування точок ініціювання. Так, при розташуванні ініціаторів зі зміщенням відносно осі свердловинного заряду призводить до виникнення нерівномірних напружень у різноманітних радіальних напрямках пружного середовища. 
Для посилення процесу розвитку поперечних тріщин, що проходять на рівні дна свердловин, бойовики слід зміщувати відносно осі заряду таким чином, щоб зустріч детонаційних хвиль, що поширюються по вибуховій речовині, відбувалася на лінії сполучення дна і стінок свердловини, де знаходиться природний концентратор напруг. При розташуванні бойовиків за цією схемою відносні нормальні напруги, що діють у тангенційному напрямі 
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Асиметричне розташування
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Розташування бойовиків у донній частині заряду зі зміщенням відносно осі

перевищують аналогічні значення для схем без зміщення відносно осі в 1,7 рази. Отримані залежності для визначення параметрів просторового розташування двох і трьох бойовиків у нижній частині свердловини заряду, які забезпечують зустріч детонаційних хвиль у місці сполучення дна і стінок свердловини.
Практична цінність. Виникнення нерівномірних напружень у середовищі при розташуванні ініціаторів зі зміщенням відносно осі свердловинного заряду буде сприяти появі додаткових тріщин у середовищі, а це, у свою чергу, дозволить поліпшити ефективність вибухового руйнування гірських порід. Зміщення ініціаторів відносно осі, при якому відбувається зустріч детонаційних хвиль, що поширюються по вибуховій речовині, на лінії сполучення дна і стінок свердловини, посилить динамічне навантаження на донну частину свердловини, що дозволить покращити ступінь проробки підошви уступу та знизити величину перебура свердловини. Отримані результати рекомендовано використовувати для розробки нових конструкцій свердловинних зарядів на підприємствах гірничовидобувної галузі України.
Іншим прикладом розробок є НДР «Розробка технології імпульсного легування та плакування машинобудівних та інструментальних виробів наночастками» 
(№ державної реєстрації 0111U001900, науковий керівник д–р. техн. наук, проф. Драгобецький В. В.).
Характеристика наукового результату.
Установлено механізм взаємодії наночасток і фізичні явища, які виникають при зіткненні потоків наночасток та проникненні їх у матеріал, що зміцнюється. Виконано вибір напрямів експериментальних досліджень з плакування матеріалів, що зміцнюються та плакуються наночастками для отримання  матеріалів з нанопорошками твердих сплавів та матеріалів, які мають поліморфні перетворення. Розроблено метод розрахунку параметрів вибухового навантаження шаруватих середовищ з метою здійснення поліморфних перетворень у прошарках шарової композиції. Виконано вибір напрямків експериментальних досліджень властивостей матеріалів, що легуються наночастками, та багатошарових матеріалів з нанопорошками з матеріалів з твердих сплавів. З використанням евристичних методів, законів розвитку технічних систем та фізичних явищ, що супроводжують процеси взаємодії дискретних та суцільних середовищ класифіковані існуючі та прогнозовані методи отримання наноструктурних матеріалів. Тобто системний аналіз і огляд багатопланової задачі, що досліджується виконано з використанням морфологічного аналізу. Вся сукупність аспектів і способів їх розв’язання наведено у вигляді системи матриць. 
Наведено аспекти, що характеризують процеси плакування та легування деталей. Це – вигляд та стан поверхні, що зміцнюється та легується, процеси синтезу та обробки матеріалу; процеси зміцнення матеріалів; процеси плакування матеріалів; методи інтенсифікації процесів плакування та зміцнення. Розроблено класифікацію процесів обробки, утворення та синтезу наноструктурних матеріалів, яка є особливим класом процесів машинобудівного виробництва. Крім того, класифікація охоплює методи зміцнення матеріалів та отримання шаруватих та армованих композиційних матеріалів. Теоретично обґрунтовано можливості отримання та синтезу наноструктурних матеріалів при імпульсному навантаженні та взаємодії кумулятивних струменів. Взаємодія кумулятивних струменів розглянута у межах гідродинамічної теорії кумулятивного ефекту. Співвідношення між швидкостями у струменях забезпечується таким, щоб товщина запони   була у межах 10-7–10-9 м.
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Структура поверхні (а–в) та поперечного перерізу (г) зразка сталі 45 після вибухового міднення: 1) шар рідкофазного легування; 2) шар термічного впливу; 3) основний об’єм сталі
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Розподіл легувального елемента по глибині поверхневих шарів (а) і положення точки перегину концентраційного профілю легувального елемента при різній тривалості імпульсів

Розглянуто пружньо–пластичне деформування шаруватої заготовки під дією імпульсного та ударного навантаження. Шари мають властивості (акустичну жорсткість, модулі пружності та ін.), які суттєво вирізняються. Ураховані хвильові явища, що супроводжують процес імпульсного навантаження. 
Ударну хвильову описуємо співвідношеннями Ренкіна–Гюгоніо. Для вивчення фазових переходів використовуємо кінетичні моделі перетворень, що виникають на фронті хвиль стискання та розвантаження.

Структура поперечних перерізів вибухових покриттів
file_18.png

file_19.wmf


file_20.png

file_21.wmf


file_22.png

file_23.wmf



Значущість та практична цінність отриманих результатів.
Розраховано параметри ударно–хвильового навантаження для отримання та синтезу наноструктурних матеріалів. Запропоновано технологічні схеми синтезу наноструктурних матеріалів, легованих матеріалів наночастками, процесів зміцнення наночастками шаруватих композицій з нанопрошарками, та композицій армованих нановолокнами. Виконано та обґрунтовано підбір технологічного оснащення та матеріалів, що мають шаристу структуру, для здійснення технологій отримання наноструктурних матеріалів. Надано практичні рекомендації щодо формування рельєфу поверхонь шарів для реалізації процесу виникнення зустрічних кумулятивних струменів для отримання армованих наночастками шаруватих композицій. Виконано експериментальні дослідження явища відколу за методикою плоского співудару пластин та кульок. У дослідах змінювалось співвідношення товщини ударника та мішені, їх матеріали. Виконані також дослідження відколу тонких шарів покриття поверхні ударника, що вдаряється об поверхню мішені. Виконано фактографічні мікроструктурні дослідження вільних поверхонь у місці відколу. Розроблено способи нанесення наношарів на матеріали, що зміцнюються, та порошкових матеріалів, що зміцнюють шляхом реалізації механізму руйнування відколом.
Прикладом конкурентоспроможних прикладних розробок та новітніх технологій є наукові дослідження за напрямом «Розробка і створення віртуальних комплексів і систем для ідентифікації і поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електроприводу» (№ державної реєстрації 0111U001901, науковий керівник д–р. техн. наук., проф. Чорний О. П.)
У результаті досліджень упроваджено системи і засоби нових інформаційних технологій у промисловість і навчальний процес. На основі комп'ютеризованих комплексів віртуального електромеханічного обладнання створено системи діагностики, моніторингу та визначення залишкового ресурсу електромеханічного обладнання підприємств промислового і комунального господарства.
Значущість та практична цінність результатів: розроблені віртуальні комплекси електромеханічного обладнання використовуються в навчальному процесі, а також для наукових досліджень у галузі електромеханіки, що забезпечує підвищення якості практичної підготовки майбутніх фахівців за технічними спеціальностями, а також якості експериментальних наукових досліджень; практичні розробки та застосування комплексів віртуального електромеханічного обладнання на об’єктах промисловості та комунального господарства забезпечує ефективне керування процесами перетворення енергії, розв’язання задач енерго- та ресурсозбереження зі значним економічним ефектом. 
Місце впровадження: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Вінницький національний технічний університет, Дніпродзержинський державний технічний університет.
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Розробки, які впроваджено у 2011 році
№
з/п
Назва та автори розробки
Показники
результативності, переваги над аналогами,
економічний,
соціальний ефект
Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса )
Дата
впровадження
Результати, 
які отримано ВНЗ 
від впровадження
1
2
3
4
5
6
1
Удосконалення технології виготовлення деталей з циліндричних заготовок у тому числі багатогранних труб.
(доц. Троцко О.В.)
Високі показники якості, експлуатаційної надійності. Відсутня різностінність деталі. 
Економічний ефект – 
560 тис. грн.
ТОВ Науково-виробниче підприємство «Тангстен»
м. Світлводськ
вул. Леніна, буд.37/5
23.05.2011
Довідка про впровадження. Захист кандидатської дисертації




ХК«АвтКрАЗ
м. Кременчук
вул. Київська, буд.62
23.05.2011




ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
м. Кременчук
вул.І.Приходька, буд.139
07.06.2011




КрНУ
м. Кременчук
вул. Першотравнева, буд.20
30.11.2010




ЗАТ «Науково-виробниче підприємство» «Трансмаш»
м. Кременчук
вул.І.Приходь-ка, буд.91.
26.05.2011

2
Удосконалення технології обробки виробів з вольфраму обробкою тиском. 
(доц.Шаповал О.О.)
Зниження собівартості продукції на 30–40 %
Економічний ефект 275 тис. грн
ТОВ-науково-виробниче підприємство «Тангстен»
м. Світловодськ
 вул.Леніна, 37/5
07.09.2011
Довідка про впроваджен ня. Захист кандидатської дисертації



Державне підприємство «Інженерний центр твердих сплавів
«Світкермет»
м. Світловодськ
вул.Комсомольська, 34
19.09.2011




Державне підприємство 
«СКТС і ТМ»
Кіровоградська обл.
с.Павлівка, вул.Леніна, буд. 2а
16.08.2011

3
Оптимізація маршрутів перевезення товарів
(доц. Мороз М.М., 
доц. Король С.О.)
Зменшення собівартості перевезення до 20 % за рахунок використання нових маршрутів
ФОП ПП Чернов
м. Кременчук
квартал 274
буд. 9, кв.59.
01.04.2011.
Госпдговірна НДР
№ 215/11-«ТТ-ФОП
ЧП Чернов
4
Аналіз суб’єктів господарювання – автомобільних господарств, які є учасниками конкурсу, та підготовка матеріалів щодо визначення переможців на міських маршрутах № 1, 20, 16 б, 17 
(доц. Мороз М. М.,
доц. Чаплінський В.С.)

Зменшення собівартості перевезення до 10 % за рахунок підвищення використання пасажиромісткості, покращення рівня транспортного обслуговування населення 15 %
Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради 
м. Кременчук
пл. Перемоги, 2
31.10.2011.
Госпдговірна НДР
№ 225/11-
«ТТ-Міськвиконком», 
акт впровадження у виробництво
5
Аналіз суб’єктів господарювання – автомобільних господарств, які є учасниками конкурсу, та підготовка матеріалів щодо визначення переможців на міських маршрутах № 2, 3а, 3в, 15, 25, 26
(доц. Мороз М.М.) 

Зменшення собівартості перевезення до 15 % за рахунок підвищення використання пасажироміскості, покращення рівеня транспортного обслуговування населення до 12 %
Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради 
м. Кременчук
пл. Перемоги, 2
31.12.2011
Госпдговірна НДР
№ 227/11-
«ТТ-Міськвиконком», 
акт впровадження у виробництво
6
Проведення експертизи плану розвитку гірничих робіт на 2011 р.
(проф. Комір В.М.)

На підставі вивчення наданих матеріалів і аналізу прийнятих рішень план розвитку гірничих робіт ТОВ «НЕРУДБУДМАТЕРІАЛИ» на 2011 р. відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
ТОВ «Нерудбудматеріали»
Полтавська обл.
 м. Кременчук
вул. Ярмаркова, буд. 15
31.01.2011
Госпдговірна НДР
№ 210/10-
«Тмех-Нерудбуд»
7
Проведення вимірів сейсмічних коливань при масових вибухах у кар’єрах та виконання експертизи проектної документації ПП «Акватол»
(проф. В.М. Комір)

За результатами проведених вимірів параметрів сейсмічних коливань установлено, що коливання з такими параметрами не становлять загрози житловим будівлям, крім тих, що мають ознаки деформацій у вигляді тріщин у стінах і фундаментах (знаходяться у аварійному стані)
ПП «Акватол»
Дніпропетровська обл.
м. Кривий Ріг
вул. Бикова, буд. 5/10
01.10.2011
Госпдговірна НДР
№ 13/10-
«Тмех-Акватол»
8
Колодка упорна автомобільна для великовантажних колісних машин.
(проф. Солтус А.П.)

Розроблено конструкцію гальмівних упорних колодок для утримання на ухилі 12 % великовантажних автомобілів-самоскидів з повною масою до 350 т
ТОВ виробнича компанія «Укрспецкомплект»
м. Дніпропетровськ
вул. Володарського, буд. 1

10.11.2011
Подано заявку на отри-мання патенту на корис-ну модель 
№ u 2011 120033.
Госпдговірна НДР  
№ 224/11-АТ ТОВ«Укрспецкомплект»
9
Стенд для дослідження  роботи керованого колеса з пневматичною шиною.
(проф. Солтус А.П.)
Шина керованого колеса встановлюється на спеціальному ободі, що регулює цапфу по довжині
КрНУ, кафедра
«Автомобілі та трактори» 
м. Кременчук,
вул.Першотравнева, 20
10.05.2011
Патент на корисну модель UA 59873 МПК G 01L 5/13, Бюл. №11 від 10.06.2011.
10
Розробка національного стандарту ДСТУ –Н Б В.1.1-27-2010 «Будівельна кліматологія»
(доц. Мартинов В.Л.)
Спрощення отримання даних для будівельного проектування. Скорочення часу проектування Підвищення якості проектів. Економія енергії в будівлях.
УкрНДІ 
Процивільсільбуд
м. Київ-39,
пр. 40-річчя Жовтня, буд. 50
01.11.2011
Впроваджено у навчальний процес

11
Система локального тестування сердечників статорів та технічної паспортизації асинхронних двигунів 
(доц. Прус В.В.)
Затрати часу на тестування сердечника статора становлять від 10 до 20 хв, процес тестування повністю автоматизовано. За ефективністю та рівнем безпеки розроблена система відповідає вітовим зразкам, річний ефект від її впровадження в умовах ремонтного цеху ПАТ «КВБЗ» становить 114000 грн при терміні окупності 0,53 року
ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
м. Кременчук
вул. І. Приходька, 139
20.09.2011
Госпдговірна НДР 
№ (1226) 223/11-
«ЕМА -ВАТ ПГЗК»
Отримано акти впрова-дження у виробництво результатів наукової ро-боти у вигляді дослідного промислового зразка сис-теми та результатів ди-сертаційної роботи 
Мірошникової А.О. 
12
Верстат та струминна обробка функціонально орієнтованих матеріалів 
(проф. Саленко О.Ф.)

Пропонований верстат вирізняється високою точністю відтворення контуру (0,05 мм) при обробці листових заготовок розмірами до 2500х5000 мм,  зниженими енергетичними втратами на створення струменя високого тиску (понад 50 %), можливістю здійснювати 3-D різання із моніторингом зони впливу
Ведуться переговори щодо продажу документації та виконання спільних досліджень з проф. Нін з Північно-західного дослідницького інституту кольорових металів
(м.Сіань, КНР)
Жовтень – грудень
2011 р.
Подано заявку на отримання патенту на винахід № а 2011 10691

13
Технологія струминного різання надтвердих матеріалів, зокрема, пластинок із кубічного нітриду бора 
(проф. Саленко О.Ф., 
проф. Клименко С.А.)
Визначено закономірності та раціональні режими ведення обробки надтвердих матеріалів, отримано зразки різів, розробку виконано для досліджень Інституту
Інститут надтвердих матеріалів ім. Бакуля НАНУ
м. Київ
вул.Автозаводська,буд.2
Травень – вересень
2011 р. 
Дана технологія вико рис товується для приготуван ня зразків твердих спла вів для їх подальшого електронно-мікроскопіч ного дослідження
14
Технологія отримання отворів у прецизійних виробах з карбідної кераміки
(проф. СаленкоО.Ф.,
проф. Струтинській В.Б., проф. Майстренко М.Л.)
Вперше вдалося отримати глухий отвір у карбідному виробі – прецизійній кулі, використовуваній як імплант для лікування захворювань тазо-стегнових суглобів людини
Інститут надтвердих матеріалів ім. Бакуля НАНУ
м. Київ
вул.Автозаводська, буд. 2, НТУУ «КПІ», м. Київ
просп. Перемоги, буд. 37
Травень - жовтень 
2011 р.

Підготовлені зразки до впровадження на базі 1–ї міськлікарні м. Києва 
15
Пристрій для виконання стру минно-променевої обробки матеріалів
(проф. Саленко О.Ф.)
Порівняно зі світовими аналогами пропонований пристрій дозволяє виконувати профільні отвори у надтвердих матеріалах за допомогою оригінального способу лазерно-струминного різання

ТОВ «ІНФРА»
НВФ «РОДЕНЬ»
м. Черкаси
вул. Ільїна, буд.55 г
Січень – жовтень
2011р.
За розробкою готується кандидатська дисертація та угода із Пекінським аерокосмічним універ-ситетом, м. Пекін, КНР
16
Маркетингові дослідження логістичної системи складського господарства ВАТ КВБЗ та розробка рекомендацій з його вдосконалення 
(проф. Сокур М.І.)

Робота виконана на рівні кращих вітчизняних і зарубіжних аналогів. Економічні переваги полягають у розробці методів і рекомендацій щодо вдосконалення системи управління і підвищенні ефективності роботи складського господарства ВАТ «КБЗ».
Економічний ефект складає 
25 тис. грн. на рік

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
м. Кременчук
вул. І. Приходька, буд. 139, 
10.10.2010
12.09.2011

Госпдговірна НДР 
№ 80/07/0-10-111)
17
Маркетингові дослідження застосування рекламних технологій на щитових носіях. 
(проф. Сокур М.І.)
 
В результаті проведених досліджень встановлено вплив рекламних технологій на щитових носіях на ефективність роботи операторів мобільного зв’язку.
Економічний ефект складає 16,7 тис. грн на рік

КрНУ
м. Кременчук
вул. Першотравнева, 20 
(1-, 2-, 5-й корпуси)
2010-2011 р.
Госпдговірна НДР № 88/10 
«Маркет СПД», 
№ 220/11 
«Маркет Про Сервіс»

18
Комплекс організаційно-тех-нічних заходів щодо зменшення сейсмічного навантаження під час проведення вибухових робіт
(проф. Шмандій В.М.)
Удосконалення умов проведення робіт, що призводить до зменшення сейсмічного навантаження під час проведення вибухових робіт.


ПП «Акватол»
Дніпропетровська обл.
Криворізький район
с. Красине
вул. Центральна, буд. 59-Б
2011 р.
Акт впровадження на виробництві ПП«Акватол»

19
Комплекс організаційно-технічних заходів по зменшенню сейсмічного навантаження під час проведення вибухових робіт
(проф. Шмандій В.М.)
Удосконалення порядку проведення робіт, що призводить до зменшення сейсмічного навантаження під час проведення вибухових робіт.

Крюківське кар’єро-управління Державне підприємство «Управління промислових підприємств залізничного транспорту України»
м. Кременчук
вул. Крупської, буд. 65
27.09.2011 
Акт впровадження на виробництві
ДП „Крюківське кар’єро-управління”
20
Елементи управління екологічною безпекою техногенно-навантаженого регіону
(проф. Шмандій В.М.)
Підвищення рівня екологічної безпеки при проведенні будівельних, вибухових та інших робіт промисловості
КрНУ
м. Кременчук
вул. Першотравнева, 20 

11.01.2011
Акт впровадження у навчальний процес
21
Спосіб визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів Патент на корисну модель № 58766 
від 26.04.2011, Бюл. №  8
(Родькін Д.Й., 
Ромашихін Ю.В., 
Калінов А.П., 
Ухань Ж.І., 
Мельников В.О.)
Підвищення точності та достовірності визначення електромагнітних параметрів шляхом використання рівнянь балансу складових гармонік миттєвої потужності при живленні від мережі з полігармонійними сигналами. Економічний ефект досягається за рахунок можливості визначення реальної навантажувальної здатності та підвищення надійності використання асинхронних двигунів

ПрАТ «Електронні технології»
м. Кременчук
пров.Героїв Бресту, 44А

КрНУ
м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20
2011 р.

Програмне забезпечення:
- алгоритми визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів з дефектами або пошкодженнями;
- визначення електромаг-нітних параметрів асин-хронних двигунів для задач вихідного контро-лю. Підвищення ефектив-ності проведення лабора-торних робіт з курсів «Надійність і діагностика електромеханічних сис-тем», «Діагностика елек-тромеханічного облад-нання»
22
Спосіб ідентифікації параметрів двигунів змінного струму. Патент на корисну модель № 57650 від 10.03.2011, Бюл. № 5
(Родькін Д.Й.,
Ромашихін Ю.В.)

Перевага над відомими аналогами досягається за допомогою підвищення точності та достовірності визначення параметрів машин змінного струму шляхом використання рівнянь балансу складових гармонік миттєвої потужності для різних періодів розкладу кривих напруги та струму в ряд Фур’є при живленні від джерела напруги. Економічний ефект досягається за рахунок підвищення надійності використання асинхронних двигунів



23
Програмний продукт “Віртуальний комплекс для дослідження режимів роботи електропривода за системою тиристорний перетворювач-двигун постійного струму”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 36888 від 11.02.2011
(Ломонос А.І., 
Раскопін О.Г.)
Підвищення ефективності настройки систем керування електроприводів постійного струму
КрНУ
м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20
2011 р.
Підвищення ефективнос ті проведення набора торних робіт та засвоєння знань студен тами з курсів «Комп’ю теризовані системи уп равління електро привод дом», «Системи керуван ня електроприводом».
24
Програмний продукт «HYTUS». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №39611 від 20.06.2011 
(Перекрест А. Л., 
Лаврик С. М.,
Огданська Ю. О.)
Підвищення ефективності роботи Калінов А.П., 
Мельников В.О.,
Родькін Д.Й., 
Воробейчик О.С. систем водопостачання
КрНУ
м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20
2011 р.
Підвищення ефективнос-ті проведення лабора-торних робіт з курсів «Системи енергоресур-созбереження в електро-приводі», «Автоматизо-ваний електропривод ти-пових промислових ме-ханізмів»
25
Спосіб визначення параметрів системи перетворювач частоти – асинхронний двигун. Патент на винахід 
№ 93737 від 10.03.2011, Бюл. № 5 Калінов А.П., 
Мельников В. О., 
(Родькін Д. Й., 
Воробейчик О. С.)

Підвищення ефективності настройки систем керування електроприводів змінного струму
ТОВ «Проектно-діагностичний центр»,
м. Кривий Ріг
вул. Отто Брозовського, 93/106

ТОВ «Семіол»,
м. Кривий Ріг,
вул. Тбіліська, 11


КрНУ
м. Кременчук 
вул. Першотравнева, 20

2011 р.

Впроваджено програм
ний блок:
- метод відокремлення впливу параметрів мережі живлення на вимірювальні сигнали;
- метод визначення допустимості подальшої роботи АД за даних умов експлуатації;
- метод діагностики пошкоджень асинхрон-них двигунів;
- алгоритму проведення процедур діагностики
- метод ідентифікації нелінійності кривої на-магнічування асинхрон-ного двигуна;
- алгоритм визначення втрат в сталі асинхрон-ного двигуна.
Підвищення ефективнос-ті проведення лаборатор-них робіт та засвоєння знань студентами з дис-ципліни «Теорія елек-тропривода»

26
Спосіб експериментального визначення параметрів синхронної машини Патент на винахід № 93751 від 10.03.2011, Бюл. № 5 
Калінов А.П., Остапенко А.В., Воробейчик О.С.





27
Спосіб виявлення пошкоджень обмоток короткозамкненого ротора асинхронного двигуна Патент на винахід № 93752 від 10.03.2011, Бюл. № 5 
Калінов А.П., Ухань Ж.І.,
Урдін І.В.
Зменшення вартості навчальних лабораторних стендів, підвищення безпеки проведення лабораторних робіт



28
Лабораторний стенд для дослідження електропривода постійного струму з нереверсивним широтно-імпульсним перетворювачем.
Патент на корисну модель № 57651 від 10.03.2011, Бюл. № 5 Калінов А.П., 
Мельников В.О., 
Єлісовецький О.О.




29
Блок датчиків струмів і напруг для дослідження електромагнітних систем Патент на корисну модель № 57653 від 10.03.2011, Бюл. № 5 Калінов А.П.,
Прітченко О.В., Патук І.І.




30
Лабораторний стенд для дослідження електропривода постійного струму з реверсивним широтно-імпуль-сним перетворювачем. Патент на корисну модель 
№ 59894 від 10.06.2011, 
Бюл. № 11 
Калінов А.П., 
Мельников В.О., 
Курапов А.В., 
Бірюков О.О.




31
Програмний продукт «Система управління електромеханічною системою з функцією емуляції технологічного навантаження». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №37952 від 12.04.2011 р.
Конох І.С.,
Найда В.В., 
Кравець О.М. 
Підвищення ефективності настройки систем керування електроприводів змінного та постійного струму
КрНУ
м. Кременчук
вул. Першотравнева, 20


2011 р.

Підвищення ефективнос ті проведення лабора торних робіт та засвоєн ня знань студентами за напрямом «Системна інженерія»
32
Програмний продукт “Система управління амплітудним спектром миттєвої потужності АД з функціями аналізу перетворення енергії”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 37954 від 12.04.2011р. 
(Конох І.С., Родькін Д.Й.,
Мойса О.В., Кравець О.М.)

Зменшення вартості системи діагностики 



33
Пристрій для управління збудженням асинхронного генератора. Патент на корисну модель 
№ 57561 від 10.03.2011., Бюл. № 5 
(Родькін Д.Й., 
Ченчевой В.В., 
Гладир А.І., Риков Г. Ю.)

Завдяки використанню винаходу розширено діапазон регулювання вихідної напруги генераторної установки, що забезпечує підвищення надійності системи, збільшення терміну служби асинхронного генератора і зниження його вартості.
КрНУ
м. Кременчук 
вул. Першотравнева, 20

2011 р.
Підвищення ефектив-ності проведення лабо-раторних робіт та засво-єння знань студентами з дисципліни «Автомати-зація типових техноло-гічних процесів»
34
Тренажер гідротранспортної установки, Патент на корисну модель № 58707 
від 26.04.2011., бюл.№ 8
(Родькін Д. Й.,
Коренькова Т. В., 
Сердюк О. О.,
Шоколов В. М.)
Підвищення точності та достовірності інформації про статичні і динамічні характеристики гідротранспортної установки в регулювальних та аварійних режимах роботи. Підвищення ефективності проведення науково-практичних та теоретичних досліджень, підготовки інженерних кадрів.


КрНУ,
м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 20

2011 р.
Підвищення ефективнос-ті проведення лаборатор-них робіт та засвоєння знань студентами за на-прямом «Електромеха-ніка»
35
Програмний продукт “Дослідження нечіткої системи управління лабораторним вентиляційним комплексом” Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37951 від 12.04.2011 р.
Конох І.С., Родькін Д.Й., Гула І.С., Кравець О.М.
Підвищення ефективності систем вентиляції та економія електроенергії
КрНУ
м. Кременчук
вул. Першотравнева, 20

2011 р.
Підвищення ефективнос-ті проведення лаборатор-них робіт та засвоєння знань студентами за нап-рямом «Системна інже-нерія», економія елек-тро-енергії
36
Комп’ютеризований навчально-методичний комплекс дисципліни «Електричні машини» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 36646 від 24.01.2011 р. 
(Загірняк М.В., Родькін Д.Й., Чорний О.П., Романенко С.С., Коваль Т.П., Ватуля К.І., 
Супрун О.І.)
Віртуальні комплекси є інтегрованою системою супроводження всього процесу навчання, яка забезпечує якісні показники: організацію ефективної самостійної роботи; кількісне й якісне підвищення рівня отримуваних знань; вивчення відповідних навчальних курсів з одночасним виконанням практичних і лабораторних робіт під час самостійної та індивідуальної роботи; організацію якісного заочного дистанційного й екстернатного навчання.
Економічна ефективність: виключення витрат на придбання фізичних лабораторних стендів (10..30 тис. грн.), відсутність експлуатаційних витрат на фізичні лабораторні стенди: обслуговування, налагоджування, поточний і профілактичний ремонт (0.5...3 тис.грн/на рік), виключення необхідності дублювання фізичних стендів: при виконанні робіт групою студентів необхідно  одночасно 3..4 стенди (30..100 тис. грн), виключення ремонту елементів лабораторних стендів під час їх експлуатації: у разі неправильних дій або аварій (0.3...1 тис.грн/на рік), відсутність необхідності виділення додаткових площ приміщень: розміщення стендів – безпосердньо в комп'ютерних класах
КрНУ,
м. Кременчук
вул. Першотравнева, 20

Вінницький національний технічний університет
м. Вінниця
вул. Хмельницьке шосе, 95


Дніпродзержинський державний технічний університет
Дніпропетровська обл 
м. Дніпродзержинськ
вул. Дніпробудівська, 2а

2011 р.

Підвищення ефективнос-ті навчального процесу за напрямами Електромеха нікка та Системна інже-нерія, підвищення якості навчання та ефективнос-ті підготовки фахівців для промисловості і нау кових установ, можли вість ідентифікації сис тем електроприводу, виз начення її параметрів та регулювальних власти востей
37
Програмний продукт «Віртуальний комплекс дослідження режимів роботи електропривода за системою АД-ДПС». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 36887 
від 11.02.2011. 
Чорний О.П., Кравець О.М., Ломонос А.І., Кармазін І.М.
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Програмний продукт «Віртуальний комплекс системи автоматичного управління електроприводом в системі Г-Д» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 36629 від 21.01.2011. 
Чорний О.П., Родькін Д.Й., Кравець О.М., 
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Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації
науково-технічних розробок

Задля забезпечення ефективного трансферу технологій у контексті комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності університету в складі науково-дослідної частини, Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління, а також науково-дослідного інституту технологій напівпровідників та інформаційно-керуючих систем працює три фахівці в галузі патентознавства, фандрайзингу та трансферу технологій.
Протягом 2011 року науковцями університету отримано 54 охоронні документи, у тому числі п’ять патентів на винахід, 31 патент на корисну модель і 18 свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір. Серед 130 авторів – 10 докторів наук, професорів; 20 кандидатів наук, доцентів; 15 аспірантів і 30 студентів.
Упровадження результатів пріоритетних наукових досліджень і розробок, захищених охоронними документами, що є інтелектуальною власністю університету, у виробництво:
патент на винахід
– Спосіб локального контролю зубців статорів електричних машин змінного струму та пристрій для його реалізації (ВАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат»);
патенти на корисну модель
– Пристрій для вибухового штампування багатогранних труб (ХК «АвтоКрАЗ», м. Кременчук);
– Пристрій для виконання струминно-променевої обробки матеріалів (Інститут надтвердих матеріалів ім. М. Бакуля НАН України; ДП «Антонов», м. Київ);
– Вібраційна установка для формування стінних блоків (заводи «ЖБІ» і «ЖБК», м. Кременчук);
– Вібромеханічний бетонозмішувач з осцилюючими коливаннями (заводи «ЖБІ» і «ЖБК», м. Кременчук);
– Вібромеханічний спосіб приготування цементобетонної суміші (заводи «ЖБІ» і «ЖБК», м. Кременчук);
– Спосіб ідентифікації параметрів двигунів змінного струму (ПАТ «Електронні технології», м. Кременчук);
– Спосіб визначення електоромагнітних параметрів асинхронних двигунів (ПАТ «Електронні технології», м. Кременчук);
– Спосіб визначення параметрів системи перетворювач частоти – асинхронний двигун 
(ТОВ «Семіол» і ТОВ «Проектно-діагностичний центр» м. Кривий Ріг);
– Спосіб експериментального визначення параметрів синхронної машини (ТОВ «Семіол» і ТОВ «Проектно-діагностичний центр» м. Кривий Ріг);
– Спосіб виявлення пошкоджень обмоток короткозамненого ротора асинхронного двигуна (ТОВ «Семіол» і ТОВ «Проектно-діагностичний центр» м. Кривий Ріг).
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Відомості про науково-дослідну роботу
та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

Відповідно до Постанови Міністерства освіти і науки України «Про заходи щодо покращення наукової роботи студентів, талановитої молоді» та Указу Президента України на базі Наукового товариства студентів університету в 2005 р. створено «Товариство студентів та молодих учених» (надалі ТСМУ) та його керівний орган – Раду молодих учених.
Основною метою діяльності ТСМУ є: залучення молодих учених до наукової роботи; організація співробітництва та обмін інформацією з ТСМУ ВНЗ України та зарубіжжя; допомога в організації науково-технічного співробітництва молодих учених з підприємствами регіону. 
Основними формами діяльності є: проведення наукових тематично-інформаційних семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів наукових робіт, олімпіад тощо. 
Щороку збільшується кількість студентів, які залучаються до наукової роботи кафедр. Так у 2011 р. до науково-дослідної роботи було залучено понад  1810 студентів та молодих учених КрНУ.
На початку кожного навчального року в університеті проводяться загальні збори ТСМУ, на яких обирається рада молодих учених і затверджується план роботи, а також заходи щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи у межах програми «Студентська наука». 
Залучення студентів до наукової діяльності розпочинається з першого курсу. Члени Ради ТСМУ у вересні виявляють на факультетах студентів, які займалися науковою діяльністю в школі, ведуть розяснювальну роботу серед першокурсників щодо заняття науковою роботою.  
Уже у жовтні місяці кожного року проводиться Форум першокурсників, на якому представники наукових шкіл діляться з першокурсниками досвідом щодо пріоритетності та перспективності наукової діяльності. У 2011 р на ньому було присутньо 215 студентів перших курсів з різних факультетів, за підсумками якого 190 першокурсників займаються науковою роботою.
На виконання Указу Президента України, кожного року проводяться І і ІІ тури Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад. 
Другий рік переможцями другого туру Всеукраїнського конкурсу стало 37 наукових робіт студентів нашого університету. 
У 2011 р на базі університету проведено другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями «Обробка матеріалів у машинобудуванні» та «Електричні машини та апарати», в яких взяло участь понад 110 студентів з 19 ВНЗ України та другий тур олімпіад. 
Аспірантка КрНУ Пряхіна Катерина Андріївна виборола друге місце у Міжнародному конкурсі науково-дослідних робіт студентів, аспірантів та молодих учених «Еврика – 2011», який проходив на базі Південно-Російського державного технічного університету у м. Новочеркаськ (Росія).
В обласному конкурсі наукових праць «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» (м. Полтава) студент факультету електроніки та комп’ютерної інженерії Жушман Р.В. та студентка факультету права і гуманітарних наук Задорожна Ю.С. вибороли третю премію. 
Щороку в університеті проходить Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», в якій ми з вами беремо участь. 
У 2011 році в ній взяли участь 11 аспірантів із Словакії,  Чехії, Польщі, Білорусії, Росії, 48 учасника з 23 вищих навчальних закладів України. Кожний рік видається збірник тез конференції.

У квітні 2011 р. на базі Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем управління проведено Міжнародну науково-технічну конференцію молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації». 
З нагоди Дня енергетика спільно з представниками підприємств м. Кременчука ООО «АВМ Ампер», ПАО «Укртатнафта», АО «Кредмаш», «Міськводоканал» щорічно проводиться  науково-технічна студентська конференція. 
Останніми роками в університеті ведеться активна робота з міжнародної наукової діяльності. У 2011 році студенти університету взяли участь у круглому столі та науково-дослідній практиці, яка була сумісно організована з науковцями Університету Матея Бела в місті Банська Бистриця. 
У 2011 році студент та молодий учений у рамках державних стипендіальних програм Міністерства освіти Китаю вибороли гранти на магістерську та докторську програми та проходять навчання у Ланьчжоуському університеті шляхів сполучення (м. Ланьчжоу).
У 2011 р. група кращих студентів проходила науково-навчальну практику в Брауншвейзькому технічному університеті (Німеччина). 
Щороку аспіранти університету в рамках Центральноєвропейської програми обміну для університетської освіти беруть участь у роботі Східноєвропейської школи (м. Глівіце), а також – у Міжнародному Phd Семінарі (м. Вісла, Польща). 
Молоді науковці факультету електроніки та комп’ютерної інженерії взяли участь у Міжнародному форумі-конкурсі молодих учених «Проблеми надрокористування в Санкт-Петербурзькому державному гірничому інституті.
Протягом року постійно проводяться наукові тематично-інформаційні семінари «Якщо ти робиш перші кроки в науці». 
За результатами досліджень і розробок кафедр при участі студентів у 2011 р.  отримано 30 охоронних документів, з них 3 патенти на винаходи, створено або модернізовано понад 26 одиниць лабораторних установок дослідницького спрямування, які використовуються під час навчального процесу. 
За звітний період до виконання госпдоговірних тем було залучено 29, а до виконання держбюджетних тем – 5 студентів. Студенти в співавторстві з ученими університету протягом 2011 року підготували й опублікували 671 наукову статтю і тези доповідей, у тому числі 136 – самостійно. 
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. 

Окремі статистичні дані про НДР студентів і молодих учених
Роки
Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях
(відсотків)
Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ
Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ після закінчення аспірантури
2009
48
206
70
2010
51
215
80
2011
54
224
82

Відомості про найбільш ефективні наукові підрозділи,
їх напрями діяльності, роботу із замовниками

Керівним підрозділом з організації наукових досліджень, проведення наукових заходів, видання наукової періодики та інших видів науково-технічної діяльності університету є науково-дослідна частина, якій підпорядковані чотири науково-дослідні, навчально-методичні центри та 19 наукових лабораторій.
file_24.vsd
Навчально-науковий інститут
електромеханіки, енергозбереження
і систем управління


Науково-ДослІДна частина


Науково-дослідний,
навчально-методичний центр
«Наука»


Науково-дослідний інститут технологій напівпровідників та інформаційно-керуючих систем
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при статичних та динамічних навантаженнях


Факультет електроніки
та комп’ютерної інженерії


Науково-дослідна лабораторія: 
«Дослідження електромагнітних
та електромеханічних машин та апаратів»


Науково-дослідні лабораторії: 
- Електромеханіка та енергоресурсозбереження;
- Електронні машини та апарати;
- Електромеханічні системи;
- Системи енергоресурсозбереження;
- Електрообладнання транспортних систем;
- Випробування та діагностика електричних систем;
- Гідротранспортні системи;
- Сучасні методи навчання.


Науково-дослідні лабораторії: 
- Вимірювання параметрів напівпровідників та тестування фотовольтоїчних пристроїв;
- Технологія вирощування напівпровідникових матеріалів та схемотехніки сонячних енергоперетворюючих станцій;
- Технічні засоби автоматизації та метрології;
- Інтегровані технології і системи управління.


Науково-дослідні лабораторії: 
- Електронна мікроскопія та рентгенівський дисперсійний мікроаналіз;
- Лазерні технології.


Науково-дослідні лабораторії: 
- Вивчення механічних властивостей матеріалів;
- Механічні імпульси випробувань гірських порід.


Науково-дослідні лабораторії: 
- Нелінійні крайові задачі;
- Паралельні та розподільні обчислення.
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Структура наукових підрозділів
Результати роботи науково-дослідного та учбово-методичного центру
«Електромеханіка та енергозбереження»
Оптимізація електроенергоспоживання в університеті
У зв’язку з існуючою на сьогодні проблематикою збереження енергетичних ресурсів при функціонуванні адміністративних та житлових будівель при науково-дослідному та учбово-методичного центрі «Електромеханіка та енергозбереження» на базі кафедри САУЕ створена лабораторія «Енергоресурсозбереження у системах споживання і розподілу енергетичних ресурсів». Основою для створення лабораторії стали розробки групи «Автоматика» кафедри САУЕ, що забезпечує підготовку студентів за напрямом «Системна інженерія». Протягом двох останніх місяців співробітниками кафедри САУЕ проведена робота з оптимізації споживання теплової енергії корпусами КрНУ. Лише за грудень 2011 року споживання теплової енергії першим корпусом знизилось на 5 % (з 114 до 107 ГКал), другим – на 43 % (з 73 до 41 ГКал), що в цілому склало близько 40 ГКал або 36 тисяч гривень економії. У результаті виконання вказаних робіт отримано наступне.
Зменшено середньодобове та середньотижневе споживання теплової енергії у першому та другому корпусах КрНУ.

Споживання теплової енергії корпусами КрНУ
Корпус
Споживання, ГКал
Економія

Листопад
За тиждень
Абсолютна за тиждень,
ГКал
Відсоток
Сума
за період, грн


було
стало



1
113,8
33–34
27–28
6-7
22–25 %
18000
2
73,3
14–17
8–10
6-7
40–50 %
18000
3
18,1
4–5
–
–
–
–
4
33,5
8–9
–
–
–
–
5
67,1
15–16
–
–
–
–
7
40,3
9–10
–
–
–
–
Разом:
36000

Від теплового пункту першого корпусу здійснюється теплопостачання корпусу № 6, гаражів, майстерні та крила з аудиторіями 1116 та 1121. За результатами дослідної експлуатації виявлено, що на теплопостачання тільки крила з аудиторіями 1116 та 1121 витрачається понад 60 % добового споживання.
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Дані щодо споживання теплової енергії у другому навчальному корпусі 
у листопаді–грудні 2011 року


Модернізація лабораторії автоматизованого електропривода
В Інституті електромеханіки, енергозбереження і систем управління реалізуються інноваційні підходи при підготовці студентів завдяки тісному співробітництву з компаніями «СВАльтера», «HolitDataSystem», «КСК-Автоматизація», НТЦ «Інформаційні системи», «АВМ Ампер» і багатьма іншими. Яскравим прикладом такого співробітництва є освітні ініціативи компанії «CВАльтера». Завдяки зусиллям компанії майбутні фахівці мають можливість отримати практичні навички у галузі автоматизації виробництва на рівні сучасних технічних розв'язків. З ініціативи компанії «СВАльтера» для навчальної лабораторії автоматизованого електропривода загальнопромислових механізмів кафедри систем автоматичного керування і електропривода були передані зразки устаткування від провідних компаній-виробників засобів автоматизації Copa-Data, Transtecno, Овен, Carlo Gavazzi, Relpol, Lenz, Vipa, Autonics.
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Навчальний комплект обладнання 
німецької компанії VIPA
Лицьова панель перетворювача частоти
Lenz 8200  CM0300U25

Навчальний комплект обладнання німецької компанії VIPA (рис. 2) представлений програмованими логічними контролерами (ПЛК) серії 200V з додатковими функціональними модулями високошвидкісних лічильників 250-1BA00, модулями дискретних і аналогових входів/виходів 1BF30, 1BD53, 1BD51, сенсорними панелями 605-1BL30, лініями зв’язку ПЛК із ПК GreenCable і ліцензійним програмним забезпеченням Winplc7 для конфігурування, параметризації і програмування апаратних засобів.
Добре продуманий набір програмних і апаратних засобів дозволяє максимально ефективно організовувати навчальний процес у галузі автоматизації виробництва й побудови промислових систем керування електроприводами.
Для вивчення частотно-регульованих електроприводів зі скалярним і векторним керуванням компанія «СВАльтера» надала продукцію фірми Lenz, одного з ведучих виробників електроприводів на європейському ринку. Слід зазначити, що даний навчальний комплект дозволяє порівнювати технічні можливості нескладної в експлуатації серії ESMD із серією 8200 Vector (рис. 3), яка характеризується багатофункціональніс-тю, більшою кількістю налаштувань і широкими комунікаційними можливостями.
Набір індуктивних датчиків компанії CARLOGAVAZZI для безконтактного контролю положення предметів IA30ASN22NOM1 і ультразвукових датчиків відстані UA18CD06AGM1 у комбінації з інкрементальними енкодерами E40S8-1024-3-t-24 фірми Autonics орієнтований на вивчення систем позиціонування слідкуючих систем керування електроприводами (рис. 4). Програмоване логічне реле фірми RELPOL NEED-PC-15A з кабелем для програмування NEED-24DC-2216-8R-D є необхідним доповненням до навчального комплекту для логічної обробки сигналів керування й ефективної заміни складних релейно-контакторних з'єднань.
Універсальний вимірювальний пристрій ПІД-регулятор ТРМ-101 компанії ОВЕН дозволяє досліджувати різні варіанти реалізації частотно-регульованого електропривода, замкненого за одним із контрольованих технологічних параметрів (температура, тиск, вологість).
Найважливішою складовою наданого навчального набору програмних і апаратних засобів є SCADAzenon від австрійського виробника COPA-DATA – програмне забезпечення для візуалізації технологічних процесів. Ідея модернізації лабораторії полягає у використанні існуючих лабораторних стендів, як об'єктів автоматизації, для створення єдиної системи керування технологічними комплексами на базі наданого обладнання. Компактно розміщений на спеціально підготовленому робочому місці комплект промислових контролерів, панелей операторів і перетворювачів частоти забезпечує керування одним або декількома фізичними моделями реальних об'єктів відповідно до заданих алгоритмів функціонування.Такий комплекс програмно-апаратних засобів, що дозволяє здійснювати збір, обробку технологічної інформації та керування технологічними об'єктами, був зібраний і введений в експлуатацію на початку поточного навчального року (рис. 5). 
Завершальним і найбільш важливим етапом впровадження даного обладнання в навчальний процес є розробка якісного лабораторного практикуму, що забезпечує підвищення професійного рівня майбутніх фахівців у галузі автоматизації, отримання студентами базових навичок вибору, налагодження, експлуатації та обслуговування сучасних засобів автоматизації. Слід зазначити, що робота з наданим «СВАльтера» обладнанням вимагає від студентів знання технічної англійської мови, на якій надана вся технічна документація і програмне забезпечення.
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Стенд для дослідження систем слідкувального та позиційного привода
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Робоче місце для вивчення програмних 
і апаратних засобів керування 
автоматизованими електроприводами

Модернізація лабораторії автоматизованого електропривода загальнопромислових механізмів кафедри САУЕ Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління не тільки сприяє підвищенню якості практичної професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі електромеханіки і систем автоматизації, але й ставить перед колективом кафедри ряд важливих завдань, а саме: 
– розробку комплексу методичного забезпечення для лабораторних робіт, який забезпечить ефективне впровадження наданого обладнання в навчальний процес; 
– подальше підвищення рівня професійної мовної підготовки викладачів і студентів для вільного користування англомовною технічною документацією і англомовним програмним забезпеченням.


Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

КрНУ підтримує широкі різнобічні зв'язки із численними науковими, навчальними, виробничими закладами інших країн. У рамках міжнародного співробітництва передбачено організацію і проведення наукових конференцій, літніх шкіл; обмін викладачами і студентами, співпрацю у науковій та навчальній діяльності; підготовку іноземних студентів, аспірантів, а також участі у міжнародних програмах. Протягом 2011 р. підписано договори із наступними університетами:
	Ланьчжоуський університет шляхів сполучення (Китай);

Карачаєво-Черкеський державний університет імені У.Д. Алієва (Росія);
Російський університет дружби народів (Росія);
Філія Московського державного університету технологій та управління у місті Мелеуз (Башкортостан);
	Технічний університет у Кошицях (Словаччина).
Університет активно співпрацює з Програмами академічних обмінів імені FULBRIGHT, Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), Програмами Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Американськими радами з міжнародної освіти, Посольством США в Україні. Студенти університету проходять практику, стажування за своїми спеціальностями на базі Університету Матея Бела (Республіка Словаччина) та Технічного університету Брауншвейг (Німеччина), Ланьчжоуського університету шляхів сполучення (Китай). Протягом 2011 р. університет відвідали делегації із Великобританії, Китаю, Марокко, Бельгії, відбулося 36 закордонних відряджень викладачів університету до Бельгії, США, Росії, Португалії, Німеччини, Словаччини, Польщі, Чехії, Китаю, Кіпру, Італії, Угорщини, та 40 поїздок студентів за різними програмами.
На початку листопада 2011 р. на базі університету відбулося урочисте відкриття науково-навчального центру компанії Delcam (Великобританія). Із цією метою наш університет відвідала іноземна делегація на чолі з Хю Хамфрісом, директором британської компанії Delcam та його дружиною Айві Хамфріс. Під час урочистого засідання була підписана угода про відкриття Центру у нашому університеті, після чого директор компанії Delcam Хю Хамфріс передав сертифікат, ліцензійне програмне забезпечення, розроблене цією компанією, та ключ із кодами доступу.
Цього року вперше четверо наших аспірантів отримали стипендію «Leonhard-Euler Program 2011/2012» на дослідження з вересня 2011 по травень 2012. Стипендія надається Німецькою службою академічних обмінів (ДААД), терміном на 9 місяців. На завершальному етапі стипендіальної програми аспіранти проходять місячне стажування в німецькому університеті. Шість осіб успішно пройшли конкурсний відбір для стажування у провідних закордонних навчальних закладах за програмою МОНмолодьспорту. Дві особи (аспірантка та науково-педагогічний працівник) пройдуть місячне стажування у Технічному університеті Брауншвейга (Німеччина), а четверо студентів-магістрів отримали можливість протягом трьох місяців стажуватися на базі Університету ICAM (м. Нант, Франція).
У 2011 р. співробітники нашого університету подали 38 заявок на отримання грантів від міжнародних та іноземних організацій на фінансування різноманітних наукових та освітніх проектів. 31 із них отримала позитивну відповідь.
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Країна-партнер (за алфавітом)
Установа-партнер
Тема співробітництва
Документ, в рамках якого здійснюється співробітницт-во, термін його дії
Практичні результати та публікації
Алжир

Університет Баджі Мокхтар Аннаба
Взаємний обмін викладачами для удосконалення викладацької діяльності; організація навчання в обох країнах: магістранти та докторанти; обмін навчальними планами та програмами; спільна підготовка та опублікування навчальних посібників та педагогічних праць; обмін стажистами
Угода про співпрацю
Жовтень 2003–безстроково
Публікація наукових статей у виданнях  Університету Баджі Мокхтар Аннана;
захист алжирського аспіранта у спецраді КрНУ

Білорусь
Барановицький державний університет
Організація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; обмін досвідом у реалізації передових технологій та методів навчання, надання взаємодопомоги у підготовці наукових кадрів та ін.
Договір про співпрацю
Травень 2010–травень 2015
1. Участь викладачів кафедри фінансів і кредиту та обліку, аналізу і аудиту в III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики  и права» 28-29 апреля 2011 года в БарГУ і публікація тез доповідей, а саме:
	Касич А.А. Влияние инвестиций на инновационное развитие государства: мировой опыт;

Глухова В.И. Роль органов государственного казначейства Украины в повышении эффективности бюджетного контроля;
Хоменко Л.Н. Особенности оценки стоимости акционерных обществ при росте нематериальных активов;
Безугла В.А. Макроэкономическая политика и условия её эффективности;
Волошина О.В. Процесс лимитирования показателей, определяющих финансовый риск промышленного предприятия;
 Цыган Р.Н. Актуальные проблемы развития легкой промышленности Украины.
2. Безпосередня участь і виступ з доповідями на конференції в БарДУ доц. Хоменко Л.М. і ст. викл. кафедри фінансів і кредиту Волошиної О.В.

Білоруський національний технічний університет
Проведення спільних досліджень за науковими напрямами, визначеними щорічним планом співпраці; участь у створенні спільних наукових розробок, навчальних та наочних посібників, підручників, методичних розробок; обмін викладачами, вченими та співробітниками; надавати взаємні маркетингові послуги по реалізації науково-технічної продукції у своїх та інших країнах
Договір про співпрацю
Квітень 2010-ківтень 2015
Сумісний пошук грантів;
взято участь у спільних науково-технічних конференціях


Вітебський державний університет імені  М. Ма-шерова
Організація навчання в обох країнах: ма-гістрантів та аспірантів, обмін стажистами; організація та проведення спільних наукових і методичних конкурсів, виставок, конфере-нцій і інших науково-методичних заходів 
Договір про співпрацю
Березень 2009–березень 2014
Взято участь у сумісних конференціях, опубліковано статті у співавторстві; ведеться спільна робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації
Болгарія 

Технічний університет Габрово 
Обмін навчальними планами та програмами; спільна розробка науково-методичних задач; проведення спільних наукових, методичних та відео конференцій; взаємне стажування викладачів; спільне використання наукового обладнання, яким володіє вуз-партнер; організація лекцій провідних учених у вузі-партнері 
Договір про співпрацю Листопад 2010–листопад 2013
1. Cторонами здійснено обмін науковими матеріалами статей з опублікуванням їх у відповідних профільних виданнях університетів;
2. здійснено обмін учасниками міжнародних конференцій, які проводилися на базі Технічного університету – Габрово (Болгарія) та КрНУ ім. М. Остроградського. Делегації складали 1 особа з КрНУ та 2 особи з Болгарії;
3) досягнено домовленості щодо підручника «Механіка і оброблення композитів», який являє особливий інтерес як для Болгарії, так і для України
Німеччина
ALLFI Wasserstrahltechnik GmbH,
м. Шлюсльберг
Складена угода про співпрацю у сфері науково-дослідницької діяльності в галузі розробки систем гідрорізних машин, здійснюється обмін інформацією, яка стосується використання елементів і систем високого тиску, систем приводів, які є складовими обладнання для лазерної і гідроструминної обробки, а також результатами випробувань в лабораторних або виробничих умовах (в рамках лабораторії КрНУ ім. М. Остроградського), виробничих умовах фірми РОДЕНЬ (м. Черкаси). Лабораторії університету можуть в рамках власних можливостей виконувати випробування зразків, елементів і систем обробного обладнання в аспекті динаміки, надійності, енергетичної ефективності.
Розглядається можливість короткотермінового (ознайомлювального) обміну спеціалістами на взаємовигідних умовах (обговорюються окремо)

На підставі договору ALLFI Wasserstrahltechnik GmbH здійснено обмін результатами досліджень струменеформуючих сопел та калібрувальних трубок для гідрорізної машини, встановленої в лабораторії кафедри ПОМФТО. Проведені надійнісні випробовування дозволили поліпшити технологію виготовлення цих елементів, залучити до кооперації замовника з України та захистити 1 кандидатську дисертацію Дудюком Віталієм Олександровичем на тему «Забезпечення надійності процесу гідроабразивного різання на основі ідентифікованих моделей власних і параметричних відмов» під керівництвом зав. кафедри ПОМФТО проф. Саленка О.Ф.
– За матеріалами дослджень опубліковано 6 статей, прийнято участь у 4 конференціях та укладено договір про співпрацю з ДП «Антонов»
Казахстан
Павлоградсь-кий державний університет імені С. Торай-гирова
Реалізація освітніх послуг за напрямами, які становлять спільний інтерес; організація проведення спільних фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень; організація та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів університетів; розповсюдження технічних, економічних, екологічних та інших наукових знань серед населення; сприяння збереженню та розвитку через освітню та науково-дослідну діяльність моральних та культурних цінностей народів України та Казахстану
Договір про співпрацю
Травень 2011–травень 2018
– розроблено методику загальних досліджень щодо покращення керованості та стійкості руху колісних машин за рахунок удосконалення шворневих вузлів таких машин та визначення впливу пружних та демпфувальних характеристик шини на робочий процес колісних машин;
– проведено аналіз літературних джерел щодо визначення коефіцієнта опору коченню під час руху колеса з еластичною шиною по недеформованій опорній поверхні;
– розроблено конструкторську документацію на створення експериментальної установки для дослідження впливу плеча обкатки на момент опору повороту керованого колеса на місці. 
Канада

Університет Уіндсора 
Проведення спільних досліджень; обмін нав-чальними та навчально-методичними матері-алами; проведення спільних конференцій, семінарів тощо
Угода про співпрацю
Червень 2005-безстроково
Виконуються спільні наукові дослідження, націлені на економічний, екологічний, науковий та технічний прогрес в індустрії.
Китай

Ланьчжоусь-кий універси-тет шляхів сполучення 
Спільні програми обміну; можливість отри-мання студентами КрНУ стипендій китай-ського уряду на навчання; обмін навчальними матеріалами, науковими публікаціями, інфор-мацією, стосовно навчальних програм; участь у розробці спільних дослідницьких проектів; спільна розробка та подача проектів для учас-ті у різноманітних програмах; запрошення науковців із університету-партнера для участі у наукових конференціях і семінарах
Угода про співпрацю
Березень 2011–березень 2014
Відбулися робочі візити до вузів-партнерів; двоє студентів КрНУ навчаються в Китаї за рахунок стипендії китайського уряду; був проведений перший Українсько-китайський круглий стіл "Регіональний сталий розвиток та його роль в освіті"

Марокко

Національний інститут електромеха-ніки
Запрошення викладачів-науковців із закладу-партнера для участі у семінарах, колоквіумах, стажуванні і зборах з тем наукового дослідження; здійснення програм навчання, а також їх фінансування; прийом студентів інженерних спеціальностей на навчання
Угода про співпрацю
Березень 2010–безстроково
Відбувся візит у рамках існуючого договору

Молдова

Молдавський державний університет 
Участь у міжнародних конференціях, науко-вих диспутах, круглих столах, що організо-вується будь-якою зі сторін; публікація резу-льтатів наукових досліджень у періодичних виданнях обох країн
Договір про співпрацю
Жовтень 2007–жовтень 2012
Виконуються спільні наукові дослідження за напрямом «Формування засад сталого розвитку регіональних систем»

Молдавська економічна академія 
Спільні ініціативи у розробці міжнародних проектів та участь у роботі міжнародних організацій; виконання спільних наукових досліджень, що становлять інтерес для обох сторін
Договір про співпрацю 
Жовтень 2007–жовтень 2012

Виконуються спільні наукові дослідження за напрямом «Формування засад сталого розвитку регіональних систем»

Технічний університет Молдови
Науково-технічна та методична співпраця; обмін студентами, аспірантами, стажерами та викладачами; обмін досвідом у галузі наукових досліджень та методичних проблем
Договір про співпрацю,
Травень 2007–жовтень 2016
	Проведено 4 Міжнародні науково-технічні конференції на тему: «Теорія та практика процесів подрібнення, розподілу та ущільнення матеріалів» (Одеса-Кишинів) – 2008, 2009, 2010, 2011 роки. Проф. Сокур М.І. від КрНУ, доктор хабібутат т. н. Руссу І.В. – від технічного університету Молдови – член організаційного комітету конференцій.

Видані 4 збірники наукових праць за матеріалами конференції.
Проф. Сокур М.І. давав відгуки на докторську дисертацію Руссу І.В.
Проводились зустрічі та обмін досвідом у галузі наукових досліджень та методичних проблем між вченими КрНУ і технічним університетом Молдови.
Ведеться науково-технічна співпраця з обміну науково-технічними розробками в галузях, які представляють взаємний інтерес.
Німеччина
Технічний університет Брауншвейга
Організація обміну викладачами та студен-тами; організація підготовки інженерних кадрів; проведення літніх шкіл для студентів; визначення напрямів спільних досліджень і робіт та їх виконання, спільне кураторство студентів, що навчаються у магістратурі та докторантурі; розробка навчальних планів; організація спільних конференцій, науково-дослідницьких програм
Меморандум про взаємо-розуміння
2009–2014
Угода про обмін студен-тами
2009– 2014
За рахунок стипендії DAAD 15 студентів пройшли двотижневу практику у ТУ Браун-швейг, четверо аспірантів отримали стипендію ім.. Леонарда Ейлера і протягом червня 2012р. будуть працювати над своїми науковими ро-ботами в ТУ Брауншвейга; протягом лютого–березня 2012 двоє співробітників університету будуть проходити стажування в ТУ Браун-швейга за програмою МОНмолодьспорту 
Польща
Опольський університет 
Спільні науково-дослідницькі проекти і теми; обмін науковими співробітниками; обмін аспірантами та студентами; проведення спільних наукових конференцій і семінарів; обмін публікаціями, університетськими виданнями, книгами та співпраця у мережах зв’язку
Угода про обмін у галузі освіти і науки
Жовтень 2010–жовтень 2012
Сумісна публікація в матеріалах наукової конференції в Ополе

Сілезький технологічний університет 
Обмін викладачами, науковцями та студентами; розробка програми подвійного диплому, спільних навчальних та дослідницьких програм
Меморандум про взаємо-розуміння
Листопад 2009–листопад 2014
Спільна Інтернет-конференція
Росія
Воронезький державний аграрний університет 
Різностороннє співробітництво в області педагогічної діяльності та наукових досліджень
Угода про співпрацю
Червень 2008– безстроково
У рамках співробітництва постійно проводяться інтернет-семінари та круглі столи в інтерактивному режимі з питань актуальних проблем економічного розвитку національних господарств країн;
планується проведення спільних конференцій та наукових публікацій

Калінінградський державний технічний університет 
Проведення спільних досліджень за науковими напрямами, визначеними щорічним планом співпраці; участь у створенні спільних наукових розробок, навчальних та наочних посібників, підручників, методичних розробок; обмін викладачами, вченими та співробітниками; надання взаємних маркетингових послуг щодо реалізації науково-технічної продукції у своїх та інших країнах

Підготовлено до друку сумісну наукову монографію;
взято участь у спільних науково-практичних конференціях

Карачаєво-Черкеський державний університет імені У.Д.Алієва
Обмін викладачами, вченими та співробітниками; організація навчання у обох країнах: магістрантів та аспірантів; обмін навчальними планами та програмами; спільна підготовка та публікація навчальних посібників та навчально-методичних робіт; обмін стажистами; спільна участь у міжнародних програмах

Договір про співпрацю 

Липень 2011–липень 2014
Відбувся візит у рамках існуючого договору

Муромський інститут – філія Володимир-ського держав-ного універ-ситету
Співробітництво по створенню ефективних природоохоронних приладів та технологій, що характеризуються мінімальними затратами енергії та матеріалів; співробітництво у галузі навчально-методичної ті виховної діяльності
Договір про міжнародну  співпрацю у галузі екології та безпеки життєдіяль-ності
Серпень 2001–безстроково
Науковці обох ВНЗ взяли участь у чотирьох науково-практичних конференціях, що проводились в обох країнах. За результатами спільних НДР опубліковано 10 статей та тез доповідей у Росії, та 10 в Україні, підготовлено наукову монографію тощо.
В. Алферов, д.м.н., проф. Муромського інституту (Російська Федерація) є членом редколегії наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

Національний дослідницький технологічний університет
Проведення спільних досліджень за науковими напрямами, визначеними щорічним планом співпраці; обмін викладачами, вченими та співробітниками; надавати взаємні маркетингові послуги по реалізації науково-технічної продукції у своїх та інших країнах
Договір про співпрацю
Серпень 2010–серпень 2015
Видано спільну наукову монографію, ведуться сумісні науково-технічні дослідження

Південно-російський державний технічний університет (м. Новочер-каськ)
Об’єднання зусиль обох сторін з метою підвищення якості підготовки спеціалістів зокрема спеціальностей "Державне та муніципальне управління", "Світова економіка", "Економіка та управління на підприємстві (у електроенергетиці)"
Договір про міжнародну наукову та науково-педагогічну співпрацю
Березень 2010–березень 2020
Аспірантка КрНУ виборола друге місце у Міжнародному конкурсі науково-дослідницьких робіт студентів, аспірантів та молодих учених «Еврика – 2011», який проходив на базі Южно-Російського державного технічного університету; участь російських студентів у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт на базі КрНУ


Російський університет дружби народів
Обмін викладачами, вченими та співробітниками за короткостроковими та середньостроковими програмами; проведення спільних наукових досліджень; підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; укладення та переклад навчальних посібників та методичних матеріалів; удосконалення структури управління Університетами; спільне проведення семінарів, конференцій, симпозіумів; обмін студентами та фахівцями градуальних та постградуальних форм підготовки; розробка та впровадження спільних бакалаврських та магістерських програм; обмін публікаціями із усього комплексу питань співпраці
Угода про співпрацю Листопад 2011–листопад 2016
Розроблена і затверджена програма співпраці, за якою студенти КрНУ мають змогу навчатися в магістратурі та аспірантурі РУДН

Санкт-Петербурзький державний університет цивільної авіації
Спільне проведення наукових та науково-дослідницьких робіт; участь у створенні спільних наукових розробок, навчальних та наочних посібників, підручників, методичних розробок; обмін викладачами, вченими та співробітниками; надавати взаємні маркетингові послуги по реалізації науково-технічної продукції у своїх та інших країнах
Договір про співпрацю
Липень 2010–безстроково
Зроблено дві доповіді у м. Санкт-Петербург аспірантами кафедри ІВМ КрНУ


Институт машиноведе-ния имени А.А. Благонра-вова РАН, 
г. Москва 
Спільне проведення наукових та науково-дослідницьких робіт; участь у створенні спільних наукових розробок, навчальних та наочних посібників, підручників, методичних розробок; обмін викладачами, вченими та співробітниками; надавати взаємні маркетингові послуги по реалізації науково-технічної продукції у своїх та інших країнах
Договір про співпрацю
Липень 2010–безстроково
Зроблена спільна доповідь на Міжнародній науковій конференції у м. Харкові та опубліковані наступні три статті:
	Троицкий О.А., Сташенко В.И., Рыжков В.Г., Ляшенко В.П., Кобыльская Е.Б. Электропластическое волочение тонкой проволоки // Материалы 51-й международной конференции «Актуальные проблемы прочности»,  16-20 мая, Харьков, 2011. – С. 360.

 Троицкий О.А., Сташенко В.И., Рыжков В.Г., Ляшенко В.П., Кобыльская Е.Б. Электропластическое волочение и новые технологии создания облегченных проводов // «Вопросы атомной науки и техники» (ВАНТ). – Харьков, 2011. Вип. 4/2011 – С. 111 – 117. 
Троицкий О.А., Ляшенко В.П., Кобыль-ская Е.Б. Моделирование температурного распределения в зоне действия импульсного тока // «Влияние электромагнитных полей на пластичность и прочность материалов» под. ред. Громова В.Е. – Новокузнецк: Изд-во «СибГИУ», 2011. – С. 211 – 218

Ставропольський державний університет
Співробітництво у навчальній, навчально-методичній, науково-дослідницькій діяльності та в області культурно-пізнавального обміну
Договір про співпрацю
Листопад 2007–грудень 2012
Видання навчального посібника з грифом МОНмолодьспорту у співавторстві;
спільні наукові дослідження за тематиками: 
1. Антропометричні основи субкультури дитинства;
2. Технічні засоби навчання у спорті 

Ул’янівський державний технічний університет
Проведення спільних досліджень за науковими напрямами, визначеними щорічним планом співпраці; участь у створенні спільних наукових розробок, навчальних та наочних посібників, підручників, методичних розробок; обмін викладачами, вченими та співробітниками; надавати взаємні маркетингові послуги по реалізації науково-технічної продукції у своїх та інших країнах
Договір про співпрацю
Березень 2010–березень 2015
Організовано спільну підготовку кадрів вищої кваліфікації

Філія Московського державного університету технологій та управління у місті Мелеуз
Обмін навчальними посібниками, підручниками та іншими навчально-методичними матеріалами за програмами вищої та післядипломної освіти; обмін провідними викладачами для читання лекцій, проведення семінарів та консультацій; створення спільних навчальних лабораторій; організація практики студентів; обмін студентами, аспірантами для часткового навчання та виконання конкретних проектів; спільна підготовка і публікація наукових доповідей, статей, монографій; спільне наукове керівництво аспірантами на основі кооперації та прямих зв’язків
Вересень 2011–вересень 2016
Проведена спільна міжнародна міжвузівська наукова відеоконференція «Наука. Творчість. Інновації»
Словаччина
Технічний університет в Кошицях 
Обмін викладачами, науковцями та студентами; розробка спільних навчальних та дослідницьких програм; подання спільних заявок на наукові та освітні гранти та інші види діяльності
Договір про співпрацю
Жовтень 2011–жовтень 2016
Участь науковців зі Словаччини у конференції молодих учених «Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації» та у XIII Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми енерго-ресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (PEES’2011); статті у журналі «Електромеханічні і енергозберігаючі системи»; участь науковців КрНУ у конференції на базі Технічного університету в Кошицях;
Спільні публікації викладачів кафедри САУЕ та Кошицького технічного університету:
Журнал ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ № 2/2011 (14)
1) MODELLING OF FIELD PROBLEMS IN MATLAB. Tomčíková I., Zh. Romashihina,
2) METHODOLOGY FOR MEETING OBJECT´S ENERGY DEMANDS BY RENEWABLE ENERGY SOURCES
Bačko M., Kováč D.,   Alekseeva J.
3) A NOVEL MULTIPHASE BOOST CONVERTER WITH HIGH ENERGY EFFICIENCY Perduľak J., Kováč D., Melnykov V.
4) DIAGNOSTICS OF AUTOMOBILE POWER SYSTEM VIA INTERNET
Molnár J., Kováč D., Bratash O.
5)SIMPLE SIMULATION OF LONG-DISTANCE LINE Špaldonová D., Rykov G
Журнал ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ № 3/2011 (15)
1) MODELLING OF MAGNETIC FIELD OF ELASTOMAGNETIC PRESSURE FORCE SENSOR IN COSMOS/EMS ENVIROMENT
Hodulíková A., Kováč D., Ogar V.
2) BOUNDARY SURFACE AND LOAD PLANE OF THE TERNARY MEMORY
Guzan M., Špaldonová D., Hodulíková A., Tomčíková I., Gladyr A
3) EMBEDDED SYSTEM AND SPEECH RECOGNITION Bučko R., Kováč D, Konokh I.
4) REMOTE MEASUREMENTS OF VARIABLE TOPOLOGY ELECTRIC CIRCUIT SOFTWARE
Vince T., Kováč D., Perekrest A.

Університет Матея Бела в Банська Бистриця 
Спільні програми обміну науковцями, викладачами, студентами; обмін навчальними матеріалами, що становлять спільний інтерес, включаючи наукові публікації, навчальні матеріали та науково-дослідні звіти; участь у конференціях, колоквіумах та ін.
Угода про співпрацю
Січень 2010–січень 2013
Викладачі та студенти КрНУ брали участь у Третій Словацько-українській конференції молодих учених та у Круглому столі “Зміна клімату та Світовий ринок вуглецю”
Словенія

Університет Любляни
Взаємообмін спеціалістами; обмін відповідною науковою інформацією з тематики співробітництва; обмін стажистами; спільна охорона інтелектуальної власності
Угода про співпрацю
Червень 2009–червень 2012
У рамках договору про співпрацю з Університетом Любляни (Словенія) у 2011 р. проводились науково-дослідні роботи за напрямами «Двигун з поперечним потоком з м’яко-магнітного композитного матеріалу» та «Діагностика електричних машин у процесі їх виробництва та експлуатації». У роботах брали участь 15 дослідників, з яких 8 – з української сторони (проф. Загірняк М.В., проф. Бранспіз Ю.А., проф. Ляшенко В.П., доц. Калінов А.П., доц. Прус В.В., доц. Шведчикова І.О., ас. Григорова Т.А., ас. Нікітіна А.В.)
США 

Громадський коледж Ампква
Спільні науково-дослідницькі проекти і теми; обмін науковими співробітниками; обмін студентами; проведення спільних наукових конференцій і семінарів; обмін публікаціями, університетськими виданнями, книгами та співпраця у мережах зв’язку
Угода про співпрацю
Травень 2009-безстроково
Відбувся візит наших науковців до коледжу Ampkwa з метою впровадження новітніх технологій у сфері освіти у науково-методичну діяльність ВНЗ.

Угорщина
Мішкольцький університет
Взаємний обмін викладачами для удосконалення викладацької діяльності; організація навчання в обох країнах: магістранти та докторанти; обмін стажистами та ін.
Угода про співпрацю
Жовтень 2007–безстроково
Брали учать у роботі Міжнародної конференції «Global challenges – European Answers», 2011 majus 19–20, Miskolc – Lillafüred (м. Мішкольц, Угорщина). З пленарною доповіддю на конференції виступила завідувач кафедри економіки, професор Маслак О.І. За результатами конференції було опубліковано статтю та тези доповіді «Branch and teritorial diversification of the innovative development of industry».
Чехія

Вища школа європейських і регіональних досліджень
Обмін досвідом навчальної, виховної діяльності у сфері підготовки фахівців-менеджерів, маркетологів і філологів через знайомство із системою освіти, культурою, звичаями країн-партнерів
Договір про наукове освітянське співробітницт-во та обмін
Квітень 2009–квітень 2014
Виконуються спільні наукові дослідження; видано монографію у співавторстві
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Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України
та національних галузевих академій наук України

Під керівництвом чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України, ректора КрНУ М.В. Загірняка у межах академічної тематики «Удосконалення менеджменту та впровадження новітніх технологій для забезпечення якості вищої освіти як шлях до міжнародного освітнього простору» проведено наукові дослідження за напрямами:
	аналіз методології формування найбільш відомих міжнародних і вітчизняних академічних рейтинґів як одного з дійових інструментів управління якістю освіти та визначення дієвих шляхів входження національних ВНЗ до світових рейтингових таблиць;

визначення концептуальних засад використання віртуальних лабораторних комплексів як новітньої технології якісної підготовки фахівців. 
Традиційними стали спільні з профільними інститутами НАН України наукові семінари, у тому числі всеукраїнські, на яких доповідають наукові результати аспіранти, здобувачі та викладачі нашого університету й інших вищих навчальних закладів країни:
	«Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах і апаратах» при Інституті електродинаміки з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики» (щомісяця);

«Електромеханіка, проблеми енергоперетворення та енергоресурсозбереження» при Інституті електродинаміки з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики» (двічі на місяць);
	«Проблеми керування в інформаційно-управляючих та ергатичних системах», спільно з Інститутом космічних досліджень (чотири рази на рік).

Заходи, здійснені спільно з Полтавською облдержадміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

Згідно з посвідченням УкрІНТЕІ № 485 від 27.08.10 р., 29–30 травня 2011 р. на базі КрНУ проведено ХІІІ Міжнародну конференцію «Ідеї академіка Вернадського і науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів». Співорганізаторами цієї конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Полтавські обласні рада і державна адміністрація, Університет Матея Бела (Словаччина), Ланчжоуський університет (Китай), Кременчуцька районна державна адміністрація, Кременчуцька районна рада, Кременчуцький міський виконавчий комітет, Кременчуцький краєзнавчий музей, Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні». На пленарному засіданні конференції під час обговорення доповідей перших заступників голів обласної ради і держадміністрації прийнято рішення про залучення провідних науковців КрНУ до розробки галузевих програм розвитку Полтавщини. Згідно з цим рішенням учені факультету природничих наук розробляли окремі розділи проекту регіональної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2012 – 2015 роки (Програма «Довкілля-2015») відповідно до рішення Полтавської обласної ради V сесії VІ скликання від 15.06.2011 р.
2011 року Полтавська обласна державна адміністрація виділила регіональному ландшафтному парку «Кременчуцькі плавні», що функціонує при КрНУ з 2001 р., 365 тис. грн. на здійснення природоохоронних заходів, у тому числі на створення матеріально-технічної бази, видання науково-популярної продукції та розвиток екологічних досліджень у Полтавській області. 
Державна відзнака наукових досягнень університету, підтримка його роботи з боку міської та обласної державних адміністрацій і наявність сталого попиту на випускників, які отримують дипломи КрНУ, – найкращі рекомендації для навчального закладу.

Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової 
діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних
провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність

У КрНУ систематично проводиться методично-організаційна робота, пов’язана з використанням науково-інформаційних, науково-технічних ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізації інноваційних заходів, опануванням нових наукових технологій та підвищенням науково-інформаційної компетентності спеціалістів університету.
Нині у науково-дослідному процесі задіяно 680 комп’ютерів (із них 540 у мережі Internet), 26 комп’ютерних класів та 12 серверів різного призначення, а також близько 70 комп’ютеризованих лабораторних стендів. Комп’ютерний парк університету на 100 % складають сучасні комп’ютери. При цьому комп’ютерними класами забезпечено всі випускаючі кафедри, що при двозмінній роботі забезпечує виконання вимоги щодо забезпечення навчального процесу 100 студентів денної форми навчання 12 машинами.
В університеті приділяють постійну увагу модернізації та розширенню комп’ютерного парку. Щороку кількість комп’ютерів, задіяних у навчальному процесі, збільшується не менше ніж на 20 одиниць. У КрНУ створено мережу Інтранет, до якої підключено комп’ютерні класи та локальні мережі кафедр. Через мережу Інтранет університету комп’ютерні класи мають вихід до глобальної мережі Internet.
Збільшується кількість наукових публікацій співробітників університету. Основним фаховим виданням, де оприлюднюються найбільш важливі розробки і досягнення вчених університету та інших освітніх і наукових установ України, є «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». Він внесений до національних («Джерело» і «Україніка наукова») та міжнародних баз даних (ВИНИТИ РАН і «Ulrich Periodicals Directory»), що забезпечує підвищення рівня цитування статей наших науковців. На сьогодні подані документи щодо включення «Вісника» у міжнародну базу даних Scopus. Університет також видає ще два фахові наукові і один науково-виробничий журнали – «Електромеханічні і енергозберігаючі системи», «Екологічна безпека» і «Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва» відповідно.
Електронна бібліотека університету
Класична схема інформаційного забезпечення навчального процесу та аналізу наукових джерел передбачає наявність достатньої кількості паперових підручників і навчальних посібників у бібліотечному фонді університету, а необхідні тиражі навчально-методичного забезпечення на кафедрах вимагають суттєвого щорічного поповнення та оновлення. Для вирішення цих питань в університеті розроблено і введено в експлуатацію (на основі існуючої корпоративної мережі за допомогою бібліотечних серверів) електронну бібліотеку.
Програмний комплекс електронної бібліотеки забезпечує доступ до її інформаційних ресурсів з будь-якого комп’ютера, що входить до складу мережі Intranet університету, а також з комп’ютерів спеціалізованих читальних зал і призначених для цього комп’ютерних класів. Як базу даних для розміщення інформаційного масиву «Бібліотека» використано реляційну базу даних, що забезпечує багатокористувальний режим, високу надійність роботи з інформацією, можливість внесення, зберігання і надання за запитом користувачів великих обсягів інформації. Зараз електронна бібліотека налічує понад 19 Gb електронної літератури. Пропускна здатність Internet-каналу – 100 Mbit.
Комп’ютеризовані інформаційно-методичні комплекси
Організація і проведення лекцій через мережу Internet, проведення семінарських і практичних занять у вигляді телеконференцій у режимі «on-line», самостійна робота студентів з електронними підручниками і відеоматеріалами, спілкування з викладачами через електронну пошту або чати – це окремі складові процесу вивчення навчальної дисципліни за допомогою сучасних технологій. Вони дозволяють розв’язати певні задачі, проте не завжди надають необхідну інформацію з дисципліни в повному обсязі. У зв’язку з цим актуальною є задача створення комп’ютеризованих інформаційно-методичних комплексів (КІМК) окремих навчальних дисциплін, які дозволяють студентові самостійно вивчити весь теоретичний матеріал, виконати практичні завдання і курсові проекти, провести експериментальні дослідження, передбачені лабораторним практикумом з дисципліни, оцінити рівень отриманих знань. Комплекс формується як цілком закінчений програмний продукт, який може бути записаний на компакт-диск і наданий студентові для виконання повного обсягу навчальної роботи з дисципліни. Протягом трьох останніх років в університеті створено КІМК з 23 навчальних дисциплін.
Віртуальні лабораторні комплекси для навчального процесу і наукових досліджень
Підвищення ефективності освітнього процесу та наукових досліджень неможливе без створення віртуального устаткування. Віртуальні комплекси – це апаратно-програмний комплекс, створений на основі технології віртуальних інструментів, який дозволяє:
-	створювати вимірювальні прилади і системи збору даних;
-	створювати системи автоматичного керування і вимірювальні комплекси на основі спеціальних плат АЦП-ЦАП;
-	використовувати бібліотеки функцій і стандартні інструменти розробки і налагодження програм;
-	організувати віртуальну лабораторію, яка працює в режимі віртуального та імітаційного експерименту.
Основа віртуальних комплексів – фізична і математична моделі реальних об'єктів, що дозволяє ефективно застосовувати їх у навчальному процесі, під час виконання лабораторних робіт і в наукових дослідженнях.
Для створення віртуального устаткування розроблено програмний інструментарій – ефективний графічний інтерфейс з розвиненою системою графічного меню у вигляді наочних графічних образів, що забезпечують зручний інтерактивний режим його взаємодії з комп’ютером. Працюючи з віртуальним інструментом через графічний інтерфейс, користувач на екрані монітора бачить звичну передню панель, яка імітує реальну панель потрібного набору приладів, призначених для контролю і керування.
Можливість інтерактивного впливу на параметри імітаційної моделі досліджуваного об’єкта і/чи процесу дозволяють урахувати існуючі на практиці обмеження на явища, властиві реальним об'єктам і процесам, оцінити їх вплив на працездатність об’єкта та моделювати передаварійні й аварійні режими роботи об'єкта, недопустимі на реальному об’єкті. Застосування віртуальних комплексів як реального приладу є незамінним під час курсового та дипломного проектування, проведення дослідної роботи студентів.


Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах
у межах робочого часу викладачів
Згідно з Положенням «Про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» щороку розглядається та затверджується науково-технічною радою тематичний план НДР, який виконує ПВС кафедр університету поточного навчального року за рахунок другої половини робочого часу викладачів. Перелік НДР, які виконувались протягом 2011 року, затверджено НТР (Протокол № 8 від 17.11.2011) і наведено у таблиці.
Таблиця – Науково-дослідна робота,
що виконується на кафедрах у межах робочого часу викладача
№
Кафедра
Тема,
науковий керівник
Науковий результат 
та його значущість
1
2
3
4
Інститут електромеханіки, енергозбереження
і систем управління
1
Електричні машини 
та апарати
1. Пуск асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором від індуктивно-ємнісного перетворювача.
(проф. Загірняк М. В.,
доц. Некрасов А. В.)
Розроблено новий метод пуску АД з короткозамкненим ротором від індуктивно-ємнісного перетворювача з роботою АД у зоні критичного моменту. Застосування в електроприводах центрування конвеєрної стрічки.


2. Аналіз динаміки безкон-тактних магнітних вихідних пристроїв у трифазному виконанні.
(доц. Некрасов В. О.)
Отримано аналітичні формули для використання у розрахунках ви-хідних пристроїв в ключових режимах. Застосовується в електроприводах у середовищах безпечних щодо газу і пилу.


3. Дослідження розширення функціональних можливостей електромеханічних пристроїв.
(доц. Стрижак В. Д.,
доц. Лугова О. В.)
Розширення функціональних можливостей електромеханічних пристроїв. Застосування одних і тих самих електромеханічних пристроїв в електричних мережах різної напруги.
2
Системи автоматичного управління 
і електропривод
1. Розробка методу і засобів управління та контролю якості повітряного середовища у приміщеннях.
(проф. Чорний О. П.)

Розроблено математичну модель параметрів повітряного середовища у лабораторних приміщеннях та принцип керування електромеханічним обладнанням системи вентиляції. Підвищено якість навчання за рахунок роботи в навчальних приміщеннях з комфортними параметрами повітряного середовища.


2. Створення інтелектуальних систем управління процесами післяремонтних випробувань асинхронних двигунів.
(проф. Родькін Д. Й.)
Математично описано процеси перетворення енергії в комплексах післяремонтних випробувань. Оптимізовано закони керування, в тому числі на основі апарата нечітких множин, що дозволяє зменшити значення встановленої потужності електромеханічного обладнання до 40 %, споживання енергії – до 15 %. Розроблено електротехнічний комплекс післяремонтних випробувань асинхронних двигунів для електроремонтних підприємств та підприємств з виробництва електричних машин.


3. Розробка теоретичних і практичних засад моніторингу електромеханічних систем на основі інтелектуального ана-лізу даних.
(проф. Чорний О. П.)
Теоретично обґрунтувано ознаки зниження ресурсу і зміни стану високовольтних електричних двигунів. Створено метод кількісної оцінки залишкового ресурсу електричних двигунів. Розроблено програмно-апаратний комплекс моніторингу електромеханічного обладнання великої потужності.


4. Розробка організаційно-методологічних засад із використанням інформаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців інженер-них спеціальностей.
(проф. Чорний О. П.)
Описано наукові принципи використання віртуальних лабораторних комплексів у процесі підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей. Розроблено алгоритм багатопараметричного планування навчальних занять за часом і формою. Підвищено ефективність застосування інформаційних технологій у підготовці фахівців навчання. Розроблено методику оцінювання ефективності використовуваних інформаційних технологій і якості навчання на їх основі.


5. Складання характеристик системи векторного керування з урахуванням втрат сталі.
(доц. Огарь В. О.)
Покращено показники якості замкненої системи векторного керування у межах від 6 % до 13 % за рахунок урахування нелінійності кривої намагнічування при розрахунку характеристик векторної системи. Розроблено математичну модель векторної системи керування, що враховує втрати в сталі асинхронного двигуна, які збільшуються в результаті тривалої експлуатації або в ході ремонтних операцій.


6. Розробка систем активного регулювання параметрів на-сосних станцій засобами електропривода насосів.
(доц. Перекрест А. Л.)
Зменшено споживання електроенергії до 15 % за рахунок використання турбінних режимів основних насосів, покращено технологічні умови роботи насосних станцій за рахунок виключення гідроударів. Підвищено ефективність функціонування насосних станцій міського водопостачання за рахунок формування раціональних законів керування насосними агрегатами з урахуванням прогнозованих характеристик їх турбінних режимів.
3
Системи
електроспоживання
та енергетичний менеджмент
1. Створення систем релей-ного захисту з покращеними харак теристиками спрацьо-вування та інтелектуалізацією чутливості
(проф. Сінчук О.М.,
доц. Бялобржеський О.В.)
Розроблено структуру ефективних систем захисту. Втілення в розробки ПАО «Ампер» комплексів комутаційної апаратури.



2. Розробка методів та систем підвищення енергетичної ефек-тивності розподільних пристроїв та підстанцій, в яких вони експлуатуються. 
(проф. Сінчук О.М.,
доц. Бялобржеський О.В.)
Розроблено нові методи розрахунку. Потенційна реальність підвищення енергетичної ефективності розподільних пристроїв.


3. Розробка та реалізація енерго-ефективних та електро безпечних способів і методів управління тяговими електро-механічними комплексами рудникових двовісних елек-тровозів.
(проф. Сінчук О.М.,
доц. Бялобржеський О.В.)
Розроблено експериментальний зразок тягового електропривода електровоза. Економічний та соціальний ефект.
Факультет електроніки  та комп’ютерної інженерії
4
Електронні апарати
1. Розробка методів та засобів генерування, індикації та визначення параметрів фізич-них полів технічних та біо-логічних об’єктів.
(доц. Юрко О. О.)
Створено нові моделі системи кровообігу людини на основі електронних аналогій. Застосування в клінічних системах дослідження та діагностики стану серцево-судинної системи.


2. Створення металоводневих технологій: водневі акуму-лятори, виготовлення ультра-дисперсних особливо чистих конденсаторних порошків.
(доц. Мичковський Ю.Г.)
Створено нові моделі впливу водомісткого шару на величину генерованої ЕРС. Створення альтернативних джерел живлення.



3. Розробка пристроїв радіо-техніки та засобів теле-комунікацій.
(проф. Андрусенко О. М.)

Підвищення надійності системи радіоуправління електроприводом електровозу в умовах рудникових шахт. Застосування в САУ електроприводом рухомого складу гірничих виробництв.


4. Діагностування апаратури біомедичних досліджень.
(доц. Антонова О. І.)
Створено нові моделі ЕКГ сигналу скороченої розмірності зі збереженням точок, важливих для діагностики. Збереження великих обсягів інформації в портативних системах та системах безперервного контролю.
5
Інформатика 
і вища математика
1. Моделювання процесів в ізотропних та анізотропних середовищах. 
(доц. Ляшенко В.П.)

Підготовлено до захисту дві дисертації та захищена одна дисертація, опубліковано понад 40 статей.
Матеріали дисертації покладено до основи практичних рекомендацій під час розробки технологічного обладнання та технологічних процесів виробництва дроту у Державному інженерному центрі твердих сплавів «Світкермет» Міністерства промислової політики України та науково-виробничій фірмі «Карма».


2. Дослідження в галузі дина мічних задач лінеаризованої тео-рії пружності.
(доц. Глухов Ю. П.)
Опубліковано понад 30 статей. Спільно з Інститутом механіки імені С. П. Тимошенка НАНУ (м. Київ) проводяться фундаментальні дослідження в галузі динамічних задач лінеаризованої теорії пружності для шаруватих тіл з початковими напруженнями.


3.Математичне моделювання динамічних систем.
(доц. Славко Г. В.)
Опубліковано 11 статей. Розроб-лено нові математичні моделі надпровідної безконтактної транспортної системи і ротора з надпровідними магнітними підшипниками, створено програмне забезпечення моделювання їх динаміки.
6
Комп’ютерні 
та інформаційні системи
1. Активна ідентифікація пара метрів математичних моделей керованих процесів.
(проф. Гученко М. І.)
Розроблено метод ідентифікації параметрів трафіка в комп’ютер-них мережах на основі локальної моделі керованого процесу. Поліпшення якості обслуговування користувачів комп’ютерних мереж.
7
Інформаційно-управляючі системи
1. Розробка і впровадження моделей, алгоритмів та інфор маційних технологій, що забез печують підвищення якості монокристалів напівізолю-ючого арсеніду галію.
(проф. Оксанич А. П.,
доц. Щербак С. С.,
проф. Клюй М. І.)
У результаті виконання досліджень очікується отримання наступних наукових результатів:
- синтез математичних моделей технологічних процесів вирощування монокристалів напівізолюючого арсеніду галію для визначених груп діаметрів кристала;
- розробка алгоритмів регулювання діаметра кристала відповідно до концепції прогнозного управління.
Розроблені прогнозні регулятори планується реалізувати в автоматизованій системі управління процесом вирощування монокристалів арсеніду галію, що забезпечить підтримку діаметра злитка з точністю +,- 3мм і за рахунок цього значно покращити якісні показники монокристалів і скоротити витрати матеріалу при обдирці злитків. Фактичний стан на 01.12.2011. Синтезовано математичну модель процесу вирощування злитків для групи діаметрів 35-60 мм.
Розроблений прогнозований регулятор для вказаної групи діаметрів.


2. Дослідження та розробка методів, моделей і алгоритмів інформаційної технології розпізнавання фрагментів цифрових кольорових зображень.
(проф. Шостак В.Ф.,
проф. Петренко В.Р.) 
У результаті виконання досліджень за даною темою очікується отримання наступних наукових результатів:
- нові моделі і алгоритми підвищення якості цифрових зображень;
- нові методи розпізнавання і підрахунку кількості елементів цифрових зображень за вказаним зразком.
Нові методи розпізнавання елементів цифрових зображень зразка буде використано для побудови автоматизованої системи із визначення щільності структурних дефектів монокристалів напівпровідників, а також при розробці автоматизованої системи обробки результатів спостережень за впливом антропогенних чинників на стан об’єктів довкілля з використанням цитогенетичних методів.
Фактичний стан на 01.12.2011. Виконаний огляд існуючих методів, моделей та інструментальних засобів попередньої обробки цифрових зображень з метою підвищення їх якості, визначені умови, за яких доцільно використовувати ті чи інші методи підвищення якості. Перевірена працездатність досліджуваних методів підвищення якості зображень при обробці цифрових фотографій пилку рослин та злитків арсеніду галлію з дефектами типу дислокації.


3. Дослідження та розробка інтелектуальних технологій автоматизації управління виробничими і технологіч-ними процесами.
(доц. Шевченко І. В.,
доц. Оксанич І. Г.,
доц. Куделіна К. О.)
Розроблено комплекс нових моделей і алгоритмів для вирішення функціональних задач оперативного керування виробництвом монокристалів та напівпровідників. Підвищення ефективності оперативного керування виробничими процесами в умовах неповної визначеності.


4. Розробка автоматизованих систем управління процесом вирощування монокристаліч-них зливків сапфіру великого діаметра.
(проф. Оксанич А. П.,
доц. Притчин С. Е.)
У результаті виконання досліджень очікується отримання наступних наукових результатів:
- удосконалення технології отримання структурно-досконалих кристалів штучного лейкосапфіру вагою до 100 кг та діаметром 300 мм.
Штучний лейкосапфір призначений для виробництва ультраяскравих світлодіодів та потужних електронних виробів. Поліпшення струтур-ної досконалості суттєво зменшить кількість браку. Виконується патентний та інформаційний пошук. Вивчається системи-прототипи.
Факультет транспортних засобів і технологій
8
Автомобілі 
і трактори
1. Покращення показників керованості колісних машин за рахунок оптимізації кон-структивних параметрів швор-невих вузлів.
(проф. Солтус А. П.)
 Отримано залежності для визначення моменту опору повороту шини еластичного колеса від положення точки зустрічі осі з опорною поверхнею за межами контактного відбитка. Дозволяє на стадії проектування кермового керування врахувати конструктивні параметри шворневого вузла та характеристики шин керованих коліс на показники керованості колісних машин.


2. Підвищення екологічних показників дизельного авто-мобіля, оснащеного каталі-тичним нейтралізатором, шля-хом застосування біодизель-ного палива.
(доц. Шапко В.Ф., 
доц. Шапко С.В.)
Встановлено закономірності формування екологічних показників дизельного автомобіля, оснащеного каталітичним нейтралізатором.
Підвищення екологічної безпеки автомобільного транспорту.


3. Розробка методу оціню-вання автоматичних регулю-вальних важелів привода гальм з метою покращення процесу гальмування. 
(доц. Холодний Ю. Ф.)
Розроблено новий метод, що дозволить проводити підбір автоматичних регулювальних важелів для транспортних засобів, виходячи з дорожніх умов їх експлуатації та враховуючи ймовірність перерегулювання гальмівного механізму, та запропоновано критерії оцінювання конструкцій. Використання запропонованого методу дозволить знизити ймовірність заклинювання гальмівних механізмів під час руху транспортних засобів на затяжних спусках, підвищить надійність та довговічність гальмівного привода.


4. Підвищення ефективності використання рухомого скла-ду за рахунок раціонального використання технікоеконо-мічних показників.
(доц. Павленко В. В.,
доц. Павленко О. В.)
Визначено зв’язок між показниками ефективності використання рухомого складу на маршрутах та основними технічними параметрами автомобілів. Отриманий зв’я-зок дозволяє призначати нормативи витрати палива, терміни виконання планових ремонтів та ін. для сучасних автомобілів.
9
Інженерна 
і комп’ютерна графіки
1. Оптимізація геометричних параметрів гранних енерго-ефективних будівель.
(доц. Мартинов В. Л.)

Розроблено ДСТУ „Будівельна кліматологія”. Виступ на міжнародній конференції. Друк статей. Розроблено документ всеукраїнського значення для проектування будинків. Використання розрахованих даних підвищить ефективність роботи архітектора-проек-тувальника. Підвищить якість проектів, підвищить енергоефективність енергоекономічних будинків (зменшить тепловитрати).


2. 3D моделювання технічних систем при вирішенні опти-мізаційних задач в машино-будуванні.
(доц. Мартинов В. Л.)
Виступ на конференціях. Друк статей. Рекомендовано використовувати в конструкторському бюро та у навчанні студентів.


3. Розробка та дослідження пнев модвигуна з кільцевим ротором.
(доц. Мартинов В. Л.)
Виступ на конференціях. Друк статей. Розроблений стимулятор роторного двигуна уявлення про конструкцію та роботу двигуна. Впровадження до навчального процесу, та конструкторські бюро дозволяє вирішувати ряд технічних задач.

10
Транспортні технології
1. Розробка муніципально-приватної моделі організації міського пасажирського авто-транспорту.
(доц. Мороз М. М.)
Зменшення собівартості перевезення до 10 % за рахунок підвищення використання пасажиромісткості, покращення екологічності за рахунок зменшення кількості та заміни рухомого складу на більший клас, покращення рівня транспортного обслуговування до 15 %. Розробка оптимізаційної моделі системи управління міським пасажирським автотранспортом, яка орієнтована на взаємодію владних і підприємницьких структур з урахуванням специфіки невеликого міста.



2. Побудова математичної моделі роботи міського пасажирського транспорту.
(доц. Мороз М. М.)
Зменшення собівартості перевезення до 15 % за рахунок підвищення використання пасажиромісткості, покращення екологічності за рахунок зменшення кількості та заміни рухомого складу на більший клас, покращення рівня транспортного обслуговування до 12 %. Розробка моделі дозволяє прогнозувати транспортну рухомість населення для формування відповідних організаційно-економічних рішень та забезпечення на цій основі високої ефективності та якості пасажирських перевезень.


3. Розробка і впровадження моделей, алгоритмів та інфор-маційних технологій, що за-безпечують підвищення якості транспортного обслуговуван-ня. 
(доц. Мороз М. М.)
Зменшення собівартості перевезення до 15 % за рахунок використання нових маршрутів, покращення екологічності за рахунок зменшення загального пробігу рухомого складу. Розробка алгоритмів з використанням інформаційних технологій, що забезпечують підвищення якості транспортного обслуговування.


4. Підвищення ефективності малопорційних розвезень на базі ІТ. 
(доц. Мороз М. М.)
Зменшення собівартості перевезення до 20 % за рахунок використання нових розроблених маршрутів за рахунок використання ІТ. Розроблено ІТ, що дозволяє підвищити ефективність малопорційних перевезень.
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Конструювання машин 
та технологічного обладнання
1. Дослідження динаміки машин і механізмів.
(проф. Маслов О. Г.)
Описана закономірність силової взаємодії лопастей бетонозмішувача з цементобетонною сумішшю, що дозволяє створювати нові конструкції змішувачів будівельних матеріалів. На прикладі використання пружинного розвантажувача для зрівноваження сил інерції робочого органа хитного вібраційного конвеєра отримано систему рівнянь, що дозволяє знайти коригуючу силу з умови її найкращого наближення. Розроблено методику розрахунку пружинного розвантажувача, що дозволяє проводити обчислення та визначати оптимальні параметри пружинних розвантажувачів робочих органів вібраційних машин, що беруть участь у зворотно-поступальному русі.
Розроблено конструкцію робочого органа змішувача з раціональними параметрами, що дозволяє покращити експлуатаційні параметри змішувача. У результаті експериментальних досліджень знайдено рішення математичної моделі важкої вібраційної машини при рухливому з'єднанні інерційного вібратора з її робочим органом. Отриманий розв’язок математичної моделі дозволяє забезпечити енергоефективні-ший режим роботи вібраційної машини, що досягається шляхом зменшення маси органа за допомогою рухомого з'єднання його з інерційним віброзбуджувачем.


2. Наукові основи створення вібраційних машин 
(доц. Іткін О. Ф.)
Описано закономірність для визначення основних параметрів полічастотних віброплощадок та отримано результати, що покладені в основу створення віброплощадок з навантаженням 3–5 тонн.

Факультет механіки та матеріалознавства
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Технічна механіка
1. Особливості розвитку тріщин в гірських породах при динаміч ному навантаженні.
(проф. Воробйов В. В.)
Розроблено нові моделі для розрахунку розвитку тріщини під дією імпульсного навантаження. Встановлено закономірності розвитку тріщин залежно від параметрів динамічного навантаження.


2. Розробка конструкцій свер-дловинних зарядів з посиле-ним навантаженням на донну частину.
(доц. Пєєв А. М.)
Розроблено нові моделі для визначення напружень в масиві при вибуху свердловинного заряду. Встановлено залежності зміни напруг при вибуху свердловинного заряду залежно від просторового розташування точок ініціювання.


3. Дослідження впливу нових конструкцій зарядів вибухових речовин на зміну міцносних характеристик гірських порід.
(доц. Долударєва Я. С.,
доц. Мисліцький С. М.,
доц. Пєєва І. Е.)
Розроблено моделі для дослідження впливу форми заряду на розподіл полів напружень в масиві. Встановлення взаємозв`язку зміни  міцності гірських порід протягом часу залежно від впливу на них імпульсних вибухових навантажень.
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Технологія машинобудування
1. Дослідження та удоско-налення технологічних проце-сів у машинобудуванні.
(проф. Драгобецький В. В.,
проф. Костін В. В.,
проф. Пирогов Л. І.)
Науково обґрунтовано закономірності процесів різання інструментом з комбінованими вставками з твердих сплавів. Підвищення продуктивності процесів різання в 2-3 рази.


2. Розробка технології імпульс ного легування та плакування машинобудівних та інструмент тальних виробів наночастками.
(проф. Драгобецький В.В.)
Розкрито та науково обґрунтовано механізм легування матеріалів наночастками з твердих сплавів. Заміна інструменту з твердих сплавів інструментальними сталями. Очікуваний економічний ефект – 700 тис. грн на тонну продукції інструментального виробництва.
14
Інженерне матеріалознавство
1. Дослідження металів та компо зиційних матеріалів: технологіч-ні процеси та методи досліджен ня. (проф. Гаврилюк Ю. М.)
Підвищено однорідність мікроструктури металів та сплавів. Зменшення дефектності матеріалів та браку при виробництві деталей.


2. Корозія металів при високих температурах зі створенням окалини. Методи знищення окалини з гарячого прокату.
(доц. Залєсов М. Д.)
Розроблено системи гідрозмиву окалини з гарячого прокату. 
Значне поліпшення якості готового прокату.


3. Дослідження сорбційних матеріалів.
(проф. Хасанов А. Т.)
Визначено сорбційні матеріали для очищення рідин. Запропоновано матеріали придатні для використання у промисловості та побуті для очищення води.
15
Процеси 
і обладнання механічної 
та фізико-технічної обробки
1. Розробка струминних тех-нологій для обробки нових конструкційних матеріалів; удосконалення промислового обладнання, що реалізує су-часні фізико-технічні методи обробки.
(проф. Саленко О. Ф.)
Запропоновано пристрій попереднього надсилання абразиву та система моніторингу якості різального струменя. Розроблено функціонально-орієнтовану технологію нанесення високоміцних покриттів для підвищення стійкості швидкозношуваних елементів. 
(Робота виконується разом з Інститутом проблем міцності ім. Г.Писаренка).
Впровадження в НДР ООО «Родень» дозволить автоматизувати процес підготовки різальної машини до роботи та поліпшити якість обробки.


2. Оптимізація шумо- та тер-мозахисних кожухів турбо-агрегатів.
(проф. Саленко О. Ф.)
Вперше запропоновано технологію та пристрій для її реалізації створення перфорації у стільникових композитних ламелях з неметалевих композитів. Така техноло-гія може значно поліпшити шумоізоляцію турбоагрегатів в авіаційній промисловості та скоротити трудовитрати при виготовленні відповідних стільникових панелей.


3. Удосконалення лезових та комбінованих методів обробки матеріалів.
(проф. Саленко О. Ф.)
Вперше теоретично обґрунтовано та сформульовано гіпотезу щодо нового способу активізації явищ електропластичності у твердих та надтвердих матеріалах. (Робота виконується разом з Інститутом надтвердих матеріалів ім. Бакуля НАН України). Доведено гіпотезу та реалізовано спосіб на наявній на кафедрі установці ЛСК-5-400, що дозволить виконувати певні  деформування міцних крихких струмопровідних матеріалів.
Факультет природничих наук
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Безпека життєдіяльності
1. Розробка методів ней-тралізації токсичних газопо-дібних викидів при детонації вибухових речовин, які засто-совуються при видобутку корисних копалин на кар’єрах.
(проф. Чебенко В. М.)
Публікація статей, тез, доповідей, виступ на наукових конференціях.
Впровадження у виробництво.


2. Екологічний ризик як складова екологічної безпеки під час видобутку нерудних корисних копалин.
(доц. Козловська Т. Ф.)
Публікація статей, тез, доповідей, виступи на наукових конференціях. Впровадження у навчальний процес під час підготовки та проведення занять.
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Екологія
1. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні.
(проф. Шмандій В.М.)
Розроблено новий комплекс оптимальних організаційно-технічних рішень з управління екологічною безпекою регіону з інтенсивним техногенним сейсмічним навантаженням. Підготовлено до захисту одну кандидатську дисертацію, спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека, опубліковано сім наукових робіт. Знижено рівень екологічної небезпеки за чинниками техногенної сейсмічності у Кременчуцькому територіально-промисловому комплексі.


2. Отримання ефективних нано-структурованих сорбен-тів з рослинних відходів та випробування їх для очищен-ня стічних вод.
(доц. Бездєнєжних Л. А.)
Отримано наноструктуровані адсорбенти з рослинних відходів за вдосконаленою методикою та досліджено очищення  стічних вод від іонів важких металів та нафтопродуктів. Опубліковано статті та тези доповідей. Ефект вилучення іонів важких  металів  та нафтопродуктів складає 99,9 %, що вище порівняно з активованим вугіллям.


3. Дослідження структурно-функ ціональної організації біогідроценозів.
(доц. Никифоров В. В.)
12 публікацій у фахових виданнях, захист докторської дисертації (2011 р.), ведеться підготовка двох аспірантів. Використання результатів для розробки проекту створення Національного природного парку «Середньодніпровський»


4. Розробка технологічних рекомендацій з удосконалення процесів очищення стічних вод від забруднень.
(доц. Святенко А. І.)
Розроблено рекомендації щодо коригування концентрації активного мулу в аеротенках, ведеться підготовка одного аспіранта, опубліковано чотири статті. Підвищення ефекту очищення стічних вод, захист відкритих водойм від забруднення.
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Фізика
1. Дослідження взаємодії біо-логічно-активних речовин з поверхнею кремнія у хемогра-фічному процесі.
(проф. Єлізаров О. І.,
доц. Єлізаров М. О.)
Вперше встановлено можливість візуалізації наслідків взаємодії біологічно-активних рідин з неокисленою поверхнею кремнію методом хемографії. Встановлено експериментальну можливість з допомогою хемографічного ефекту візуалізовувати і досліджувати розподіли компонентів біологічно-активних рідин на хемографічно активній поверхні, які виникають внаслідок дії різних силових полів на зразок біологічно-активної рідини. Результати можуть бути корисно застосовані при дослідженнях препаратів біологічно-активних рідин, зокрема крові, сечі, з метою діагностування хвороб.


2. Дослідження розмірного ефекту електролітичної про-відності ґрунтів і хемогра-фічна візуалізація явищ щілинної корозії.
(проф. Єлізаров О. І.)
Установлено механізм провідності вологого ґрунту. Хемографічним методом доведено відсутність електролітичного контакту між жертовним анодом і захищуваною поверхнею на початковому етапі руйнування захисного покриття металоконструкцій при катодному захисті. Удосконалено ефективність існуючих систем катодного захисту підземних металоконструкцій.



3. Дослідження фізичних ас-пектів процесу перетворення опалого листя на газ.
(проф. Єлізаров О. І.)
Розроблено метод одержання біогазу із листя паркових дерев мезофільним способом. Описано результати впливу домішок тваринного походження на інтенсивність бродіння та хімічний склад біогазу. Можливість переробки біомаси рослинних відходів (зокрема, паркового листя) метановим бродінням з одержанням біогазу. Використання залишків метанового бродіння якдобрива.



4. Дослідження забруднення міського середовища акустичними шумами.
(доц. Поліщук В. С.)
Розроблено способи і засоби зниження рівня аеродинамічного шуму вентиляторів. Покращення екологічного стану міст. 
19
Геодезія, землевпорядкування та кадастр 
1. Удосконалення систем во-допостачання та водовідве-дення. 
(проф. Артамонов В. В.)
Зменшення антропогенного навантаження на гідросферу та поліпшення якості питної води. 


2. Розроблення методів і моделей геоінформаційного моніторингу територій техно-генного навантаження.
(доц. Жорняк М. С.)
Упровадження оперативного моніторингу стану територій техногенного навантаження (ерозійне руйнування берегової лінії, техногенно порушені землі).



3. Удосконалення методів роз-рахунку будівельних кон-струкцій, які працюють в умо-вах складних деформацій.
(доц. Клюка О. М.)
Підвищення точності розрахунку несучої здатності, що дозволить підвищити експлуатаційну надійність будівельних конструкцій в умовах складних деформацій.

Факультет економіки
20
Економіка
1. Моніторинг інноваційно-інвестиційного розвитку про-мисловості в умовах активі-зації процесів інтеграції в світовий економічний простір.
(проф. Маслак О. І.)

Апробовано результати дослід-ження на науково-практичних конференціях та їх публікація у наукових статтях, посібниках, підручниках, монографіях. Впроваджено результати дослідження у діяльність підприємств, отримання актів впровадження наукових розробок, впровадження результатів НДР у навчальний процес.


2. Дослідження механізмів організаційно-економічного механізму забезпечення стало-го розвитку промислових під-приємств в умовах глобалі-заційних процесів.
(проф. Маслак О.І.)
Апробовано результати дослід-ження на науково-практичних конференціях та їх публікація у наукових статтях, посібниках, підручниках, монографіях. Впровад-жено результати дослідження у діяльність підприємств, отримання актів впровадження наукових розробок, впровадження результатів НДР у навчальний процес.


3. Дослідження механізмів забезпечення розвитку еконо-міки національного господар-ства на основі реалізації концепції інноватизації.
(проф. Маслак О. І.)
Апробовано результати дослід-ження на науково-практичних кон-ференціях та їх публікація у наукових статтях, посібниках, підручниках, монографіях. Впровад-жено результати дослідження у діяль-ність підприємств, отримання актів впровадження наукових розробок, впровадження результатів НДР у навчальний процес вищих навчальних закладів.
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Облік, аналіз і аудит
1. Розробка напрямку удоско-налення обліково-аналітичної роботи на підприємствах та в організаціях.
(проф. Касич А. О.)
Публікація статей, тез доповідей та виступ на наукових конфе-ренціях; керівництво науковою роботою студентів при підготовці ними статей, наукових робіт на конкурси; виконання госпдоговірної тематики та підготовка звітів за нею. Впроваджено наукові результати у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.


2. Розробка науково-мето-дичних основ оцінювання фі-нансового стану малих під-приємств.
(ст. викл. Циган Р. М.)
Публікація статей, тез доповідей та виступ на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів при підготовці ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси. Впроваджено наукові результати у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.


3. Розв’язання проблем адап-тації облікових процесів до міжнародних стандартів звіт-ності.
(проф. Касич А. О.)
Публікація статей, тез доповідей та виступи на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів при підготовці ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси. Впроваджено наукові результати у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.
22
Фінанси та кредит
1. Удосконалення формування та ефективності використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання.
(доц. Глухова В. І.)
Публікація статей, тез доповідей та виступ на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів при підготовці ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси; виконання госпдоговірної тематики та підготовка звітів за нею. Впроваджено наукові результати у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.


2. Реформування бюджетної системи та міжбюджетних від-носин.
(доц. Глухова В. І.)
Публікація статей, тез доповідей та виступ на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів при підготовці ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси. Впроваджено наукові результати у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.


3. Дослідження ефективності функціонування банківської системи.
(доц. Глухова В. І.)
Публікація статей, тез доповідей та виступ на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів при підготовці ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси. Впроваджено наукові результати у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.


4. Розробка та вдосконалення діючих інструментів і важелів фінансового механізму.
(доц. Глухова В. І.)
Публікація статей, тез доповідей та виступ на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів при підготовці ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси. Впроваджено наукові результати у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.
23
Економічна теорія
1. Формування засад сталого розвитку регіональних систем.
(доц. Семко Т. В.)
Публікація статей, тез доповідей та виступ на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів при підготовці ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси. Впроваджено наукові результати у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.
Факультет управління
24
Менеджмент
1. Регіональне управління кон-курентоспроможністю підпри-ємств.
(проф. Хоменко М. М.)
Досліджено особливості розвитку вітчизняних галузей в кризових умовах господарювання та чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств із використанням математичних методів та моделей при застосуванні оптимізаційних підходів. Розроблено організаційно-економічний механізм забезпечення ефективної системи управління конкурентоспроможністю підприємств Кременчуцького промислового району.


2. Дослідження проблем і напрямів розвитку вищої освіти України.
(доц, Почтовюк А. Б.)
Застосовано маркетинговий інструментарій державного управління вищою освітою на регіональному рівні в умовах ринкової трансформації українського суспільства. Розробка нового механізму державного управління розвитком вищої освіти на регіональному рівні в ринкових умовах господарювання. Комплексний аналіз сутності державного маркетингу у сфері вищої освіти в умовах перехідного українського суспільства та розробка понятійного апарату для його дослідження.


3. Установлення шляхів підви-щення гнучкості місцевого ринку праці.
(доц. Дружиніна В. В.)
Розроблено рекомендації для головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Управлінь праці та соціального захисту населення районних держадміністрацій, міського центру зайнятості, керівництва підприємств різних форм власності при створенні стратегічних програм соціально-економічного розвитку.
25
Маркетинг
1. Маркетингові дослідження застосування рекламних тех-нологій на щитових носіях.
(проф. Сокур М. І.,
доц. Сокур Л. М.)
Установлено вплив рекламних технологій на ефективність роботи операторів мобільного зв’язку. Результати досліджень слугують науковою базою ефективного впливу на свідомість клієнтів і сприяють розширенню сегменту ринку послуг мобільного зв’язку.


2. Санітарно-гігієнічні та еко-логічні дослідження автомо-білів «КрАЗ» відповідно до «Санітарних правил водіїв вантажних автомобілів».
(проф. Сокур М. І.,
проф. Шмандій В. М.,
проф. Солтус А. П.)
Установлено вплив конструктивних і технологічних параметрів автомобілів КрАЗ на екологію і стан здоров’я водіїв при роботі в умовах глибоких кар’єрів. На основі результатів досліджень розробляються рекомендації і заходи з удосконалення конструкцій автомобілів у напрямку зменшення їх шкідливого впливу на довкілля і здоров’я водіїв.


3. Дослідження стану про-мислових і адміністративних будівель промислового регіо-ну.
(проф. Сокур М. І.,
проф. Юрко О. А.)
Встановлено стан будівель промислового та житлового призначення та їх можливість подальшої експлуатації. Результати досліджень дозволять запобігти непередбачуваному руйнуванню будівель і усуненню загроз для життя і здоров’я людини.


4. Соціологічні дослідження політичних уподобань жителів м. Кременчук.
(проф. Сокур М. І.)
Встановлено соціальні і політичні вподобання і переконання жителів міста. Дослідження дозволять виявити соціальні і політичні вподобання жителів міста Кременчук і послугують базою для розробки заходів з покращення їх життя.
26
Фізичне виховання
1. Виявлення гендерних особ-ливостей ціннісних орієнтацій у фізичному вихованні сту-денток.
(доц. Кудряшова Т. І.)
Вивчено й узагальнено досвід організаційно-методичної роботи з фізичного виховання студентів по-літехнічних вищих навчальних закладів. Досліджено особливості програмування, моделювання, уп-равління системою фізичної підготовки студентів у політехнічному вищому навчальному закладі, в основу яких покладено вимоги освітньо-професійних характеристик до фізичної готовності різних напрямків підготовки спеціалістів, етапи навчання. Встановлено, що зростання показників фізичних та психологічних якостей, рівня фізичної підготовленості, в цілому готовності студентів до виробни-чої діяльності можливе за умов використання професіограми спеціаліста як модельно-цільової характеристики. при програмуванні занять з фізичного виховання.


2. Дослідження організаційно-методичних аспектів фізич-ного виховання студентів по-літехнічних вищих навчаль-них закладів з урахуванням специфіки професійної діяль-ності. 
(доц. Кудряшова Т. І.)
Підготовлено обґрунтування теми дисертаційної роботи. Зроблено перший та другий розділ дисертаційної роботи. Проведено науковий експеримент: тестування та анкетування студентів КрНУ. Триває обробка наукового дослідження. Зібрано наукові джерела та наукова література. Іде підготовка до опису наукових досліджень. Підвищено інтерес до занять з фізичного виховання. 
Підвищено відвідуваність занять.



3. Дослідження оздоровчого ефекту дихальної гімнастики для різних видів конституції вищої нервової діяльності психотипів. 
(доц. Кудряшова Т. І.)
Впроваджено результати до практики роботи спортивних клубів, лікувальних та оздоровчих закладів. Актуальність досліджень зумовлена недостатньою обґрунтованістю і дефіцитом розробок щодо розвитку фізичних якостей жінок 30–45 річного віку з урахуванням конкретних умов організації процесу їх фізичного виховання. Крім того, обґрунтування характеристик рухової підготовленості та фізичного розвитку жінок  у сукупності з екологічними факторами дасть можливість здійснювати диференційований підхід при плануванні оздоровчо-тренувальних навантажень залежно від рівня підготовленості жінок 30-45–річного віку.


27
Іноземні мови
1. Розробка інноваційних технологій навчання іноземним мовам в аспекті активізації самостійної роботи студентів. 
(доц. Конюхова Н. І.)
Опубліковано результати 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. Залучено студентів до наукової діяльності; впровадження результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес студентів ВНЗ; вдосконалення науково-методичного забезпечення процесу викладання іноземних мов.


2. Дослідження теоретичних та прагматичнихі аспектів сучасної філології. 
(доц. Конюхова Н. І.)
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. Залучено студентів до наукової діяльності; впроваджено результати наукових досліджень у навчально-виховний процес студентів ВНЗ; вдосконалено науково-методичне забезпечення процесу викладання іноземних мов.
28
Переклад
1. Розв’язання лексичних, гра-матичних, прагматичних та соціокультурних проблем пе-рекладу.
(доц. Пірог І. І.)

Кращі роботи студентів рекомендовано до участі у ІІ турі студентських наукових робіт. Систематизовано теоретичні знання студентів, розширення сфери наукових пошуків студентів


2. Дослідження комунікативно-функціональних, семантичних і прагматичних характеристик мовних одиниць у спілкуванні.
(доц. Пірог І. І.)
Кращі роботи студентів рекомендовано до участі у ІІ турі студентських наукових робіт. Систематизовано теоретичні знання студентів, розширення сфери наукових пошуків студентів
Факультет права і гуманітарних наук
29
Соціально-політичні науки
1. Розробка психолого-педа-гогічних засад реформування організації та змісту діяль-ності вищої школи в Україні (теоретично-методичний ас-пект). 
(проф. Поясок Т. Б.,
доц. Білоус Р. М.)
Видано навчальні посібники, на-укові статті; підготовлено кандидатські дисертації; виступи на конференціях, засіданнях наукової школи з проблем неперервної освіти та педагогічної творчості; проведення Всеукраїнської олім-піади з педагогіки серед студентів; проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію. Підвищено якість навчального процесу у ВНЗ, підготовлено викладачів для вищої школи; підготовлено науково-мето-дичні матеріали для викладачів і студентів.


2. Дослідження проблем трансформаційних процесів українського суспільства у політичному вимірі.
(доц. Матета О. А.,
доц. Лебединська Г. О.)
Організовано та проведено Всеукраїнську конференцію, науковий семінар, круглий стіл; публікація у наукових виданнях; проведено І етап Всеукраїнської олімпіади. Підвищено якість на-вчального процесу в університеті; формування громадської сві-домості та культури студентів.


3. Удосконалення та опти-мізація психологічної підго-товки фахівця у сучасному освітньому просторі.
(проф. Поясок Т. Б.,
доц. Білоус Р. М.,
доц. Герасименко Л. В.)
Видано навчальні посібники, наукові статті; тези конференцій; проведено «Школу молодого психолога»; проведено олімпіаду з психології серед школярів; проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію. Популяризовано психологічні знання, психологічну підготовку фахівців з вищою освітою для різних галузей господарства, а також професійну психологію; поширено психологічний досвід серед працівників психологічних служб.

30
Теорія, історія держави та права
1. Дослідження проблем по-передження злочинності серед молоді та непов-нолітніх в місті Кременчуці.
(доц. Дзябенко О. Ф.)
Розроблено рекомендації для правоохоронних та громадських організацій у галузі попередження правопорушення серед молоді та неповнолітніх в м. Кременчук. Виховання правової відповідальності молоді у м. Кременчук. 



2. Дослідження суспільно-політичного життя україн-ського села у 1920-1930 рр.
(проф. Капустян Г. Т.)
Досліджено проблеми трансформації українського села в роки колективізації сільського господарства та індустріалізації промисловості УРСР, причин та масштабів голодомору. Формування у молоді розуміння проблем української історії радянської доби, патріотичної громадянської позиції з важливіших проблем українського державотворення.
31
Українознавство
1. Історико-краєзнавчі дослід ження Полтавського регіону.
(доц. Маслак В. І.)
Публікація статей, тез доповідей та виступи на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів при підготовці ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси. Впроваджено наукові результати у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.


2. Розв’язання проблем збере ження пам’яток історії і куль тури.
(доц. Маслак В. І.)
Публікація статей, тез доповідей та виступи на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів при підготовці ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси. Впроваджено наукові результати у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.


3. Дослідження сучасних проблем документознавства та мовознавства.
(доц. Маслак В. І.)
Публікація статей, тез доповідей та виступ на наукових конференціях; керівництво науковою роботою студентів при підготовці ними статей, тез доповідей, наукових робіт на конкурси. Впроваджено наукові результати у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.
32
Кримінальне, цивільне, право 
та процес
1. Дослідження механізму реалізації кримінальної від-повідальності.
(доц. Митрофанов І. І.)

Публікація монографій, статей, тез доповідей та виступи на міжнародних науково-практич них конференціях; керівництво науковою роботою студентів при написанні ними статей, тез доповідей, наукових робіт. Впроваджено наукові результати до навчального процесу при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.


2. Розробка нормативних за-сад кримінально-правового захисту довкілля.
(доц. Митрофанов І. І.)

Публікація монографій, статей, тез доповідей та виступи на міжнародних науково-практич них конференціях; керівництво науковою роботою студентів при написанні ними статей, тез доповідей, наукових робіт. Впроваджено наукові результати у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.


3. Дослідження правового регулювання, опіки та піклу-вання в Україні.
(доц. Галунов М. І.)
Публікація монографій, статей, тез доповідей та виступи на міжнародних науково-практич них конференціях; керівництво науковою роботою студентів при написанні ними статей, тез доповідей, наукових робіт. Впроваджено наукові результати у навчальний процес при підготовці та проведенні лекцій і практичних занять.



Проректор з наукової роботи професор					А. В. Луговой


Начальник науково-дослідної частини
професор											В. В. Никифоров
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Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

¹
ï/ï
Íàçâà ïðèëàäó (óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ òà ìîâîþ îðèã³íàëó) ³ éîãî ìàðêà, ô³ðìà-âèðîáíèê, êðà¿íà ïîõîäæåííÿ
Îá´ðóíòóâàííÿ ïîòðåáè çàêóï³âë³ ïðèëàäó (îáëàäíàííÿ) â ðîçð³ç³  íàóêîâî¿ òåìàòèêè, ùî âèêîíóºòüñÿ ÂÍÇ 
Âàðò³ñòü, 
(äîë. ÑØÀ àáî ºâðî) 
1
2
3
4
1
Ñèñòåìà äëÿ âèì³ðþâàííÿ òà îö³-íþâàííÿ ñòàòè÷íèõ ïåòåëü ã³ñòåðå-çèñó ì’ÿêî-ìàãí³òíèõ ìàòåð³àë³â íà ïîñò³éíîìó ñòðóì³ REMAGRAPH® C – 500), Âèðîáíèê: Magnet-Physics Inc., USA
Ñòâîðåííÿ òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ áàçè äëÿ çàñòîñóâàííÿ íîâèõ ì’ÿêî-ìàãí³òíèõ êîìïîçèòíèõ ìàòåð³àë³â ïðè ðîçðîáö³ âèñîêîâèêîðèñòîâóâàíèõ åëåêòðè÷íèõ ìàøèí ³ç ï³äâèùåíèìè åêñïëóàòàö³éíèìè òà åíåðãåòè÷íèìè ïîêàçíèêàìè
$ 39 000
2
Ñèñòåìà äëÿ âèì³ðþâàííÿ òà îö³-íþâàííÿ äèíàì³÷íèõ õàðàêòåðèñ-òèê ì’ÿêî-ìàãí³òíèõ ìàòåð³àë³â íà çì³ííîìó ñòðóì³ REMACOMP® C (âèì³ðþâàííÿ çä³éñíþþòüñÿ çã³äíî ç ì³æ-íàðîäíèì ñòàíäàðòîì IEC 60404-6), 
Âèðîáíèê: Magnet-Physics Inc., USA 

$32 000
3
Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñó Rapid Prototyping (3-D stereo Litho-graphy)
Âèðîáíèê: DelCAM Inc, Âåëèêîáðèòàí³ÿ
Îáëàäíàííÿ ïëàíóºòüñÿ âèêîðèñòîâó-âàòè äëÿ âèãîòîâëåííÿ çàïàòåíòîâàíèõ àâòîðàìè åëåìåíò³â ëàçåðíî-ñòðóìèí-íèõ ñèñòåì (ïàò. íà âèíàõ³ä ÏÓ 63732 â³ä 25.10.2011 «Ïðèñòð³é äëÿ âèêîíàííÿ ñòðóìèííî-ïðîìåíåâî¿ îáðîáêè ôóíê-ö³îíàëüíî-îð³ºíòîâàíèõ ìàòåð³àë³â»), ùî äîçâîëÿþòü åôåêòèâíî ñïîëó÷àòè ïðîì³íü ëàçåðà ³ç ñòðóìåíåì ð³äèíè íàäâèñîêîãî òèñêó òà âèêîíóâàòè ð³çàííÿ íàäì³öíèõ ìàòåð³àë³â ³ç îäíî÷àñíèì ôîðìóâàííÿì âëàñòèâîñòåé ïîâåðõíåâîãî øàðó. Íàÿâí³ñòü òàêîãî îáëàäíàííÿ äîçâîëèòü ïîâí³ñòþ çàâåð-øèòè êîìïëåêòóâàííÿ ì³æðåã³îíàëüíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî öåíòðó âèñîêèõ òåõíîëîã³é, ñòâîðåíîãî ïðè êàôåäð³, òà äîâåñòè äî ïðàêòè÷íîãî âïðîâàäæåííÿ ðåçóëüòàòè ðÿäó ôóíäàìåíòàëüíèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò, âèêîíóâàíèõ íàóêîâöÿìè óí³âåðñèòåòó ñï³ëüíî ³ç ïðîâ³äíèìè ôàõ³âöÿìè ðÿäó àêàäåì³÷-íèõ óñòàíîâ – ²íñòèòóòó íàäòâåðäèõ ìàòåð³àë³â ³ì. Â. Áàêóëÿ ÍÀÍÓ, ²íñòè-òóòó ïðîáëåì ì³öíîñò³ ³ì. Ã. Ïèñàðåíêà.
$ 80 000
4
Ïðèëàä ãëîáàëüíîãî ïîçèö³þâàííÿ Òðèìáë (GPS Trimble R8 L1/L2) Âèðîáíèê: Trimble, USA
Ïîòðåáà â ïðîâåäåíí³ ðîá³ò ç ìîí³òîðèíãó áåðåãîâî¿ ë³í³¿ Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõîâèùà 
$ 20 100
5
Ãàçîïîðøíåâà åíåðãåòè÷íà óñòà-íîâêà ìàðêè G 3516, ïîòóæí³ñòü 1000 êÂò, ô³ðìà âèðîáíèê «Caterpillar», ÑØÀ.
www.zeppelin.com.ua
Âñòàíîâëåííÿ ãàçîïîðøíåâî¿ óñòàíîâêè íà òåðèòîð³¿ óí³âåðñèòåòó äîçâîëèòü âèêîíàòè ðÿä äîñë³ä³â ç äîñë³äæåííÿ ðîáîòè àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ òà äîçâîëèòü ÷àñòêîâî çìåíøèòè âèòðàòè íà îïàëåííÿ.
$ 390 000 

6
Ñïåêòðîìåòð ÈÊ– Ôóðüå – ÔÑÌ – 1211
Âèðîáíèê: ÐÔ
Äëÿ âèêîíàííÿ ãîñïäîãîâ³ðíèõ ðîá³ò ó ãàëóç³ åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ
$ 22 471
7
Ðåíòãåíî-ôëóîðåñöåíòíèé àíàë³çà-òîð EÕÐÅRT 3L 
Âèðîáíèê: ÐÔ
Äëÿ âèêîíàííÿ ãîñïäîãîâ³ðíèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò íà çàìîâëåííÿ Ïîëòàâñüêîãî ã³ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíîãî êîìá³íàòó
$ 36 000
8
Ñèñòåìà âèì³ðó ïàðàìåòð³â íàï³â-ïðîâ³äíèê³â 4200-SCS
Âèðîáíèê: Keithley Instruments, 
Inc. USA
Ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò çà íàïðÿìîì „Ôîòîâîëüòà¿÷í³ äæåðåëà àëüòåðíàòèâíî¿ åíåðãåòèêè”, çîêðåìà ïîáóäîâà âîëüò-àìïåðíèõ òà âîëüò-ôàðàäíèõ õàðàêòåðèñòèê íàï³âïðî-â³äíèêîâèõ ìàòåð³àë³â òà ñîíÿ÷íèõ åëåìåíò³â.
$ 15 000
9
²íôðà÷åðâîíà ôîòîêàìåðà, ïðèäàòíà äëÿ âñòàíîâëåííÿ íà íàäëåãêèé ë³òàëüíèé àïàðàò
Âèâ÷åííÿ ñòàíó åêîñèñòåì ç íàäëåãêèõ áåçï³ëîòíèõ àïàðàò³â ç ìåòîþ ðàö³îíàëüíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ
$ 20 000
10
Òåïëîâ³çîð THERMO TRACER TH7102 (îõîëîäæóâàíà ìàòðèöÿ, òåìïåðàòóðíèé ä³àïàçîí - 20...+500°C, òåìïåðàòóðíå ðîçøè-ðåííÿ 0,08 °C, ñïåêòðàëüíèé ä³à-ïàçîí 7,5-14 ìêì), 
Âèðîáíèê: NEC, ßïîí³ÿ
Ñòâîðåííÿ òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ áàçè äëÿ çàñòîñóâàííÿ íîâèõ ì’ÿêî-ìàãí³òíèõ êîìïîçèòíèõ ìàòåð³àë³â ïðè ðîçðîáö³ âèñîêîâèêîðèñòîâóâàíèõ åëåêòðè÷íèõ ìàøèí ³ç ï³äâèùåíèìè åêñïëóàòàö³éíèìè òà åíåðãåòè÷íèìè ïîêàçíèêàìè
$ 40 000 
11
Ïðåññ ýëåêòðîãèäðàâëè÷åñêèé (Ïðåñ åëåêòðîã³äðàâë³÷íèé)
Ìîäåëü: INT PRM 100 
Âèðîáíèê: INT (Äàí³ÿ-²òàë³ÿ)
Äëÿ âèêîíàííÿ äåðæáþäæåòíî¿ òåìàòèêè «Ðîçðîáêà òåõíîëîã³¿ ³ìïóëüñíîãî ëåãóâàííÿ òà ïëàêóâàííÿ ìàøèíîáóä³âíèõ òà ³íñòðóìåíòàëüíèõ âèðîá³â íàíî÷àñòêàìè»
ˆ 16 000
12
Ïðåññ ãèäðàâëè÷åñêèé îäíîñòî-å÷íûé Ï6326 (Ïðåñ ã³äðàâë³÷íèé)
Âèðîáíèê: 
ÇÀÎ "ÍåëèäîâÏðåññÌàø"
ì. Íåë³äîâî. Ðîñ³ÿ 
Äëÿ âèêîíàííÿ äåðæáþäæåòíî¿ òåìàòèêè «Ðîçðîáêà òåõíîëîã³¿ ³ìïóëüñíîãî ëåãóâàííÿ òà ïëàêóâàííÿ ìàøèíîáóä³âíèõ òà ³íñòðóìåíòàëüíèõ âèðîá³â íàíî÷àñòêàìè»
ˆ 24 000
13
Êëàñòåð äëÿ ïðîâåäåííÿ ïàðà-ëåëüíèõ îá÷èñëåíü

Äëÿ ðîçðîáêè ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðè âèêîíàíí³ íàóêîâèõ ðîá³ò

97

Çàêëþ÷íà ÷àñòèíà

Îñíîâíèìè òðóäíîùàìè â îðãàí³çàö³¿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ³ ¿õ ñïðÿìóâàíí³ íà ñòâîðåííÿ íîâèõ òîâàð³â, òåõíîëîã³é òà ïîñëóã, ùî ìàþòü ïîïèò íà ðèíêó Óêðà¿íè òà çà ¿¿ ìåæàìè ìèíóëîãî ðîêó áóëè:
	íèçüêèé ïîïèò íà íàóêîâ³ ðîçðîáêè òà ïîñëóãè ñåðåä ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà ³ ðåã³îíó;
	çàñòàð³ë³ òåõí³÷í³ çàñîáè òà òåõíîëîã³¿, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà á³ëüøîñò³ ï³äïðèºìñòâ;

íèçüêà íàóêîºìí³ñòü ïðîäóêö³¿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà òà ðåã³îíó;
íåäîñòàòí³é ð³âåíü ô³íàíñóâàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò óí³âåðñèòåòó, ùî íå â³äïîâ³äàº éîãî ñòàòóñó íàö³îíàëüíîãî êëàñè÷íîãî óí³âåðñèòåòó òà êàäðîâîìó ñêëàäó, ³ íå äîçâîëÿº çàê³í÷óâàòè íàóêîâî-äîñë³äí³ ðîáîòè ñòâîðåííÿì ä³þ÷îãî ïðîòîòèïó ðîçðîáëåíîãî òåõí³÷íîãî ïðèñòðîþ àáî òåõíîëîã³¿;
âåëèêà çàâàíòàæåí³ñòü íàóêîâö³â óí³âåðñèòåòó íàâ÷àëüíîþ, ìåòîäè÷íîþ, îðãàí³çàö³éíîþ òà âèõîâíîþ ðîáîòîþ ñåðåä ñòóäåíò³â;
íèçüêèé â³äñîòîê ìîëîäèõ ó÷åíèõ âèñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿ â íàóêîâèõ øêîëàõ;
ñïðÿìîâàí³ñòü á³ëüøîñò³ äîñë³äæåíü ³ ðîçðîáîê íà íàïèñàííÿ äèñåðòàö³é, ñòàòåé, ìîíîãðàô³é, çà ÿêèìè âëàñíå é îö³íþºòüñÿ ðîáîòà, à íå ñòâîðåííÿ íîâèõ òîâàð³â, òåõíîëîã³é òà ïîñëóã;
ñëàáêà ìàòåð³àëüíà òà âèðîáíè÷à áàçà íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, íåäîñòàòíº îñíàùåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ëàáîðàòîð³é.

Äëÿ ïîäîëàííÿ öèõ íåäîë³ê³â â óí³âåðñèòåò³:
çàáåçïå÷åíî óìîâè äëÿ îìîëîäæåííÿ ñêëàäó ïðîâ³äíèõ íàóêîâèõ øê³ë (ùîð³÷íî â÷åí³ óí³âåðñèòåòó çàõèùàþòü 20-25 êàíäèäàòñüêèõ òà 1-2 äîêòîðñüê³ äèñåðòàö³¿);
âåäåòüñÿ ïîøóê òà çàëó÷åííÿ äî ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâ ç íàéá³ëüø âèñîêèì ð³âíåì íàóêîºìíî¿ ïðîäóêö³¿;
àêòèâ³çîâàíî ðîáîòó ç ì³ñüêîþ òà îáëàñíîþ âëàäîþ, ñïðÿìîâàíó íà ñòâîðåííÿ ïðè óí³âåðñèòåò³ ³ííîâàö³éíèõ îñåðåäê³â.

ÒËèøå ñâî¿ìè çóñèëëÿìè óí³âåðñèòåò íå â çìîç³ ï³äíÿòè ð³âåíü íàóêîâèõ ðîçðîáîê.

Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè íåîáõ³äíî:
ï³äíÿòè ð³âåíü áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ óí³âåðñèòåòó äî 1,2–1,5 ìëí. ãðí, çîñåðåäèâøè îñíîâíó éîãî ÷àñòèíó íà âèêîíàíí³ 3–4 íàóêîâèõ ïðîåêò³â ç ð³÷íèì ô³íàíñóâàííÿì 250–300 òèñ. ãðí;
âèä³ëÿòè ÷àñòèíó áþäæåòíèõ êîøò³â íà ñòâîðåííÿ àïàðàòíî¿ ÷àñòèíè ðîçðîáîê, à íå ëèøå íà çàðîá³òíó ïëàòíþ, êàíöòîâàðè ³ â³äðÿäæåííÿ.




