
ПРОПОЗИЦІЇ 
до тематичного плану науково-дослідних робіт  

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ, 
 (назва факультету) 

що будуть виконуватися на кафедрах у межах робочого часу викладачів,  

на 2018 рік 
№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної 

роботи 

 

Підстава до 

виконання  

(витягу із 

протоколу №____ 

засідання 

кафедри, дата) 

Державний 

реєстрацій

ний номер 

(при 

наявності) 

Науковий 

керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

 (роки) 

Очікувані наукові результати  

в плановому році 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Експлуатації машин та обладнання 
1 Оптимізація 

використання 

технічних засобів 

сільськогосподарсько

го виробництва 

Витяг  

із протоколу № 5 

від 09.12.2015 

- Калініченко 

Антоніна 

Володимирівна, 

д.с.г.н., професор,  

Сакало Віктор 

Миколайович, 

к.т.н., доцент 

Калініченко 

Антоніна 

Володимирівна, 

д.с.г.н., професор,  

 

Сакало Віктор 

Миколайович, 

к.т.н., доцент 

2015-2018  Науковий результат (наукова 

продукція) - нове знання, одержане 

в процесі прикладних наукових 

досліджень формування сталих 

екосистем сільськогосподарського 

виробництва за рахунок екологічно 

збалансованого використання та 

експлуатації технічних засобів як в 

технологіях виробництва 

сільськогосподарської продукції так 

і суміжних галузях.  

 

2 Розробка конструкцій  

та обґрунтування 

системи машин для 

підживлення рослин 

шляхом 

удосконалення 

механізмів точного 

дозування добрив 

Витяг  

із протоколу № 5 

від 09.12.2015 

- Сівцов Олександр 

Володимирович 

Сівцов Олександр 

Володимирович 

2015-2018  Науковий результат (наукова 

продукція) – нове значення, 

одержане в процесі прикладних 

наукових досліджень, розробка та 

дослідження універсальної 

конструкції дозуючого пристрою; 

інсталяція дозуючого механізму в 

конструкції  існуючих 

сільськогосподарських машин; 

розробка технологій застосування 

комбінованих машин; 

обґрунтування економічної 



доцільності розширення 

функціональних можливостей 

сільськогосподарських машин в 

поєднанні із засобами внесення 

добрив. 

3 Використання 

високоінтенсивних 

джерел світла з 

різним наповненням 

інертних газів у 

розрядній трубці для 

умов закритого 

грунту  

Витяг  

із протоколу № 5 

від 09.12.2015 

- Велит Ірина 

Анатоліївна, 

к.т.н., доцент.. 

Велит Ірина 

Анатоліївна, 

к.т.н., доцент 

2015-2018  Науковий результат – 

одержаний в процесі прикладних, 

наукових досліджень в результаті 

вибору джерел світла з числа 

існуючих та застосування 

високоінтенсивних джерел світла з 

різним наповненням розрядної 

трубки для вирощування овочей в 

умовах закритого ґрунту, які 

відрізняються високими 

енергетичними та екологічними 

показниками, зі спектром 

випромінювання ламп, що 

відповідає умовам інтенсивного 

росту рослин. 

4 Розробка алгоритму 

та методики 

розрахунку 

енергозберігаючих 

систем опалення на 

базі довгохвильових 

випромінювачів для 

об’єктів 

сільськогосподарсько

го виробництва 

Витяг  

із протоколу № 5 

від 09.12.2015 

 Калініченко В.М., 

к. с.-г. н., доцент. 

Калініченко В.М., 

к. с.-г. н., доцент. 

2016 - 

2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників; 

 участь в наукових конкурсах 

МОН України  з метою отримання 

фінансування з Державного 

бюджету на виконання наукових 

проектів. 

або 

 участь в інших наукових 

конкурсах  з метою отримання 

фінансування (грантів, стипендій) на 

виконання наукових проектів; 

 укладення договорів про наукове 

співробітництво з науковими 

установами НАН та галузевих 

академій наук України, 



Полтавською 

облдержадміністрацією; 

 укладення договорів про наукове 

співробітництво з зарубіжними 

партнерами; 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних посібників, 

статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-практичних 

конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез доповідей; 

 отримання охоронних документів; 

 впровадження наукових розробок 

у діяльність підприємств, ВНЗів; 

 участь у спеціалізованих 

виставках, ярмарках; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

5 Розробка алгоритму 

та методики 

розрахунку 

комбінованих систем  

теплозабезпечення з 

елементами 

геліосистем для  

об’єктів 

сільськогосподарсько

го виробництва 

Витяг  

із протоколу № 5 

від 09.12.2015 

 Калініченко В.М., 

к. с.-г. н., доцент. 

Калініченко В.М., 

к. с.-г. н., доцент. 

2016 - 

2018 

Наукові результати етапу 

дослідження 2016 року: 

 укладання госпдоговорів на 

виконання робіт за кошти 

замовників; 

 участь в наукових конкурсах 

МОН України  з метою отримання 

фінансування з Державного 

бюджету на виконання наукових 

проектів. 

або 

 участь в інших наукових 

конкурсах  з метою отримання 

фінансування (грантів, стипендій) на 



виконання наукових проектів; 

 укладення договорів про наукове 

співробітництво з науковими 

установами НАН та галузевих 

академій наук України, 

Полтавською 

облдержадміністрацією; 

 укладення договорів про наукове 

співробітництво з зарубіжними 

партнерами; 

 підготовка та  друк наукових 

публікацій (монографій, 

підручників, навчальних посібників, 

статей); 

 підготовка та  друк методичних 

рекомендацій; 

 проведення науково-практичних 

конференцій; 

 участь в науково-практичних 

конференціях, друк тез доповідей; 

 отримання охоронних документів; 

 впровадження наукових розробок 

у діяльність підприємств, ВНЗів; 

 участь у спеціалізованих 

виставках, ярмарках; 

 захист робіт (магістерських, 

кандидатських, докторських); 

залучення до наукової роботи 

студентів. 

 

 

 

 



 
ПРОПОЗИЦІЇ 

до тематичного плану науково-дослідних робіт  

інженерно-технологічного факультету, 
 (назва факультету) 

що фінансуються за рахунок коштів замовників,   

на 2018 рік 

№ 

з/п 

Тематика  

науково-дослідної (дослідно-

конструкторської) 

роботи 

 

Науковий керівник 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене звання) 

Виконавці 

(П.І.Б., науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Строки 

виконання 

(місяць, рік)  

Підприємство 

(організація), що буде 

фінансувати роботу; 

місце знаходження 

Очікувані наукові результати  

в плановому році  

1 2 3 4 5 6 7 

Кафедра Машиновикористання і виробничого навчання 

1 Розробка технології переробки 

біомаси у тверде біопаливо 

Калініченко В.М., 

к. с.-г. н., доцент. 

Калініченко В.М., 

к. с.-г. н., доцент. 

12.04.2018- 

 12.05.2018 

BM-Engineering, Украина, 

г. Киев, ул. Леся Курбаса, 

2 Г 

 

Науково-технічне 

обґрунтування створення 

розробки та впровадження 

промислового обладнання для 

виробництва пелет з біомаси.  

Проектування модулю з 

виробництва пелет з біомаси з 

системою автоматизованого 

управління 

 

 


