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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал , з них: 

№ з/п Показники Кількість 
загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 9 
з них, 
кандидатів наук 6 1 

докторів наук 1 
загальна чисельність аспірантів, усього (осіб)  

2 з них,  
чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді  

чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб)  3  з них,  із захистом дисертації  
4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього  
5 захищено докторських дисертацій у звітному періоді, усього  
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались у звітному періоді, з них: 

№ з/п Науково-дослідні роботи, що виконувались  Кількість, 
одиниць 

1. за держбюджетними темами, усього (1.1.+ 1.2.)  

1.1. з них, 
загального фонду державного бюджету  

1.2. спеціального фонду державного бюджету  
2. за угодами міжнародного співробітництва   
3. за господарськими договорами із замовниками (3.1.+ 3.2.) 3 

3.1. з них, 
про виконання науково-дослідних робіт 2 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 1 
4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.)  

4.1. з них, 
завершених   

4.2. перехідних   
4.3. нових   
5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.) 3 

5.1. з них, 
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.) 3 

5.2.                               у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.) 0 
5.3.                                          перехідних 3 

 

2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них: 

№ з/п Показники Кількість, 
одиниць 

 

1 2 3 
1. кількість публікацій (статей), усього (1.1.+1.2.) 3 

1.1. з них, 
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  2+1 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)   



 7

1 2 3 

2. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science 
для соціо-гуманітарних Copernicus) 1 

3. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science 
для соціо-гуманітарних Copernicus)  

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ)  
5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 1 

6. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають 
імпакт-фактор 2 

7. опубліковано монографій, усього  

7.1. з них, 
за кордоном  

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

8.1. з них, 
за кордоном  

9. опубліковано підручників  
10. опубліковано навчальних посібників  
11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) 2 

11.1. з них,  
патентів на винаходи 1 

11.2. патентів на корисну модель 1 
12. отримано свідоцтв авторського права 1 
13. створено науково-технічної продукції (НТП), усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.) 8 

13.1. з них,  
нової техніки  

13.2. технологій 4 
13.3. матеріалів  
13.4. сортів рослин та порід тварин  
13.5. методів, теорій 4 
14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.) 5 

14.1. з них,  
нової техніки  

14.2. технологій 2 
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1 2 3 
14.3. матеріалів  
14.4. сортів рослин та порід тварин  
14.5. методів, теорій 3 
15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  (15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) 2 

15.1. з них,  
нової техніки  

15.2. технологій  
15.3. матеріалів  
15.4. сортів рослин та порід тварин  
15..5 методів, теорій 2 

16. подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (16.1.+16.2.)  

16.1. з них,  
у національних наукових конкурсах  

16.2. у міжнародних наукових конкурсах  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього  (17.1.+17.2.)  

17.1. з них,  
у національних наукових конкурсах  

17.2. у міжнародних наукових конкурсах  
18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій  
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2.3. Загальний перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств (перелік  
розробок повинен відповідати кількості, що вказана в  показнику  «впроваджено результатів досліджень у виробництво») 

№ 
з/п 

Назва та автори розробки 
(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 
(назва організації, 
відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 
впровадження / 

* 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ від 

впровадження (обладнання, 
обсяг отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи тощо) 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Визначення технічного стану елементів 

рамного каркасу, передбачених для 
повторного застосування при зведені 
будівлі телятника на 400 голів на 
території МТФ  
 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н. 

Важливі показники: 
виконане технічне бґрунтування 
можливості повторного 
застосування демонтованих 
елементів рамного каркасу 
шляхом встановлення 
відповідності нормативним 
документам.  
Переваги над аналогами: 
робота виконана в польових 
умовах на будівельному 
майданчику в стані монтажу 
будівлі. 
Ефективність впровадження: 
Отримання сертифікату на 
експлуатацію будівлі телятника, 
змонтованого із елементів 
повторного застосування  

с. Воскобійники 
Шищацького р-н 
Полтавської області 
Замовник: СТОВ 
«Воскобійники» 

7.06.2017 налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи 
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1 2 3 4 5 6 
2 Детальне обстеження та розробка 

системи підсилення елементів каркасу 
трибунної споруди стадіонуВорскла 
ім. Олексія Бутовського в м. Полтава 
 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н., 
Яхін С.В., к.т.н., доц., Брикун О.М., 
асистент 

Важливі показники:. 
оцінено залишковий ресурс 
несучої здатності композитних 
залізобетонних елементів 
трибунної споруди, 
заборонених для експлуатації, 
та розроблено технологію 
відновлення їх технічного стану 
в умовах неперервної 
експлуатації. 
Переваги над аналогами: 
запропоновано регульований 
перерозподіл напружень у 
фазах композитних консольних 
ригелях VIP- трибуни шляхом 
обмеження деформацій. 
Ефективність впровадження: 
Продовження терміну 
експлуатації трибуни стадіону 
до 2020 року. 

ТОВ «Футбольний клуб 
«Ворскла», м. Полтава, 
Площа Незалежності, 16 

24.10.2017 Окрім постійної співпраці реклама 
Академії на рівні ОДА та 
Футбольної Ліги України 

3 Визначення технічного стану 
конструкцій Полтавської вечірньої 
школи №3 після пожеж та 
встановлення доцільності відновлення 
експлуатаційного ресурсу і можливісті 
подальшого використання будівлі за 
призначенням 
 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н., Брикун О.М., 
асистент 

Важливі показники: 
новий метод розрахунку 
міцності рамної конструкції, 
автомобіля-тягача в умовах 
екстреного гальмування 
Переваги над аналогами: 
можливість встановлення 
допустимих масо-габаритних 
характеристик вантажу при 
різних дорожніх умовах 
Ефективність впровадження: 
підвищення надійності 
експлуатації автомобільної 
техніки 

Полтавської вечірньої 
школи №3, Управління 
освіти виконавчого 
комітету Полтавської 
міської ради,  
Павленківська площа, 
буд. 6, м. Полтава 

27.04.2017 продовження співпраці  

2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 
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2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2017 році у зарубіжних виданнях, які 
мають імпакт-фактор, за формою: 

№ 
з/п 

Автори розробки  
(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 
Назва роботи Назва видання,  

де опубліковано роботу 

Том, номер  
(випуск, перша-остання  

сторінки роботи) 
1 2 3 4 5 

Статті 

 
Gorik A.V., д.т.н., проф. 
Zinkovskii A.P., д.т.н., проф. 
Chernyak R.E., 
Brikun A.N 

Elastoplastic deformation of the surface layer 
of machinery constructions on shot blasting Strength of Materials. Vol. 48, №. 5. – PP. 650–657. 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 Горик О.В., д.т.н., проф. 
Ковальчук С.Б., к.т.н. 

Решение задачи плоского поперечного 
изгиба слоистого консольного бруса под 
действием нормальной равномерной 
нагрузки.  

Strength of Materials.  

2 Горик О.В., д.т.н., проф. 
Ковальчук С.Б., к.т.н. 

Точное решение задачи плоского изгиба 
узкого слоистого консольного бруса 
нагрузкой на торце  

Mechanics of composite materials.  

 

2.6. Загальний перелік поданих заявок та результати участі в наукових конкурсах з метою отримання фінансування на виконання 
наукових проектів за рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів: 

№ 
з/п 

Тема науково-дослідної 
роботи, що подавалась  
на науковий конкурс 

Керівник теми 
 (ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Назва наукового конкурсу, 
джерело фінансування 

Результати участі  
в науковому конкурсі  

(подана заявка / отримано 
фінансування на ______ тис. 

грн.) 
1 2 3 4 5 

Національні наукові конкурси 
1     

Міжнародні наукові конкурси 
1     
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ 
 

3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи кафедрою у звітному періоді, з них: 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 
1. Проведено наукових заходів (крім студентських), усього (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 3 

1.1. з них,  
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 1 

1.2. міжнародних семінарів  
1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій  
1.4. всеукраїнських семінарів 1 
1.5. інших 1 
2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.)  

2.1. з них,  
міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій  

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій  
2.3. інших  
3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 3 
4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 2 
5 Участь в експертних радах, журі 1 
6 Участь в спеціалізованих вчених радах  
7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
8 Інше (вказати)  
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3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених кафедрою у звітному періоді (відповідно до складених Звітів про 
проведення наукових заходів (міжнародних, всеукраїнських) кафедрою): 

№ з/п 
Вид (конференція, семінар тощо),  

статус (міжнародна, всеукраїнська тощо) 
наукового заходу 

Тема наукового заходу Дата 
проведення 

1 2 3 4 
Наукові заходи (крім студентських) 

1 

ХIV Міжнародна науково-практична 
Інтернет-конференція «Состояние 
современной строительной науки – 2017», 
секція «Композиционные материалы». – 
Полтава: Полтавский ЦНІІ, 2017 

Тема секції: Теорія та практика застосування 
композитних матеріалів у галузі будівництва 05-06.2017 

2 
Постійнодіючий регіональний семінар з 
проблем механіки деформівного твердого 
тіла, відділення маханіки НАН України 

Сучасні наукові дослідження з механіки деформування 
неоднорідних пружних твердих тіл 6.04.2017 

3 
Семінар Полтавського осередку 
всеукраїнського Наукового товариства з 
механіки руйнування 

Сучасні наукові дослідження з механіки руйнування 
неоднорідних твердих тіл 19.10.2017 

Студентські наукові заходи 
1    
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3.3. Участь колективу кафедри в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних комітетах наукових конференцій, 
експертних радах, журі, спеціалізованих вчених радах тощо: 

№ з/п 
Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 
звання) 

Вид участи  
(в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, експертних радах, журі,  

спеціалізованих вчених радах тощо) 

Дата участі 

1 2 3 4 
1 Горик О.В., д.т.н., проф. Редакційна колегія журналу «Вісник Полтавської державної аграрної 

академії» 
На постійній основі 

2 Горик О.В., д.т.н., проф. Наукова рада журналу «Экология плюс» На постійній основі 
3 Горик О.В., д.т.н., проф. Редакционная коллегия журнала «Технологический аудит и резервы 

производства» технические науки 
На постійній основі 

4 Горик О.В., д.т.н., проф. Голова ради по призначенню стипендій Міського голови студентам 
ВНЗ м. Полтави та член журі по визначенню людини року за напрями 
діяльності Полтавської громади 

На постійній основі 

 

3.4. Участь колективу кафедри у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах тощо: 

№ з/п 
Учасники 

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене 
звання) 

Назва заходу 
 (спеціалізовані виставки, ярмарки, форуми тощо) 

Результати участі (диплом, 
грамота, угода про співпрацю) 

1 2 3 4 
1    
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Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

4.1. Загальні кількісні показники про наукове співробітництво кафедри із науковими установами України та закордонними 
організаціями у звітному періоді, з них: 

№ з/п Показники 
Кількість документів, 

в рамках яких здійснюється 
співробітництво, одиниць 

1 Співробітництво із науковими установами Національної академії наук України та 
національних галузевих академій наук, усього 2 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською 
міською державною адміністрацією, усього 2 

3 Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 1 
4 Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, усього  

 

4.2. Наукові підрозділи кафедри, їх напрями діяльності, робота з замовниками (наукові лабораторії, центри колективного 
користування новітнім обладнанням, тощо ) 

№ з/п Назва  
наукового підрозділу кафедри 

Напрям діяльності 
наукового підрозділу кафедри 

Опис діяльності наукового підрозділу, 
результативність роботи 

1    
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4.3. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної 
академії наук України та національних галузевих академій наук  

№ 
з/п 

Назва наукової 
установи-партнера 

Форми співробітництва  
(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  
стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  
в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

1 Наукова рада з 
механіки НАНУ, 
інститут проблем 
міцності 
ім.Г.С. Писаренка 
НАНУ 

Тематика досліджень: Розробка теорії та методів 
дослідження механіки деформування брусів 
композитної структури 

Договір про співпрацю 
Термін дії: постійно 
діючий 

Проведення спільних 
наукових заходів; спільні 
наукові дослідження та 
публікації 

2 Всеукраїнське 
наукове товариство з 
механіки руйнування, 
Фізико-механічний 
інститут ім. 
Г.В.Карпенка НАНУ 

Тематика досліджень: Експертиза технічного 
стану інженерних об’єктів та методів відновлення 
експлуатаційних властивостей матеріалів 
інженерних об’єктів 

Договір про співпрацю 
Термін дії: постійно 
діючий 

Проведення спільних 
наукових заходів; спільні 
наукові дослідження та 
публікації 
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4.4. Заходи, здійснені спільно із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською державною 
адміністрацією, спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб 

№ 
з/п 

Назва наукової 
установи-партнера 

Форми співробітництва  
(спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність,  
стажування студентів та аспірантів  

на базі академічних установ) 

Документ,  
в рамках якого 
здійснюється 

співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

1     
 
4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді (надати 
загальну інформацію про стан наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-
технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) 
Кафедра загальнотехнічних дисциплін за звітний період активно співпрацювала із навчально-науковими організаціями та підприємствами 
України. Із ПАТ «АвтоКрАЗ» кафедра співпрацювала у напрямку надання науково-дослідних та наукових консультаційних послуг з 
проблем оцінки міцності несучих конструкцій автотранспортної техніки та дробестуменевого очищення поверхонь габаритних металевих 
виробів. Результатом даної співпраці стали розробка технології очищення внутрішніх поверхонь металевих великогабаритних порожнистих 
циліндричних виробів (отримано патент на винахід та патент на корисну модель). 
У межах договору про співпрацю між Полтавською державною аграрною академією та Українською медичною стоматологічною академією 
представниками кафедри були продовжені спільні наукові дослідження систем металоостеосинтезу ребер у випадку флотуючих переламів 
грудної клітини. За результатами проведених досліджень отримана раціоналізаторська пропозиція «Фіксатор фрагментів ребер» та готується 
до друку спільна наукова стаття у науковому журналі включеному до наукометричної бази SCOPUS. 
 

Дані щодо тематики, форм співробітництва із вітчизняними зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за 
формою: 

№ 
з/п Країна партнер Назва наукової 

установи партнера 

Форми співробітництва  
(спільні структурні підрозділи, 
тематика досліджень, видавнича 

діяльність, стажування студентів та 
аспірантів на базі академічних 

установ) 

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво, 
термін його дії 

Практичні результати від 
співробітництва 

Співробітництво із вітчизняними партнерами 
1 Україна ПАТ «АвтоКрАЗ» Тематика досліджень: Дослідження Довготривала Спільна розробка науково-
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міцності елементів рамної конструкції 
автомобілів 

співпраця за 
річними планами 

технічної продукції; 
наукові публікації; 
проведення наукових 
заходів 

2 Україна Українська медична 
стоматологічна 
академія 

Тематика досліджень: Розробка та 
дослідження систем металоостеосинтезу 
ребер у випадку флотуючих переламів 
грудної клітини 

Договір про 
співпрацю 

Спільна розробка науково-
технічної продукції; 
наукові публікації 

Співробітництво із міжнародними партнерами 
1      
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Розділ 5. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
5.1. Загальні показники про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (коротко описати науково-дослідну  

діяльність студентів на кафедрі). 
Наукова робота студентів на кафедрі загальнотехнічних дисциплін проводиться під керівництвом викладачів кафедри у межах наукових 
гуртків «По поглибленому вивченню дисципліни «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка»» (керівники доцент Канівець О.В., доцент 
Яхін С.В.), «По поглибленому вивченню дисципліни «Деталі машин та основи конструювання»» (керівник доцент Яхін С.В.), «З проблем 
міцності та надійності елементів сільського господарських машин» (керівники проф. Горик О.В., ст.викл. Ковальчук С.Б.). Результати 
проведеної наукової роботи стали підготовлені виступи на студентських наукових конференціях, публікації наукових статей та тез 
доповідей, захист магістерських робіт. 
 
№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

1. з них, 
самостійно студентами  

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  
3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.)  

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР  

4.  Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 
науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.)  

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  
4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР  
5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.)  

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад  
5.2.             – Міжнародних олімпіад  
6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.)  

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад  
6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад  
7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи,  

7.1. з них,   
самостійно студентами  
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Список отриманих патентів  
та свідоцтв авторського права за результатами наукових досліджень у звітному періоді 

 
№ з/п 

 Назва документу Вид документа  Дата набуття 
чинності 

Власник охоронного 
документа Винахідник 

1 2 3 4 5 6 
Патенти 

1 Патент на винахід №114152. 
Самохідний модуль для 
дробеструминного очищення 

Патент на винахід 25.04.2017 О.В. Горик, 
А.М Чернявский., 
О.М. Брикун, 
Р.Є. Черняк, 
С.Б. Ковальчук, 
Г.А. Щулянский 

О.В. Горик, 
А.М Чернявский., 
О.М. Брикун, 
Р.Є. Черняк, 
С.Б. Ковальчук, 
Г.А. Щулянский 

2 Патент на корисну модель 
№113984. Спосіб абразивної 
обробки струменем твердих 
частинок (дробинок) 

Патент на корисну 
модель 

27.02.2017 О.В. Горик, 
А.М Чернявский., 
Р.Є. Черняк, 
О.М. Брикун 

О.В. Горик, 
А.М Чернявский., 
Р.Є. Черняк, 
О.М. Брикун 

Свідоцтва авторського права 
1 Свідотство на 

раціоналізаторську пропозицію 
РП №0062. Фіксатор ребер 

Свідотство на 
раціоналізаторську 
пропозицію 

2016 А.В. Горик, 
С.Б. Ковальчук, 
С.І. Панасенко, 
В.Д. Шейко 

А.В. Горик, 
С.Б. Ковальчук, 
С.І. Панасенко, 
В.Д. Шейко 

 
 
 


