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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) 8 
з них, 
кандидатів наук 5 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 

3. за господарськими договорами із замовниками (3.1.+ 3.2.) 2 

3.1. 

з них, про виконання науково-дослідних робіт 
Науковий керівник: 
Горик Олексій Володимирович, д.т.н., проф. 
Тематика науково-дослідної роботи: 
Дослідження технічного стану будівель Комунального закладу «Полтавського навчально-виховного 
комплексу №36 Полтавської міської ради Полтавської області» 
Строки виконання: 2018р. 
Дата: 20.11.2018 
Номер договору: № 1-т-2018 
Замовник: Управління освіти виконавчого комітету Полтавської 
міської ради 
на безоплатній основі 

1 

3.2. 

про виконання консультативних (наукових) послуг 
Науковий керівник: Горик Олексій Володимирович, д.т.н., проф. 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., Ковальчук С.Б.,.к.т.н., Антонець А.В., к.пед.н., доц., Флегантов Л.О., 
к.фіз-мат.н., доц., Канівець О.В., к.т.н., доц., Брикун О.М., асистент  
Тематика роботи: 
«Надання консультаційних послуг  з питань моделювання, оптимізації та диференційованих рішень 
визначення переважних напрямів раціонального використання території кооперативу»  
Строки виконання: 2018р. 
Дата: 11.2018   
Номер договору: №19 
Замовник: Кооператив «Юрівка»       На суму 5850грн 

1 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього: 4 

5.1. з них, 
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  3 

5.2.                               у т.ч., завершених   
5.3.                                          перехідних 4 
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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.) 11 

1.1. з них, 
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  5 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  5 

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

3 в Scopus 
3 в Copernicus 

3. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science 
для соціо-гуманітарних Copernicus) 17 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 32 
5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 3 

6. кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у зарубіжних виданнях, які мають 
імпакт-фактор 1 

11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) 7 

11.1. з них,  
патентів на винаходи 1 

11.2. патентів на корисну модель 6 
13. створено науково-технічної продукції (НТП), усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.) 2 

13.1. з них,   
13.2. технологій 1 
13.5. методів, теорій 1 
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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 Дослідження технічного стану 

будівель Комунального закладу 
«Полтавського навчально-
виховного комплексу №36 
Полтавської міської ради 
Полтавської області»  
Автори: Горик О.В., д.т.н., 
проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н., Брикун 
О.М., асистент  
 
 
 
 

Важливі показники: – 
Установлення міри 
технічного зношування 
будівлі 
Переваги над аналогами: 
– 
Ефективність 
впровадження: 
Обґрунтування 
відповідності елементів 
будівель умовам 
експлуатації та оцінка 
доцільності їх подальшої 
надійної експлуатації 

Комунальний 
заклад 
«Полтавський 
навчально-виховний 
комплекс №36 
Полтавської міської 
ради Полтавської 
області», м. 
Полтава, вул. 
Агітаційна, буд. №2 
 
 
 
 

Листопад.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

продовження співпраці  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 6

2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 

2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2018 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 

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

Elasticity theory solution of the 
problem on ane bending of a narrow 
layered cantilever beam by loads at its 
free end 

Mechanics of Composite 
Materials. – May, 2018  Vol. 54, Iss. 2. – pp.179-190 

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

Solution of a Transverse Plane 
Bending Problem of a Laminated 
Cantilever Beam Under the Action of 
a Normal Uniform Load 

Strength of Materials. – 2018.  
 Vol. 50, Iss. 3. – pp.406-418; 

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

Elasticity Theory Solution of the 
Problem on Bending of a Narrow 
Multilayer Cantilever with a Circular 
Axis by Loads at its End 

Mechanics of Composite 
Materials  Vol. 54, Iss. 5. – pp.605-620. 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 

Горик О.В., д.т.н., проф. 
Ковальчук С.Б., к.т.н. 
Павликов А.Н. 
АнтонецьА.В., к.пед.н., доц. 

Решение задачи упругого 
центрального сжатия-растяжения 
композитного многослойного 
цилиндрического стержня 

Strength of Materials, США  
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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 

1.4. всеукраїнських семінарів 1 
1.5. інших 2 
2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 1 

2.3. інших 1 
3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 3 
5 Участь в експертних радах, журі 7 
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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 
Засідання регіонального наукового семінару 
на базі інженерно-технологічного факультету 
Полтавської державної аграрної академії 

«Проблеми механіки деформівного твердого тіла» 15.06.2018 

2 
Виїзна наукова сесія Наукової ради з 
проблеми «Механіка деформівного твердого 
тіла» при Відділенні механіки НАН Украіни 

«Актуальні проблеми підвищення надійності та ресурсу 
сучасних авіаційних газотурбінних двигунів та шляхи 
їх вирішення» 

20-21.06.18 

3 Регіональний методичний семінар  «Перехід на національні стандарти у навчальній і 
професійній діяльності інженерів» 14.11.2018 

Студентські наукові заходи 
1 Олімпіада, академічна Внутрівузівська олімпіада з нарисної геометрії 15.11.2018 р. 
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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 

5 Антонець А.В., к.пед.н., доц. Член журі Всеукраїнської олімпіади з математики для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
Полтавська державна аграрна академія, I (дистанційний) тур 
олімпіади 

березень 2018 року 

6 Антонець А.В., к.пед.н., доцент Член журі Всеукраїнської олімпіади з математики для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
Полтавська державна аграрна академія, II (очний) тур олімпіади 

 квітень 2018 року 

7 Антонець А.В., к.пед.н., доцент Член журі міського туру конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України секції «Математика, 
Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка 

7 грудня 2018 року 

8 Антонець А.В., к.пед.н., доцент Член приймальної комісії з математики для абітурієнтів, що мають 
право на вступ до ВНЗ без ЗНО серпень 2018 року 

9. Флегантов Л.О., к. фіз.-мат. н., 
доцент 

Член журі міського туру конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України секції «Математика, 
Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка 

7 грудня 2018 року 

10 Флегантов Л.О., к. фіз.-мат. н., 
доцент 

Член приймальної комісії з математики для абітурієнтів, що мають 
право на вступ до ВНЗ без ЗНО серпень 2018 року 
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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 3 
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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 

     

 
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) 

1. За ініціативи кафедри загальнотехнічних дисциплін на початку 2018 року укладено договір №004 про співробітництво між 
Полтавською державною аграрною академією в особі ректора, професора Аранчій Валентини Іванівни та Приватним акціонерним 
товариством «АвтоКрАЗ» в особі генерального директора Черняка Романа Євгеновича. Основними напрямками співробітництва є: 
прикладні наукові дослідження з використанням лабораторної бази АвтоКрАЗу, підвищення кваліфікації НПП академії та проходження 
виробничих практик здобувачами вищої освіти. 

2. 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.  

3. Результатом тісної співпраці кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії та Полтавського 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України стало укладання у листопаді 2018 року договору про взаємну 
наукову співпрацю між ПДАА та НДЕКЦ. Предметом договору між сторонами є взаємодія і співробітництво у сфері організації та 
проведення науково-дослідної роботи, науково-практичних заходів, підготовки та видання спільних наукових публікацій, здійснення 
спільних проектів. Одним із перших спільних наукових проектів співпраці, в рамках укладеного договору та відповідно до затвердженої на 
кафедрі теми НДР № 0117 U004517, є успішно проведені експериментальні дослідження по визначенню швидкості руху сталевих дробинок 
різних фракцій з використанням пневматичної системи та оптоелектронного вимірювального комплексу. 
 
 
 
 
 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4514/dogovir.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4514/ndr.pdf
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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 

міцності елементів рамної конструкції 
автомобілів 
Підвищення кваліфікації 
Проходження виробничих практик 
Стажування студентів 

Договір про 
співпрацю 

Спільна розробка науково-
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 

3. Україна Полтавський 
науково-дослідний 
експертно-
криміналістичний 
центр МВС України 

Тематика досліджень: НДР № 0117 
U004517 «Оптимізація параметрів і 
розробка засобів механізації 
дробоструминного очищення 
порожнин металевих 
великогабаритних циліндричних 
виробів» 
Спільна науково-видавнича діяльність

Договір про 
співпрацю 

Взаємодія і співробітництво 
у сфері організації та 
проведення науково-
дослідної роботи, науково-
практичних заходів, 
підготовки та видання 
спільних наукових 
публікацій, здійснення 
спільних проектів 

 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4514/ndr.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4514/ndr.pdf
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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.),  
«З проблем міцності та надійності елементів сільського господарських машин» (керівники проф. Горик О.В., доц. 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 (тез) за участю студентів, усього 8 

1. з них, 
самостійно студентами  

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, 1 
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ДОДАТОК 6 
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 корисну модель UA 
№ 126887 Транспортер-
сепаратор коренебульбоплодів 
 

Патент на корисну 
модель 

10.07.2018 В.М. Арендаренко, 
О.М. Іванов, 
О.В. Канівець, 
І.М. Канівець, 
А.В. Антонець 

В.М. Арендаренко, 
О.М. Іванов, 
О.В. Канівець, 
І.М. Канівець, 
А.В. Антонець 

2 Патент на корисну модель 
№124488. Захисний комір для 
котів та дрібних собак  

Патент на корисну 
модель 

10.04.2018 Л.М.Корчан 
М.І.Корчан 
В.О.Єстаф’єва 
С.М.Кулинич 
О.В.Канівець 
І.М.Канівець  

Л.М.Корчан 
М.І.Корчан 
В.О.Єстаф’єва 
С.М.Кулинич 
О.В.Канівець 
І.М.Канівець 

3 Патент на корисну модель 
№127337. Спосіб визначення 
стійкості технічного дробу 

Патент на корисну 
модель 

25.07.2018 О.В. Горик,  
А.М. Чернявский, 
Р.Є. Черняк,  
О.М. Брикун,  
С.Б. Ковальчук 

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

4 Патент на винахід №116936. 
Спосіб механічної обробки 
струменем твердих частинок 
(дробинок) 

Патент на винахід 25.05.2018 О.В. Горик, 
А.М. Чернявский, 
Р.Є. Черняк,  
О.М. Брикун 

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

5 Патент на корисну модель UA 
129452 U, A61L9/20(2006.01) 
Ультрафіолетовий 
знезаражувач-рециркулятор 
повітря у приміщеннях 

Патент на корисну 
модель 

25.10.2018 Т.Ю. Рижкова,  
 

Т.Ю. Рижкова,  
К.С. Величко 

6 Патент на корисну модель Патент на корисну 2018 О.Ю.Литвин О.Ю.Литвин 
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Удосконалення пристрою 
регулювання глибини рихлення 
грунту плугом № u201807812 

модель  О.А.Галич 
А.В.Калініченко 
В.І.Аранчій 
В.М.Сакало 
А.І.Рудич 
Л.О.Чіп 
С.М.Сорокотяга 
А.В.Антонець 
Б.С.Черненко 
А.В.Шеметюк 
М.М.Скиба 
Є.Я.Прасолов 

О.А.Галич 
А.В.Калініченко 
В.І.Аранчій 
В.М.Сакало 
А.І.Рудич 
Л.О.Чіп 
С.М.Сорокотяга 
А.В.Антонець 
Б.С.Черненко 
А.В.Шеметюк 
М.М.Скиба 
Є.Я.Прасолов 

7 Патент на корисну модель 
СВЧ – установка для 
мікронізації зерна, № 201807821

Патент на корисну 
модель 

2018 О.Ю.Литвин 
О.А.Галич 
А.В.Калініченко 
В.І.Аранчій 
В.М.Сакало 
А.І.Рудич 
Л.О.Чіп 
С.М.Сорокотяга 
А.В.Антонець 
Б.С.Черненко 
А.В.Шеметюк 
М.М.Скиба 
Є.Я.Прасолов 

О.Ю.Литвин 
О.А.Галич 
А.В.Калініченко 
В.І.Аранчій 
В.М.Сакало 
А.І.Рудич 
Л.О.Чіп 
С.М.Сорокотяга 
А.В.Антонець 
Б.С.Черненко 
А.В.Шеметюк 
М.М.Скиба 
Є.Я.Прасолов 

 
 
 


