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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 
 

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.) 5 

3.1. 

з них, про виконання науково-дослідних робіт 
Науковий керівник: 
Горик Олексій Володимирович, д.т.н., проф. 
Тематика науково-дослідної роботи: 

1. Дослідження  технічного стану павільйону, який знаходяться на території Полтавського дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) №44 «Волошка» Полтавської міської ради Полтавської області  
Строки виконання: 2019р 
Дата: жовтень2019 
Номер договору: 
№ 6-т-2019 
Замовник: 
Управління освіти виконавчого комітету Полтавської 
міської ради 
2. Дослідження  технічного стану громадського будинку (вбиральні, інв. №101310037) Полтавського 

4 



 3

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №74 «Джерельце»  
Полтавської міської ради Полтавської області 
Строки виконання: 2019р. 
Номер договору: 
№ 3-т-2019 
Замовник: 
Управління освіти виконавчого комітету Полтавської 
міської ради 
3. Дослідження  технічного стану 
та недоцільності подальшої  
експлуатації металевої огорожі території Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
комбінованого типу №77 «Джерельце»  
Полтавської міської ради Полтавської області  
Строки виконання: 2019р. 
Дата: червень 2019 
Номер договору: 
№ 4-т-2019 
Замовник: 
Управління освіти виконавчого комітету Полтавської 
міської ради 
4. Дослідження  експлуатаційного ресурсу громадського будинку (господарський блок, інв. №10310002, 
літер Б-1) Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Полтавської 
міської ради» 
Строки виконання: 2019р. 
Дата: серпень 2019 
Номер договору: 
№ 5-т-2019 
Замовник: 
КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Полтавської міської ради» 

 

3.2. 

про виконання консультативних (наукових) послуг 
Науковий керівник: 
Горик Олексій Володимирович, д.т.н., проф. 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., Флегантов Л.О., к.фіз-мат.н., доц., Антонець А.В., к.пед.н., доц., 
Овсієнко Ю.І., к.пед.н., доц., Рижкова Т.Ю., ст. викладач, Брикун О.М., асистент  

1 
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Тематика роботи: 
Надання консультаційних послуг з проведення експериментально-розрахункових досліджень 
ресурсу конструкцій об’єктів дослідження з використанням лабораторної бази Полтавської 
державної аграрної академії протягом 2019 року 
Строки виконання: 2019р. 
Дата: 11.2019 
Номер договору: №..т-2019 
Замовники: 
Організації та установи міста»       На суму 11100грн 
 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.) 5 

4.1. з них, 
  

4.2. перехідних  4 
4.3. нових  1 
5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього: 5 

5.1. з них, 
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього  4 

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.) 18 

1.1. з них, 
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  14 

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

3 в Scopus 
8 в Copernicus 

3. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних (Scopus, Web of science 
для соціо-гуманітарних Copernicus) 9 в Scopus 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 65 
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 3 

11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) 2 
11.2. патентів на корисну модель 2 
13. створено науково-технічної продукції (НТП), усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.) 11 

13.2. технологій 1 
13.5. методів, теорій 10 
14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.) 4 

14.5. методів, теорій 4 
15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  (15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) 2 

15..5 методів, теорій 2 
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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 

павільйону, який знаходяться на 
території Полтавського 
дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) №44 
«Волошка» 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 
споруди та визначено 
технічний ресурс 
Переваги над аналогами: 
– аналог відсутній 
Ефективність 
впровадження: 
Обґрунтування 
відповідності елементів 
споруди умовам 
експлуатації та оцінка 
доцільності їх подальшої 
надійної експлуатації 

Комунальний 
заклад 
«Полтавський 
навчальний заклад 
(ясла-садок ) №44 
«Волошка» 
Полтавської міської 
ради  
Полтавської області 
Адреса: 36022,  
Полтава, провулок 
Ломаний, 6 
 
 

Жовтень , 2019 
 

продовження співпраці  
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1 2 3 4 5 6 
2 Дослідження  технічного стану 

громадського будинку 
(вбиральні, інв. №101310037) 
Полтавського дошкільного 
навчального закладу (ясла-
садок) №74 «Джерельце»  
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 
споруди та визначено 
технічний ресурс 
Переваги над аналогами: 
– аналог відсутній 
Ефективність 
впровадження: 
Обґрунтування 

відповідності елементів 
споруди умовам 
експлуатації та оцінка 
доцільності їх подальшої 
надійної експлуатації 

Комунальний 
заклад 
«Полтавський 
навчальний заклад 
(ясла-садок ) №74 
«Джерельце» 
Полтавської міської 
ради  
Полтавської області 
Адреса: м. Полтава, 
вул. Опитна, 56 
 
 

Травень,  2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

продовження співпраці 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Дослідження  технічного стану 
та недоцільності подальшої  
експлуатації металевої огорожі 
території Полтавського 
дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) 
комбінованого типу №77 
«Джерельце»  
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 
відповідності споруди 
нормам 
Переваги над аналогами: 
– аналог відсутній 
Ефективність 
впровадження: 
Обґрунтування 
невідповідності споруди 
умовам експлуатації та 
оцінка доцільності її 
подальшої надійної 
експлуатації 

Комунальний 
заклад 
«Полтавський 
дошкільний 
навчальний заклад 
(ясла-садок ) №77 
«Джерельце» 
Полтавської міської 
ради  
Полтавської області 
Адреса: 36040, м. 
Полтава, вул. Героїв 
Сталінграду, 26 
 

Червень,  2019 
 
 

продовження співпраці 
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1 2 3 4 5 6 
4 Дослідження  експлуатаційного 

ресурсу громадського будинку 
(господарський блок, інв. 
№10310002, літер Б-1) 
Комунального підприємства 
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги №1 
Полтавської міської ради» 
Автори: Горик О.В., д.т.н., 
проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н., Брикун 
О.М., асистент  
 

 

Важливі показники: –
Установлення міри 
технічного зношування 
споруди та визначено 
технічний ресурс 
Переваги над аналогами: 
– аналог відсутній 
Ефективність 
впровадження: 
Обґрунтування не 

доцільності подальшої 
надійної експлуатації 
споруди, що вичерпала 
корисність відповідно до 
своїх первісних функцій. 

КП «Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги 
№1 Полтавської 
міської ради» 
Адреса: м. Полтава, 
с. Івонченці, вул. 
Гаврилка Михайла, 
74а 
 

Серпень, 2019 продовження співпраці 
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2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2019 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. 
Павликов А.Н. 
АнтонецьА.В., к.пед.н., доц. 

Solution to the task of elastic axial 
compression–tension of the composite 
multilavered cylindrical beams 

Strength of Materials, США Vol. 51, Iss. 2. – pp.240-251; 

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

Exact Solution of the Problem of Elastic 
Bending of a Multilayer Beam under the 
Action of a Normal Uniform Load 

Actual Problems of Engineering 
Mechanics: 6th International 
Conference "Actual Problems of 
Engineering Mechanics"  

Vol. 968. – pp 475-485 

3 
Флегантов Л.О., к.фіз.-
мат.н., доц. 
Овсієнко Л.О. к.пед.н., доц. 

The Simultaneous Use of Excel and 
GeoGebra to Training the Basics of 
Mathematical Modeling  

ICT in Education, Research, and 
Industrial Applications. Proc. 15 
th Int. Conf. ICTERI 2019.  

Volume II, online, 
 p. 864-879. 

Статті, прийняті редакцією до друку 

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

Решение задачи упругого изгиба 
слоистой узкой консоли нормальной 
линейной нагрузкой на продольных 
гранях  

International Applied 
Mechanics. 2019. (Scopus) 
 

 

2 Ковальчук С.Б. к.т.н. 

Аналитическое решение задачи 
плоского изгиба многослойного бруса 
с круговой осью под действием 
нормальной равномерной нагрузки.  

Strength of Materials. 2019. 
(Scopus, Web of Science Core 
Collection) 

 

3 Ковальчук С.Б. к.т.н. 

Точное решение задачи упругого 
изгиба участка узкой многослойной 
балки произвольной нормальной 
нагрузкой.  

Mechanics of Composite 
Materials. 2019. (Scopus, Web 
of Science Core Collection) 

 



 10

 

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.) 2 

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

2.3. інших 1 
3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 10 
4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 1 
5 Участь в експертних радах, журі 3 

 
 

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 постійно діючого 
наукового семінару «Проблеми механіки 
деформівного твердого тіла»  

Аналітичний розв’язок задач згину багатошарових 
симетричних кругових арок під дією нормальної сили у 
середньому перерізі. 

17.03.2019 

2 
Науковий семінар Полтавського осередку 
всеукраїнського Наукового товариства з 
механіки руйнування 

«Актуальні проблеми відновлення надійності та 
ресурсу інженерних конструкцій та шляхи їх 
вирішення» 

26.06.2019 

Студентські наукові заходи 
1 Олімпіада, академічна Внутрівузівська олімпіада з нарисної геометрії 21.11.2019 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. Редакційна колегія журналу «Технологический аудит и резервы производства» 

технічні науки 
на постійній основі 

4 Горик О.В., д.т.н., проф. Редакційна колегія журналу «Вісник Одеської державної академії будівництва та 
архітектури» 

на постійній основі 

5 Горик О.В., д.т.н., проф. Редакційна колегія журналу «Механіка та математичні методи» на постійній основі 
6 Горик О.В., д.т.н., проф. Голова ради по призначенню стипендій Міського голови студентам ВНЗ м. 

Полтави (рада молодих вчених України) 
на постійній основі 

7 Горик О.В., д.т.н., проф. Член комісії (журі) по визначенню стипендіатів стипендії імені Героя Небесної 
Сотні, Героя України Ігоря Сердюка для учнів, студентів і молодих учених 
Полтавщини (рада молодих вчених України). 

на постійній основі 

8 Ковальчук С.Б., к.т.н. Редакційна колегія журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» на постійній основі 
9 Ковальчук С.Б., к.т.н. Член редколегії у галузі «Прикладна механіка»/ «Галузеве машинобудування» 

(Івано-Франківськ, Івано-Франківський національний технічний університет 
нафти і газу) 

на постійній основі 

10 Канівець О.В. к.т.н., 
доцент 

Редакційна колегія міжнародного польського журналу «Сolloquium-journal» із жовтня 2019 року 

11 Овсієнко Ю.І., к.пед.н., 
доцент 

член програмного оргкомітету науково-практичної інтернет – конференції 
«Новітні  інформаційні технології в освіті і науці» ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» 

квітень 2019 року 

12 Овсієнко Ю.І.,, 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 

грудень 2019 року 

13 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 

грудень 2019 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 4 

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

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 

Регіональний постійно діючий науковий семінар 
«Проблеми механіки деформівного твердого тіла» 
Тематика досліджень: Розробка теорії та методів 
дослідження механіки деформування брусів 
композитної структури 

Положення про раду та 
науковий семінар 
Термін дії: постійно 
діючий 

Проведення наукових 
заходів (семінарів, 
конференцій); наукові 
дослідження та публікації 

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

Науковий семінар Полтавського осередку 
всеукраїнського Наукового товариства з механіки 
руйнування 
Тематика досліджень: Механіка руйнування 
матеріалів та методи відновлення експлуатаційних 
властивостей матеріалів інженерних об’єктів 

Положення про 
товариство та науковий 
семінар Полтавського 
осередку 
Термін дії: постійно 
діючий 

Проведення наукових 
заходів (семінарів, 
конференцій); наукові 
дослідження та публікації 
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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. Згідно договору №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, були 
проведені на базі КрАЗу експериментальні дослідження режимів дробеструминевого очищення металевих рам автомобілів. 

2. Продовжено тісну співпрацю кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії та Полтавського 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України згідно укладеного 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, зокрема, досліджено вплив швидкості атаки дробинки на параметри сліду, залишеного нею на металевій поверхні. 
 

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 та надійності 
елементів та деталей колісної 
автомобільної техніки; 
Підвищення кваліфікації; 
Проходження виробничих практик; 
Стажування студентів. 
Спільна науково-видавнича діяльність

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 клітки. 
НДР №0117U004518 

Договір про 
співпрацю 

Спільна розробка науково-
технічної продукції; 
наукові публікації 

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


 15

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

Тематика досліджень:  
Оптимізація параметрів і розробка 
засобів механізації дробоструминного 
очищення порожнин металевих 
великогабаритних циліндричних 
виробів НДР №0117U004517  
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 

Співробітництво із міжнародними партнерами 
1      

 
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: 
1. «З проблем міцності та надійності елементів сільського господарських машин» (керівники проф. Горик О.В., доц. Ковальчук С.Б.). 
2. «По поглибленому вивченню дисципліни «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка»» (керівники доцент Канівець О.В.)  

Організація та проведення олімпіади з нарисної геометрії (21 листопада 2019 року, ПДАА, 340 аудиторія); 
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 

1. Кількість опублікованих статей (тез) за участю студентів, усього 11 
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Розділ 6. ІНШЕ 
Статті  

1. Антонець А.В. Мета, зміст і значущість фізико-математичних дисциплін в процесі підготовки майбутніх агроінженерів. Науковий вісник 
Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник. Наукових праць / Гол. ред. Т.С.Плачинда.  Кропивницький: ЛА НАУ, 2019. Вип. 5. 
С. 314-318 (фахове видання) 

2. Антонець А.В.  Модель формування математичної компетентності майбутніх інженерів агропромислового комплексу. Вісник  
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Серія: Педагогічні науки . Глухів : 
РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2019. Вип. (2) 40. С. 28-35.  (фахове видання, Index Copernicus) 

3. S.B.Koval’chuk, A.V.Gorik, A.N.Pavlikov, A.V.Antonets. Solution to the Task of  Elastic Axial Compression-Tension of the Composite 
Multilayered Cilindrical Beam. Strength of Materials  (Translated from Problemy Prochnosti), 2019, Vol. 2, pp. 83-96  URL: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11223-019-00070-z  (Scopus) 

4. Антонець А.В.  Зміст, завдання та особливості системи формування математичної компетентності майбутніх інженерів. Вісник  
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Серія: Педагогічні науки . Глухів : 
РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2019. Вип. 41.   .(фахове видання, Index Copernicus) 

5. Dudnikov А., Dudnik V., Kanivets A., Bilovod O., Burlaka A. Investigation of the influence of vibration oscillations in the processes of 
strengthening processing of machine parts. Technology audit and production reserves. Mechanical engineering technology. 2019. №1/1(45)  

6. Дудніков А. А., Дудник В. В., Канівець О. В., Дрожчана О. У. Зміцнення деталей вібраційним пластичним деформуванням. 
Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». 2019. №65. С. 74-79. 

7. Kovalchuk S. B., Gorik A. V. Major Stress-Strain State of Double Support Multilayer Beams under Concentrated Load. Part 1. Model construction. 
J. Mech. Eng. 2018. Vol. 21, Iss. 4. P. 30-36. (фахове видання, Index Copernicus) 

8. Kovalchuk S. B., Goryk O. V. Major Stress-Strain State of Double Support Multilayer Beams under Concentrated Load. Part 2. Model 
Implementation and Calculation Results. J. Mech. Eng. 2019. Vol. 22, Iss. 1. P. 24-32. (фахове видання, Index Copernicus) 

9. Ковальчук С. Б., Горик О. В. Аналітичне моделювання зосереджених та локалізованих навантажень брусів із криволінійною плоскою 
віссю. Частина 1. Моделювання зосереджених у точці навантажень. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. 
Одеса: ОДАБА, 2018. Вип. 73. С. 31-40. (фахове видання, Index Copernicus) 

10. Ковальчук С. Б., Горик О. В. Природна система координат для криволінійних композитних брусів із незмінними лінійними розмірами 
поперечних перерізів. Міжвуз. зб. Наукові нотатки. Луцьк: ЛНТУ, 2019. Вип. 65. С. 106-117. (фахове видання) 

11. Ковальчук С. Б., Горик О. В. Аналітичний розв’язок задачі згину багатошарової симетричної кругової арки під дією нормальної сили у 
середньому перерізі. Повідомлення 1. Арки великої кривизни. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава: ПДАА, 2019. 
Вип. 2(93). С. 270-283. (фахове видання, Index Copernicus) 

12. Флегантов Л.О.,  Овсієнко Ю.І. Оптимізація кількісного складу збирально-транспортного комплексу сільськогосподарських машин 
засобами MS Excel.  Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 
Технічні науки. 2019. (199).  С. 366-378. 
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14. Ковальчук С. Б., Горик О. В. Аналітичний розв’язок задачі згину багатошарової симетричної кругової арки під дією нормальної сили у 
середньому перерізі. Повідомлення 2. Арки малої кривизни. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава: ПДАА, 2019. 
Вип. 3(94). С. 256-266. (фахове видання, Index Copernicus) 
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16. Ковальчук С. Б., Горик А. В. Основное напряженно-деформированное состояние многослойного кругового кольца под действием взаимно 
противоположных нормальных сил. Механіка та математичні методи. Одеса: ОДАБА, 2019. Вип. 1(1). С. 56-71 

17. Flehantov L, Ovsiienko Y. The Simultaneous Use of Excel and GeoGebra to Training the Basics of Mathematical Modeling.  ICT in Education, 
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18. Горик О.В., Брикун О.М. Встановлення граничної швидкості атаки при дробоструминному очищенні// Проблеми та перспективи 
розвитку сільськогосподарського машинобудування: Матеріали II Всеукраїнської інтернет-конференції. Полтава : ПДАА, 2019. С. 4-8.  

Тези 
1. Антонець А.В., Флегантов Л.О., Рижкова Т.Ю. Використання інноваційних методів навчання в процесі вивчення фізико-математичних 

дисциплін майбутніми агроінженерами. Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в контексті підвищення якості вищої 
освіти : матеріали 50-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів (м. Полтава, 21-22  лютого 2019 р.). Полтава : РВВ 
ПДАА, 2019. С. 112-114. 

2. Антонець А.В. Особливості формування математичної компетентності інженерів АПК. Науково-практична  конференція  професорсько-
викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 році : збірник  наукових  
праць  (м. Полтава, 16-17 травня 2019 року). Полтава : РВВ ПДАА, 2019. С. 216-217. 

3. Антонець А.В. , Флегантов Л.О. , Овсієнко Ю.І. , Рижкова Т.Ю. Особливості моделі формування математичної компетентності  
майбутніх агроінженерів Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи : матеріали всеукраїнської 
конференції присвяченої 100-річчю фізико-математичного факультету (м. Полтава, 19-20 листопада 2019 року). Полтава : ПНПУ імені 
В.Г. Короленка, 2019 

4. Антонець А.В. , Флегантов Л.О., Овсієнко Ю.І. , Рижкова Т.Ю. Автоматизація навчання математичних дисциплін засобами мобільних 
комп’ютерних технологій. Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи : матеріали всеукраїнської 
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5. Антонець А.В. Флегантов Л.О. Шляхи та перспективи впровадження  Болонського процесу в аграрних ВНЗ. Проблеми та перспективи 
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https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/1719/informlystkonf-2017.pdf
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6. Рижкова Т.Ю. Удосконалення системи знезараження повітря УФ-випромінюванням. Збірник  наукових  праць  науково-практичної  
конференції  професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 
2018 році (м. Полтава, 16-17 травня 2019 року).  Полтава : РВВ ПДАА, 2019. С. 224-225. 

7. Канівець О. В., Горда Т. М. Досвід розробки програм доповненої реальності із інженерної графіки. Науково-практична конференція 
професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії : зб. тез доп. наук.-практ. конф., м. Полтава, 16-17 травня 
2019 р. Полтава, 2019. С. 222-223; 
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річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і 100-річчя фізико-математичного факультету : 
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету. 2019.  С. 125-127. 

9. Горик О.В., Ковальчук С.Б., Брикун О.М. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти при вивченні дисципліни «Опір 
матеріалів» в ПДАА. Сучасний підхід до викладання навчальних дисциплін в контексті підвищення якості вищої освіти : Матеріали 50-ї 
науково-методичної конференції викладачів і аспірантів. Полтава : РВВ ПДАА, 2019. С. 122-124. 

10. Брикун О.М. Підходи до визначення стійкості технічного дробу. Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-
викладацького складу ПДАА за підсумками науково-дослідної роботи в 2018 році. Полтава : РВВ ПДАА, 2019. С.218-219. 
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(Науковий керівник – Антонець А.В.). 

2. Антонець А.В., Шульга В.Ю. Особливості використання математичного інтернет ресурсу ONLINEMSCHOOL. Новітні інформаційні 
технології в освіті і науці : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової Інтернет – конференції молодих вчених (м.  10-12 квітня 2019 р.). 
Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ, 2019.  С. 231-233 

3. Рижкова Т.Ю.,  Величко К.С. Використання середовища MS Excel для розрахунку складних електричних кіл постійного струму. Новітні 
інформаційні технології в освіті і науці : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції молодих вчених, 10-12 квітня 2019 
р. Переяслав-Хмельницький : ПХДПУ, 2019.  С. 28-34.  

4. Рижкова Т.Ю., Величко К.С. Технічна система перетворення «вільної» енергії електромагнітного поля в електричний струм. Проблеми та 
перспективи розвитку сільськогосподарського машинобудування : матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції. Полтава 18-19 
квітня 2019 р. 

5. Величко К.С. Система перетворення енергії електромагнітного поля в електричний струм : Матеріали   студентської  наукової  
конференції   Полтавської   державної   аграрної   академії,   24-25  квітня   2019  р.  Том  ІІ.   Полтава:   РВВ   ПДАА,   2019. С. 139-141. 

6. Хорішко А. В., Канівець О. В. Розробка бібліотек у Ккомпас-3d як засіб автоматизації роботи інженера. Студентська наукова 
конференція Полтавської державної аграрної академії : зб. тез доп. студ. наук. конф., м. Полтава, 24-25 квітня 2019 р. Том ІІ. Полтава, 
2019. С. 147-149 

7. Овсієнко Ю. І. Застосування статистичних показників Пірсона до розв’язування практичних задач агроінженерії / Чернобай М. С., 
Овсієнко Ю. І. // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової Інтернет - конференції молодих вчених «Новітні інформаційні технології в освіті і 
науці» (10-12 квітня 2019 р.) / укл. Л.Д.Шевчук, Л.М.Ісак. - Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2019. – 288с. – С. 34 – 39. 
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8. Красюк Д.О. Моделювання ураження людини під час пересування у зоні бойових дій.  Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової Інтернет - 
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