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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.) 6 

4.1. з них, 
завершених  1 

4.2. перехідних  2 
4.3. нових  3 
5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.) 6 

5.1. з них, 
зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.) 2 

5.2.                               у т.ч., завершених (5.2. = 4.1.) 1 
5.3.                                          перехідних 1 

 

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.) 7 

1.1. з них, 
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  7 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)   
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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) 4 
5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор  

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

7. опубліковано монографій, усього 1 

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.) 1 

11.1. з них,  
патентів на винаходи  

11.2. патентів на корисну модель 1 
12. отримано свідоцтв авторського права  
13. створено науково-технічної продукції (НТП), усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.) 7 

13.1. з них,  
нової техніки  

13.2. технологій 1 
13.3. матеріалів  
13.4. сортів рослин та порід тварин  
13.5. методів, теорій 6 
14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.) 4 

14.1. з них,  
нової техніки  

14.2. технологій  
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1 2 3 
14.3. матеріалів  
14.4. сортів рослин та порід тварин  
14.5. методів, теорій 4 
15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  (15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) 3 

15.1. з них,  
нової техніки  

15.2. технологій  
15.3. матеріалів  
15.4. сортів рослин та порід тварин  
15..5 методів, теорій 3 

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 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 Звіт про технічний стан частини 

будівлі Великорублівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів в осях «1-10», Котелевський 
р-н. 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н. 

Важливі показники: 
виконане теоретичне 
обґрунтування та розроблена 
технічна документація на 
виконання підсилення цегляних 
колон 
Переваги над аналогами: 
можливість відновлення 
експлуатаційного ресурсу 
несучих цегляних конструкцій 
без оголення конструкцій 
фундаментів споруди 
Ефективність впровадження: 
відновлення експлуатаційних 
властивостей елементів будівлі 
без припинення 
функціонування навчального 
закладу 

Великорублівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
с. Велика Рублівка, 
вул. Брикеля, 2, 
Котелевський р-н 

7.11.2016 налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи 
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1 2 3 4 5 6 
2 Звіт про повторне (чергове) 

обстеження технічного стану каркасу 
трибунної споруди стадіону «Ворскла» 
ім..О.Бутовського, м. Полтава 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н., 
Яхін С.В., к.т.н., доц. 

Важливі показники: 
методика визначення міри 
зниження ресурсу несучої 
здатності конструкції, що 
експлуатуються, за звітний 
період 
Переваги над аналогами: 
можливість врахування сумісної 
просторової роботи конструкцій 
Ефективність впровадження: 
Продовження терміну 
експлуатації трибуни стадіону 
на чергові 4 роки 

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

14.09.2016 налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи 

3 Метод оцінки міцності рами 
автомобіля-тягача КРАЗ-6446 у 
випадку екстреного гальмування. 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н. 

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 

Публічне акціонерне 
товариство 
«АвтоКрАЗ», 
м. Кременчук, 
вул. Київська, 62, 

27.04.2016 налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи 

4 Метод фіксації натуральних зразків 
фрагментів ребер при їх 
випробовуванні на згин 
(експериментальна медицина) 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н., Бурлака О.А., 
к.т.н., доц. 

Важливі показники: 
Розроблено апарат фіксації 
фрагментів ребер грудної 
клітини та метод випробування 
на жорсткість 
Переваги над аналогами: 
Можливість випробування на 
жорсткість фрагментів грудної 
клітини з декількома ребрами 
Ефективність впровадження: 
Оцінка ефективності різних 
систем металоостеосинтезу 
травм грудної клітини 
(флотуючі перелами) 

Обласна клiнiчна 
лікарня 
ім. М.В. Склiфосов-
ського, м. Полтава, 
вул. Шевченка, 23 

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

Назва розробки. Шляхи удосконалення апаратів зовнішньої фіксації флотуючих переломів грудної клітки. Автори: Горик О. В., доктор 
технічних наук, професор (ПДАА), Шейко В. Д., доктор медичних наук, професор (УМСА), Ковальчук С. Б., кандидат технічних наук, ст. 
викладач (ПДАА), Панасенко С. І., кандидат медичних наук, доцент (УМСА),  Бурлака О. А., кандидат технічних наук, доцент (ПДАА).   
Основні характеристики, суть розробки. Розроблені нові методики та проведені експериментальні випробовування на жорсткість систем 
металоостеосинтезу флотуючих переламів грудної клітки на фрагментах ребер свиней в порівнянні з жорсткістю цілих ребер. Перевірено  на 
жорсткість фрагменти ребер з виконаним металоостеосинтезом на основі спиць, на основі накістних пластин, на основі апарату зовнішньої 
фіксації. За результатами проведених порівняльних експериментальних досліджень жорсткості натурних зразків фрагментів грудинно-
реберного каркасу було встановлено, що зовнішній металоостеоситнез із використанням стержневого апарату дозволяє досягти значень 
жорсткості найближчих до фізіологічного рівня  - у проведених дослідах до 93 % природної жорсткості фрагменту грудної клітки свиней. 
Порівняння із світовими аналогами. Найближчі методики перевірки ефективності металоостеосинтезу базуються на характеристиках 
міцності відновлених систем реберних фрагментів грудної клітини. Випробовування систем метало остеосинтезу на жорсткість в нашій 
країні і за кордоном нами не виявлено. 
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки. Міністерство охорони 
здоров’я України, лікувальні заклади. 
Стан готовності розробок. Виконано перший єтап. Місце впровадження – Полтавська обласна клінічна лікарня  ім.М. В. Скліфасовського. 
Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість. Покращення 
ефективності лікування людини та мінімізація шкідливих наслідків такого лікування, що призводить до значного скорочення термінів 
лікування й зниження його собівартості.  
Результати впровадження. Використання апаратів зовнішньої фіксації для проведення металоостеосинтезу при лікуванні  флотуючих 
переламів грудної клітки людини на базі Полтавської обласної лікарні ім. М. В. Скліфасовського та Першої міської лікарні м. Полтава дає 
змогу прискорити якість і швидкість одужання пацієнтів, зменшити ступінь хірургічного втручання та виключити імпланти при проведенні 
зовнішнього металоостеосинтезу в порівнянні з методами внутрішнього металоостеосинтезу за допомогою накістних пластин.    
Адреса: 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3 Полтавська державна аграрна академія, кафедра загальнотехнічних дисциплін. 
Телефон: 0977353864 Бурлака Олексій Анатолійрвич 
E-mail: oleksii.burlaka@pdaa.edu.ua  
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2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2016 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     

Статті, прийняті редакцією до друку 
1     

 

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.) 4 

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 2 
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 1 
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 – 2016», 
секція «Композиционные материалы». – 
Полтава: Полтавский ЦНІІ, 2016 

Тема секції: Теорія та практика застосування 
композитних матеріалів у галузі будівництва 05-06.2016 

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

Проблеми міцності та надійності автотранспортної 
техніки 5-6.04.2016 

3 
Постійнодіючий регіональний семінар з 
проблем механіки деформівного твердого 
тіла, відділення маханіки НАН України 

Сучасні наукові дослідження з механіки деформування 
неоднорідних пружних твердих тіл 6.04.2016 

4 
Семінар Полтавського осередку 
всеукраїнського Наукового товариства з 
механіки руйнування 

Сучасні наукові дослідження з механіки руйнування 
неоднорідних твердих тіл 19.10.2016 

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. Організаційний комітет з проведення виїзної наукової сесії Наукової 
ради з проблеми «Механіка деформівного твердого тіла» при 
Відділенні механіки НАН України 

03-04.2016 

5 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 Виконавчий комітет 
Полтавської міської 
ради (Відділ освіти, 
сім’ї та молоді ) 

Тематика досліджень: Дослідження 
експлуатаційного ресурсу споруди стадіону 
«Ворскла» ім..О.Бутовського, м. Полтава 

Договір № 9-04/16 на 
основі субпідряду 

Звіт про повторне (чергове) 
обстеження технічного 
стану каркасу трибунної 
споруди стадіону 
«Ворскла» 
ім..О.Бутовського, 
м. Полтава 

2 Відділ освіти, сім’ї та 
молоді Котелевської 
районної державної 
адміністрації 

Тематика досліджень: Дослідження технічного 
стану частини будівлі Великорублівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів в осях «1-10», Котелевський р-н. 

Лист №1160/01-15 від 
21.10.2016 

Звіт про технічний стан 
частини будівлі 
Великорублівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів та рекомендації 
щодо відновлення 
експлуатаційних 
властивостей 

 
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 корисну модель) та розробка методики міцності рами автомобіля-тягача КРАЗ-6446 у випадку 
екстреного гальмування; публікація спільно із співробітниками заводу наукових статей у фахових виданнях; проведення виїзної наукової 
сесії Наукової ради з проблеми «Механіка деформівного твердого тіла» при Відділенні механіки НАН України (5-6.04.2016). 
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У межах договору про співпрацю між Полтавською державною аграрною академією та Українською медичною стоматологічною академією 
представниками кафедри були проведені спільні наукові дослідження жорсткості систем металоостеосинтезу ребер у випадку флотуючих 
переламів грудної клітини. За результатами яких була розроблена раціоналізаторська пропозиція «Фіксатор фрагментів ребер» (перебуває на 
розгляді) та написана спільна наукова стаття (прийнята до публікації 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 

міцності рами автомобіля-тягача 
КРАЗ-6446 у випадку екстреного 
гальмування 

Довготривала 
співпраця за 
річними планами 

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 

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 4 

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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Розділ 6. ІНШЕ 
 
 
 
 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 
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ДОДАТКИ 
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ДОДАТОК 1 
Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному 

періоді додаються на 4-х арк. 
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ДОДАТОК 2 
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на 1 арк. 
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ДОДАТОК 3 
Список опублікованих монографій,  

розділів у колективних монографіях за результатами наукових досліджень у звітному періоді  
 

№ 
з/п 

 
Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 
Монографії 

1 Ковальчук С.Б. Механіка композитних брусів в умовах обмеженого деформування. Монографія / С.Б.Ковальчук, О.В.Горик. – 
Полтава, 2016. – 260с. 

Розділи у колективних монографіях, кількість сторінок (перша-остання сторінки роботи) 
1  
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ДОДАТОК 4 
Список опублікованих підручників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 
№ 
з/п Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 
Підручники 

1  
2  
3  

 
 

ДОДАТОК 5 
Список опублікованих навчальних посібників за результатами наукових досліджень у звітному періоді  

 
№ 
з/п Автор, назва публікації, видавництво, кількість сторінок 

1 2 
Навчальні посібники 

1  
2  
3  
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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 
№109105 Самохідний 
маніпулятор для 
дробоструминного очищення 

Патент на корисну 
модель 

10.08.2016 Горик О.В., 
Чернявський А.М., 
Брикун О.М., 
Черняк Р.Є., 
Ковальчук С.Б., 
Шулянський Г.А. 

Горик О.В., 
Чернявський А.М., 
Брикун О.М., 
Черняк Р.Є., 
Ковальчук С.Б., 
Шулянський Г.А. 

Свідоцтва авторського права 
1      
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ДОДАТОК 7 
Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедр факультету в звітному періоді 

додається на ___________ арк. 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Горик Олексій Володимирович  

Науковий ступінь Доктор технічних наук  

Вчене звання Професор  

Посада Завідувач кафедри  

 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 
замовленням) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  1 
у т.ч., нової техніки,  

технологій,  
матеріалів,  
сортів рослин та порід тварин,  
методів, теорій; 
 Теоретичне обґрунтування та технічна 

документація на виконання підсилення цегляних 
колон 

1 

19. впроваджено результатів досліджень у 
виробництво, 1 

у т.ч., нової техніки,  
технологій,  
матеріалів,  

1 Науковий керівник: 
Горик Олексій Володимирович, 
д.т.н., проф. 
Тематика науково-дослідної 
роботи: 
Дослідження технічного стану 
частини будівлі Великоруб-
лівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в осях 
«1-10», Котелевський р-н. 
Строки виконання: 2016-2016р. 

Дата: 11.2016 
Номер договору: 
На підставі листа 
від 21.10.2016 
№1160/01-15 
Замовник: 
Котелевська 
районна державна 
адміністрація 
Полтавської 
області, Відділ 
освіти, сім’ї та 
молоді 

На без-
оплатній 
основі 

- 

сортів рослин та порід тварин,  
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1 2 3 5 6 8 7 
методів, теорій; 
 Теоретичне обґрунтування та технічна 

документація на виконання підсилення цегляних 
колон 

1 

Перехідні 
18. створено науково-технічної продукції (НТП)  1 
у т.ч., нової техніки,  

технологій,  
матеріалів,  
сортів рослин та порід тварин,  
методів, теорій; 
 Методика визначення міри зниження ресурсу 

несучої здатності конструкції, що 
експлуатуються, за звітний період 

1 

19. впроваджено результатів досліджень у 
виробництво, 1 

у т.ч., нової техніки,  
технологій,  
матеріалів,  
сортів рослин та порід тварин,  

1 Науковий керівник: 
Горик Олексій Володимирович, 
д.т.н., проф. 
Тематика науково-дослідної 
роботи: 
Дослідження експлуатаційного 
ресурсу споруди стадіону 
«Ворскла» ім..О.Бутовського, 
м. Полтава 

Дата: 2016 
Номер договору: 
№1/1-11 
Замовник: 
ТОВ «Футбольний 
клуб «Ворскла» 

2016 – 10,0 10,0 

методів, теорій; 
 Методика визначення міри зниження ресурсу 

несучої здатності конструкції, що 
експлуатуються, за звітний період 

1 
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1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені 
1 Науковий керівник: 

Горик Олексій Володимирович, 
д.т.н., проф. 
Тематика роботи: 
Консультаційні послуги з питань 
оптимізації планування території і 
розподілу земельних ресурсів 
Строки виконання: 2016-2016р. 

Дата: 12.2016 
Номер договору: 
№16 
Замовник: 
Кооператив 
«Юрівка» 

5,0 5,0 Надано консультаційні послуги (усні консультації): 
з питань оптимізації планування території кооперативу 
«Юрівка» площею 5,33га та розподілу земельних ресурсів 
з розбивкою вулиць і 
виносом у натуру земельних ділянок. 

12 
 
 
 

43 

Перехідні 
1       

 
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник  
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами х 

2. кількість публікацій (статей), усього  
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України;  

за кордоном (у міжнародних виданнях);  
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 
Copernicus) 

 

1 Науковий керівник: 
Горик Олексій Володимирович, д.т.н., 
проф. 
Тематика науково-дослідної роботи: 
розробка теорії та методів дослідження 
механіки деформування брусів 
композитної структури в умовах 
обмеженого деформування 
Строки виконання: 
2013-2016 

0113U004988 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних 
баз даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus)  
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1 2 3 5 4 
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних 

(крім РИНЦ) 
3 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор  

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

 

8. опубліковано монографій, усього 
 Ковальчук С.Б. Механіка композитних брусів в умовах обмеженого 

деформування. Монографія / С.Б.Ковальчук, О.В.Горик. – Полтава, 
2016. – 260с. 

1 

у т.ч., за кордоном;  
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
у т.ч., за кордоном;  
10. опубліковано підручників  
11. опубліковано навчальних посібників  
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом х 
у т.ч., кандидатських,   

докторських;  
13. отримано охоронних документів, усього  
у т.ч., патентів на винаходи,  

патентів на корисну модель;  
14. отримано свідоцтв авторського права  
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
у т.ч., національних;  

міжнародних;  
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування 

 

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  1 
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1 2 3 4 5 
у т.ч., нової техніки,  

технологій,  
матеріалів,  
сортів рослин та порід тварин,  
методів, теорій; 
 Метод оцінки міцності рами автомобіля-тягача КРАЗ-6446 у 

випадку екстреного гальмування. 
1 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 
у т.ч., нової техніки,  

технологій,  
матеріалів,  
сортів рослин та порід тварин,  
методів, теорій; 
 Метод оцінки міцності рами автомобіля-тягача КРАЗ-6446 у 

випадку екстреного гальмування. 
1 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
у т.ч., нової техніки,  

технологій,  
матеріалів,  
сортів рослин та порід тварин,  
методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо 
 Редакційна колегія журналу «Вісник Полтавської державної 

аграрної академії». 
 Наукова рада журналу «Экология плюс». 
 Редакционная коллегия журнала «Технологический аудит и резервы 

производства» технические науки. 
 Організаційний комітет виїзної наукової сесії Наукової ради з 

проблеми «Механіка деформівного твердого тіла» при Відділенні 
механіки НАН України 

 Голова ради по призначенню стипендій Міського голови студентам 
ВНЗ м. Полтави та член журі по визначенню людини року за 
напрями діяльності Полтавської громади 

5 
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1 2 3 5 4 
22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
 

 
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами х 

2. кількість публікацій (статей), усього 6 

1 Науковий керівник: 
Горик Олексій Володимирович, д.т.н., 
проф. 
Тематика науково-дослідної роботи: 
дослідження параметрів процесу 
дробеструменевого очищення на основі 
моделювання ударної взаємодії пружно-
пластичних тіл. 

0113U004987 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 
України; 
 Горик О.В. Вибір оптимальних параметрів технології 

дробеструменевої обробки внутрішніх поверхонь великогабаритних 
елементів автомобільної техніки / О.В. Горик, О.М. Брикун, Р.Є. 
Черняк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Наук. 
вироб. фаховий журнал. – Полтава: ПДАА. –  2016. – №1-2(80-81). – 
С.72-76. 

 Горик О.В. Прогнозування шорсткості металевих поверхонь 
деталей машин при дробеструменевому очищенні / О.В. Горик, С.Б. 
Ковальчук, О.М. Брикун, Р.Є. Черняк // Вісник Одеської державної 
академії будівництва та архітектури. – Одеса: Атлант – 2016. – 
В. №63. – С.38-43. 

 Горик О.В. Експериментальні дослідження впливу швидкості і кута 
атаки на технічні показники дробеструменевого очичення / О.В. 
Горик, О.М. Брикун, Р.Є. Черняк // Вібрації в техніці та 
технологіях, 2016. – №3 (83). – С. 83-89. 

 Горик О.В. Вибір економічно оптимальної швидкості атаки при 
дробеструменевому очищенні металевих поверхонь / О.В. Горик, 
О.М. Брикун, Р.Є. Черняк // Вісник Сумського національного 
аграрного університету (Серія «Механізація та автоматизація 
виробничих процесів»). – Суми: СНАУ – 2016.– В. 10/3 (31) – С. 27-
30. 

6 
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1 2 3 5 4 

 Горик А.В. Упругопластическое деформирование поверхностного 
слоя машиностроительных конструкций при дробеструйной 
обработке / А.В. Горик, А.П. Зиньковский, Р.Е. Черняк, А.Н. Брикун 
// Проблемы прочности. – 2016. – Вип. 5 – С.74-83. 

 Горик А.В. Упругопластическое деформирование поверхностного 
слоя машиностроительных конструкций при дробеструйной 
обработке / А.В. Горик, А.П. Зиньковский, Р.Е. Черняк, А.Н. Брикун 
// Проблемы прочности. – 2016. – Вип. 5 – С.74-83. 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 
Copernicus) 
 Горик А.В. Упругопластическое деформирование поверхностного 

слоя машиностроительных конструкций при дробеструйной 
обработке / А.В. Горик, А.П. Зиньковский, Р.Е. Черняк, А.Н. Брикун 
// Проблемы прочности. – 2016. – Вип. 5 – С.74-83 

1 

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

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних 
(крім РИНЦ) 

 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор 

 

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

8. опубліковано монографій, усього  
у т.ч., за кордоном;  
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
у т.ч., за кордоном;  
10. опубліковано підручників  
11. опубліковано навчальних посібників  
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських,   

докторських;  
13. отримано охоронних документів, усього 1 
у т.ч., патентів на винаходи,  
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1 2 3 5 4 
патентів на корисну модель; 
 Патент на корисну модель №109105. Самохідний маніпулятор для 

дробеструменевого очищення / О.В. Горик, А.М Чернявский., О.М. 
Брикун, Р.Є. Черняк, С.Б. Ковальчук, Г.А. Щулянский // Заяв № u 
2016 01686, 23.02.2016. – Публ. 10.08.2016, Бюл. №15. 

1 

14. отримано свідоцтв авторського права  
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
у т.ч., національних;  

міжнародних;  
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  2 
у т.ч., нової техніки,   

технологій, 
 Технологія очищення внутрішніх поверхонь металевих 

великогабаритних порожнистих циліндричних виробів 
1 

матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій; 
 Метод визначення розрахункового періоду стійкості твердих 

частинок (дробинок) при струминній обробці металевих поверхонь 
1 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 2 
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1 2 3 4 5 
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій; 
 Результати досліджень запроваджено у тематику магістерських 

випускних робіт 
2 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо;  

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій 

 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами х 

2. кількість публікацій (статей), усього  
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України;  

за кордоном (у міжнародних виданнях);  
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 
Copernicus) 

 

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

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних 
(крім РИНЦ) 

 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор  

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

 

8. опубліковано монографій, усього  
у т.ч., за кордоном;  
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
у т.ч., за кордоном;  
10. опубліковано підручників  
11. опубліковано навчальних посібників  
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

2 Науковий керівник: 
Горик О.В., доктор технічних наук, 
професор 
Тематика науково-дослідної роботи: 
Розробка та дослідження систем 
металоостеосинтезу ребер у випадку 
флотуючих переламів грудної клітини. 

- 

у т.ч., кандидатських,   
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1 2 3 5 4 
докторських;  

13. отримано охоронних документів, усього  
у т.ч., патентів на винаходи,  

патентів на корисну модель;  
14. отримано свідоцтв авторського права  
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
у т.ч., національних;  

міжнародних;  
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  1 
у т.ч., нової техніки,   

технологій,  
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій; 
 Метод фіксації натуральних зразків фрагментів ребер при їх 

випробовуванні на згин (експериментальна медицина) 
1 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій; 
 Метод фіксації натуральних зразків фрагментів ребер при їх 

випробовуванні на згин (експериментальна медицина) 
1 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
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1 2 3 4 5 
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій  

 
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами х 

2. кількість публікацій (статей), усього  
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України;  

за кордоном (у міжнародних виданнях);  
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 
Copernicus) 

 

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

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних 
(крім РИНЦ) 

 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор  

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

 

8. опубліковано монографій, усього  

1 Науковий керівник: 
Горик О.В., доктор технічних наук, 
професор 
Тематика науково-дослідної роботи: 
дослідження експлуатаційних властивостей 
силікатних покриттів 

- 

у т.ч., за кордоном;  



 

1 2 3 5 
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4 
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
у т.ч., за кордоном;  
10. опубліковано підручників  
11. опубліковано навчальних посібників  
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських,   

докторських;  
13. отримано охоронних документів, усього  
у т.ч., патентів на винаходи,  

патентів на корисну модель;  
14. отримано свідоцтв авторського права  
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
у т.ч., національних;  

міжнародних;  
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування 

 

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)   
у т.ч., нової техніки,   

технологій,  
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
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1 2 3 5 4 
методів, теорій;  

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 1 
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій; 
 Результати досліджень запроваджено у тематику магістерських 

випускних робіт 
1 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій  

 
 



 48

Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 
 
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

№ 
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 Звіт про технічний стан частини 

будівлі Великорублівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів в осях «1-10», Котелевський 
р-н. 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н. 

Важливі показники: 
виконане теоретичне 
обґрунтування та розроблена 
технічна документація на 
виконання підсилення цегляних 
колон 
Переваги над аналогами: 
можливість відновлення 
експлуатаційного ресурсу 
несучих цегляних конструкцій 
без оголення конструкцій 
фундаментів споруди 
Ефективність впровадження: 
відновлення експлуатаційних 
властивостей елементів будівлі 
без припинення 
функціонування навчального 
закладу 

Великорублівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
с. Велика Рублівка, 
вул. Брикеля, 2, 
Котелевський р-н 

7.11.2016 налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи 

2 Звіт про повторне (чергове) 
обстеження технічного стану каркасу 
трибунної споруди стадіону «Ворскла» 
ім..О.Бутовського, м. Полтава 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н., 
Яхін С.В., к.т.н., доц. 

Важливі показники: 
методика визначення міри 
зниження ресурсу несучої 
здатності конструкції, що 
експлуатуються, за звітний 
період 
Переваги над аналогами: 
можливість врахування сумісної 
просторової роботи конструкцій 
Ефективність впровадження: 
Продовження терміну 
експлуатації трибуни стадіону 
на чергові 4 роки 

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

14.09.2016 налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи 
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1 2 3 4 5 6 
3 Метод оцінки міцності рами 

автомобіля-тягача КРАЗ-6446 у 
випадку екстреного гальмування. 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н. 

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 

Публічне акціонерне 
товариство 
«АвтоКрАЗ», 
м. Кременчук, 
вул. Київська, 62, 

27.04.2016 налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи 

4 Метод фіксації натуральних зразків 
фрагментів ребер при їх 
випробовуванні на згин 
(експериментальна медицина) 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н., Бурлака О.А., 
к.т.н., доц. 

Важливі показники: 
Розроблено апарат фіксації 
фрагментів ребер грудної 
клітини та метод випробування 
на жорсткість 
Переваги над аналогами: 
Можливість випробування на 
жорсткість фрагментів грудної 
клітини з декількома ребрами 
Ефективність впровадження: 
Оцінка ефективності різних 
систем металоостеосинтезу 
травм грудної клітини 
(флотуючі перелами) 

Обласна клiнiчна 
лікарня 
ім. М.В. Склiфосов-
ського, м. Полтава, 
вул. Шевченка, 23 

 налагоджена міжвузівська 
співпраця 
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Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ 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  

 
 
 
 
 
 
«____» ________________ 2016 року __________________ Горик О.В. 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Яхін Сергій Валерійович  

Науковий ступінь Кандидат технічних наук  

Вчене звання Доцент  

Посада Доцент кафедри  

 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 
замовленням) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 5 6 7 8 
Перехідні 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  1 
у т.ч., нової техніки,  

технологій,  
матеріалів,  
сортів рослин та порід тварин,  
методів, теорій; 
 Методика визначення міри зниження ресурсу 

несучої здатності конструкції, що 
експлуатуються, за звітний період 

1 

19. впроваджено результатів досліджень у 
виробництво, 1 

у т.ч., нової техніки,  
технологій,  
матеріалів,  

1 Науковий керівник: 
Горик Олексій Володимирович, 
д.т.н., проф. 
Тематика науково-дослідної 
роботи: 
Дослідження експлуатаційного 
ресурсу споруди стадіону 
«Ворскла» ім..О.Бутовського, 
м. Полтава 

Дата: 2016 
Номер договору: 
№1/1-11 
Замовник: 
ТОВ «Футбольний 
клуб «Ворскла» 

2016 – 10,0 10,0 

сортів рослин та порід тварин,  
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1 2 3 5 6 8 7 
методів, теорій; 
 Методика визначення міри зниження ресурсу 

несучої здатності конструкції, що 
експлуатуються, за звітний період 

1 

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені 
1 Науковий керівник: 

Горик Олексій Володимирович, 
д.т.н., проф. 
Тематика роботи: 
Консультаційні послуги з питань 
оптимізації планування території і 
розподілу земельних ресурсів 
Строки виконання: 2016-2016р. 

Дата: 12.2016 
Номер договору: 
№16 
Замовник: 
Кооператив 
«Юрівка» 

5,0 5,0 Надано консультаційні послуги (усні консультації): 
з питань оптимізації планування території кооперативу 
«Юрівка» площею 5,33га та розподілу земельних ресурсів 
з розбивкою вулиць і 
виносом у натуру земельних ділянок. 

6 
 
 
 

43 

Перехідні 
1       

 
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник  
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1     
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1     

 
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1     
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Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 
 
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

№ 
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 Звіт про повторне (чергове) 

обстеження технічного стану каркасу 
трибунної споруди стадіону «Ворскла» 
ім..О.Бутовського, м. Полтава 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н., 
Яхін С.В., к.т.н., доц. 

Важливі показники: 
методика визначення міри 
зниження ресурсу несучої 
здатності конструкції, що 
експлуатуються, за звітний 
період 
Переваги над аналогами: 
можливість врахування сумісної 
просторової роботи конструкцій 
Ефективність впровадження: 
Продовження терміну 
експлуатації трибуни стадіону 
на чергові 4 роки 

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

14.09.2016 налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи 
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Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 
 

1 2 3 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

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  

 
 
 
 
 
 
«____» ________________ 2016 року __________________ Яхін С.В. 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Ковальчук Станіслав Богданович  

Науковий ступінь Кандидат технічних наук  

Вчене звання –  

Посада Старший викладач  

 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 
замовленням) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  1 
у т.ч., нової техніки,  

технологій,  
матеріалів,  
сортів рослин та порід тварин,  
методів, теорій; 
 Теоретичне обґрунтування та технічна 

документація на виконання підсилення цегляних 
колон 

1 

19. впроваджено результатів досліджень у 
виробництво, 1 

у т.ч., нової техніки,  
технологій,  
матеріалів,  

1 Науковий керівник: 
Горик Олексій Володимирович, 
д.т.н., проф. 
Тематика науково-дослідної 
роботи: 
Дослідження технічного стану 
частини будівлі Великоруб-
лівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в осях 
«1-10», Котелевський р-н. 
Строки виконання: 2016-2016р. 

Дата: 11.2016 
Номер договору: 
На підставі листа 
від 21.10.2016 
№1160/01-15 
Замовник: 
Котелевська 
районна державна 
адміністрація 
Полтавської 
області, Відділ 
освіти, сім’ї та 
молоді 

На без-
оплатній 
основі 

- 

сортів рослин та порід тварин,  



 59

1 2 3 5 6 8 7 
методів, теорій; 
 Теоретичне обґрунтування та технічна 

документація на виконання підсилення цегляних 
колон 

1 

Перехідні 
18. створено науково-технічної продукції (НТП)  1 
у т.ч., нової техніки,  

технологій,  
матеріалів,  
сортів рослин та порід тварин,  
методів, теорій; 
 Методика визначення міри зниження ресурсу 

несучої здатності конструкції, що 
експлуатуються, за звітний період 

1 

19. впроваджено результатів досліджень у 
виробництво, 1 

у т.ч., нової техніки,  
технологій,  
матеріалів,  
сортів рослин та порід тварин,  

1 Науковий керівник: 
Горик Олексій Володимирович, 
д.т.н., проф. 
Тематика науково-дослідної 
роботи: 
Дослідження експлуатаційного 
ресурсу споруди стадіону 
«Ворскла» ім..О.Бутовського, 
м. Полтава 

Дата: 2016 
Номер договору: 
№1/1-11 
Замовник: 
ТОВ «Футбольний 
клуб «Ворскла» 

2016 – 10,0 10,0 

методів, теорій; 
 Методика визначення міри зниження ресурсу 

несучої здатності конструкції, що 
експлуатуються, за звітний період 

1 
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1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені 
1 Науковий керівник: 

Горик Олексій Володимирович, 
д.т.н., проф. 
Тематика роботи: 
Консультаційні послуги з питань 
оптимізації планування території і 
розподілу земельних ресурсів 
Строки виконання: 2016-2016р. 

Дата: 12.2016 
Номер договору: 
№16 
Замовник: 
Кооператив 
«Юрівка» 

5,0 5,0 Надано консультаційні послуги (усні консультації): 
з питань оптимізації планування території кооперативу 
«Юрівка» площею 5,33га та розподілу земельних ресурсів 
з розбивкою вулиць і 
виносом у натуру земельних ділянок. 

10 
 
 
 

43 

Перехідні 
1       

 
1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник  
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами х 

2. кількість публікацій (статей), усього  
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України;  

за кордоном (у міжнародних виданнях);  
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 
Copernicus) 

 

1 Науковий керівник: 
Горик Олексій Володимирович, д.т.н., 
проф. 
Тематика науково-дослідної роботи: 
розробка теорії та методів дослідження 
механіки деформування брусів 
композитної структури в умовах 
обмеженого деформування 
Строки виконання: 
2013-2016 

0113U004988 

4. кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних 
баз даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus)  
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1 2 3 5 4 
5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних 

(крім РИНЦ) 
1 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор  

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

 

8. опубліковано монографій, усього 
 Ковальчук С.Б. Механіка композитних брусів в умовах обмеженого 

деформування. Монографія / С.Б.Ковальчук, О.В.Горик. – Полтава, 
2016. – 260с. 

1 

у т.ч., за кордоном;  
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
у т.ч., за кордоном;  
10. опубліковано підручників  
11. опубліковано навчальних посібників  
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом х 
у т.ч., кандидатських,   

докторських;  
13. отримано охоронних документів, усього  
у т.ч., патентів на винаходи,  

патентів на корисну модель;  
14. отримано свідоцтв авторського права  
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
у т.ч., національних;  

міжнародних;  
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування 

 

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  1 
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1 2 3 4 5 
у т.ч., нової техніки,  

технологій,  
матеріалів,  
сортів рослин та порід тварин,  
методів, теорій; 
 Метод оцінки міцності рами автомобіля-тягача КРАЗ-6446 у 

випадку екстреного гальмування. 
1 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 
у т.ч., нової техніки,  

технологій,  
матеріалів,  
сортів рослин та порід тварин,  
методів, теорій; 
 Метод оцінки міцності рами автомобіля-тягача КРАЗ-6446 у 

випадку екстреного гальмування. 
1 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
у т.ч., нової техніки,  

технологій,  
матеріалів,  
сортів рослин та порід тварин,  
методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо  

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій 
 Отримано іменну стипендію міського голови для молодих учених 

м. Полтава 

1 
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами х 

2. кількість публікацій (статей), усього 1 
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
 Горик О.В. Прогнозування шорсткості металевих поверхонь 

деталей машин при дробеструменевому очищенні / О.В. Горик, С.Б. 
Ковальчук, О.М. Брикун, Р.Є. Черняк // Вісник Одеської державної 
академії будівництва та архітектури. – Одеса: Атлант – 2016. – 
В. №63. – С.38-43. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 
Copernicus) 

 

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

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних 
(крім РИНЦ) 

 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор 

 

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

8. опубліковано монографій, усього  
у т.ч., за кордоном;  
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
у т.ч., за кордоном;  
10. опубліковано підручників  
11. опубліковано навчальних посібників  
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

1 Науковий керівник: 
Горик Олексій Володимирович, д.т.н., 
проф. 
Тематика науково-дослідної роботи: 
дослідження параметрів процесу 
дробеструменевого очищення на основі 
моделювання ударної взаємодії пружно-
пластичних тіл. 

0113U004987 

у т.ч., кандидатських,   
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1 2 3 5 4 
докторських;  

13. отримано охоронних документів, усього 1 
у т.ч., патентів на винаходи,  

патентів на корисну модель; 
 Патент на корисну модель №109105. Самохідний маніпулятор для 

дробеструменевого очищення / О.В. Горик, А.М Чернявский., О.М. 
Брикун, Р.Є. Черняк, С.Б. Ковальчук, Г.А. Щулянский // Заяв № u 
2016 01686, 23.02.2016. – Публ. 10.08.2016, Бюл. №15. 

1 

14. отримано свідоцтв авторського права  
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
у т.ч., національних;  

міжнародних;  
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування 

 

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  1 
у т.ч., нової техніки,   

технологій, 
 Технологія очищення внутрішніх поверхонь металевих 

великогабаритних порожнистих циліндричних виробів 
1 

матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  



 

1 2 3 5 
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4 
20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій 

 

1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 
(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами х 

2. кількість публікацій (статей), усього  
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України;  

за кордоном (у міжнародних виданнях);  
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 
Copernicus) 

 

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

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних 
(крім РИНЦ)  

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор 

 

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

 

8. опубліковано монографій, усього  
у т.ч., за кордоном;  
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
у т.ч., за кордоном;  
10. опубліковано підручників  
11. опубліковано навчальних посібників  
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських,   

2 Науковий керівник: 
Горик О.В., доктор технічних наук, 
професор 
Тематика науково-дослідної роботи: 
Розробка та дослідження систем 
металоостеосинтезу ребер у випадку 
флотуючих переламів грудної клітини. 

- 

докторських;  
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1 2 3 5 4 
13. отримано охоронних документів, усього  
у т.ч., патентів на винаходи,  

патентів на корисну модель;  
14. отримано свідоцтв авторського права  
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
у т.ч., національних;  

міжнародних;  
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування 

 

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  1 
у т.ч., нової техніки,   

технологій,  
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій; 
 Метод фіксації натуральних зразків фрагментів ребер при їх 

випробовуванні на згин (експериментальна медицина) 
1 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій; 
 Метод фіксації натуральних зразків фрагментів ребер при їх 

випробовуванні на згин (експериментальна медицина) 
1 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
у т.ч., нової техніки,   
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1 2 3 4 5 
технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій 

 

 
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами х 

2. кількість публікацій (статей), усього  
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України;  

за кордоном (у міжнародних виданнях);  
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 
Copernicus) 

 

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

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних 
(крім РИНЦ) 

 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор 

 

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

8. опубліковано монографій, усього  
у т.ч., за кордоном;  

1 Науковий керівник: 
Ковальчук Станіслав Богданович, к.т.н. 
Тематика науково-дослідної роботи: 
Розробка теорії та методів дослідження 
механіки деформування брусів 
композитної структури із криволінійною 
плоскою віссю 

- 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  



 

1 2 3 4 5 
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у т.ч., за кордоном;  
10. опубліковано підручників  
11. опубліковано навчальних посібників  
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських,   

докторських;  
13. отримано охоронних документів, усього  
у т.ч., патентів на винаходи,  

патентів на корисну модель;  
14. отримано свідоцтв авторського права  
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
у т.ч., національних;  

міжнародних;  
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування 

 

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)   
у т.ч., нової техніки,   

технологій,  
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  
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1 2 3 5 4 
20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій 
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Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 
 
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

№ 
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 Звіт про технічний стан частини 

будівлі Великорублівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів в осях «1-10», Котелевський 
р-н. 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н. 

Важливі показники: 
виконане теоретичне 
обґрунтування та розроблена 
технічна документація на 
виконання підсилення цегляних 
колон 
Переваги над аналогами: 
можливість відновлення 
експлуатаційного ресурсу 
несучих цегляних конструкцій 
без оголення конструкцій 
фундаментів споруди 
Ефективність впровадження: 
відновлення експлуатаційних 
властивостей елементів будівлі 
без припинення 
функціонування навчального 
закладу 

Великорублівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
с. Велика Рублівка, 
вул. Брикеля, 2, 
Котелевський р-н 

7.11.2016 налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи 

2 Звіт про повторне (чергове) 
обстеження технічного стану каркасу 
трибунної споруди стадіону «Ворскла» 
ім..О.Бутовського, м. Полтава 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н., 
Яхін С.В., к.т.н., доц. 

Важливі показники: 
методика визначення міри 
зниження ресурсу несучої 
здатності конструкції, що 
експлуатуються, за звітний 
період 
Переваги над аналогами: 
можливість врахування сумісної 
просторової роботи конструкцій 
Ефективність впровадження: 
Продовження терміну 
експлуатації трибуни стадіону 
на чергові 4 роки 

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

14.09.2016 налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи 
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1 2 3 4 5 6 
3 Метод оцінки міцності рами 

автомобіля-тягача КРАЗ-6446 у 
випадку екстреного гальмування. 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н. 

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 

Публічне акціонерне 
товариство 
«АвтоКрАЗ», 
м. Кременчук, 
вул. Київська, 62, 

27.04.2016 налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи 

4 Метод фіксації натуральних зразків 
фрагментів ребер при їх 
випробовуванні на згин 
(експериментальна медицина) 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н., Бурлака О.А., 
к.т.н., доц. 

Важливі показники: 
Розроблено апарат фіксації 
фрагментів ребер грудної 
клітини та метод випробування 
на жорсткість 
Переваги над аналогами: 
Можливість випробування на 
жорсткість фрагментів грудної 
клітини з декількома ребрами 
Ефективність впровадження: 
Оцінка ефективності різних 
систем металоостеосинтезу 
травм грудної клітини 
(флотуючі перелами) 

Обласна клiнiчна 
лікарня 
ім. М.В. Склiфосов-
ського, м. Полтава, 
вул. Шевченка, 23 

 налагоджена міжвузівська 
співпраця 

 



 72

Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 
 

1 2 3 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

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  

 
 
 
 
«____» ________________ 2016 року __________________ Ковальчук С.Б. 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Канівець Олександр Васильович  

Науковий ступінь Кандидат технічних наук  

Вчене звання Доцент  

Посада Доцент кафедри  

 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 
замовленням) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені 
1       
Перехідні 
1       

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені 
1       

Перехідні 
1       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник  
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1     

 
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1     

 
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами х 

2. кількість публікацій (статей), усього 3 

1 Науковий керівник: 
Дудніков А.А., к.т.н., проф. 
Тематика науково-дослідної роботи: 
Розробка комплексної технології 
відновлення деталей сільськогосподарської 
техніки на основі вібраційних коливань 

- 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 
України; 
 Дудников А. А. Вибрационные колебания в технологических 

процессах упрочнения / А. А. Дудников, Т. Г. Лапенко, В. В. Дудник, 
А. В. Канивец // Технічнийсервісагропромислового, лісового та 
транспортного комплексів – Харків : ХНТУСГ. – 2016. – №5. – С. 
21–26. 

 Дудников А. А. Вибрационные колебания в упрочняющей обработке 

2 
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1 2 3 5 4 
деталей машин / А. А. Дудников, А. А. Келемеш, А. В. Канивец, А. В. 
Горбенко, А. Г. Пасюта // Технологический аудит и резервы 
производства, №6/1 (26). – Харків : Технологический центр, 2015. – 
С. 13–16. 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 
 Дудников А. А. Способы повышения прочности и износостойкости 

деталей машин / А. А. Дудников, В. В. Дудник, А. О. Келемеш, О. В. 
Канівець, А. Г. Пасюта // ХХV Международная научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы в современной 
науке и пути их решения», 26 мая 2016 г., Москва. №5 (26) Ч.2 / 
отв. ред. Д. П. Каркушин. – Москва : ЕСУ, 2016. – С. 35–36. 

1 

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

 

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

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних 
(крім РИНЦ)  

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор 

 

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

8. опубліковано монографій, усього  
у т.ч., за кордоном;  
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
у т.ч., за кордоном;  
10. опубліковано підручників  
11. опубліковано навчальних посібників  
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських,   

докторських;  
13. отримано охоронних документів, усього  
у т.ч., патентів на винаходи,  

патентів на корисну модель;  
14. отримано свідоцтв авторського права  
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
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1 2 3 4 5 
у т.ч., національних;  

міжнародних;  
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування 

 

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)   
у т.ч., нової техніки,   

технологій,  
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо;  

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій 
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Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 
 
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

№ 
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      
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Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 
 

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

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  

 
 
 
 
 
 
«____» ________________ 2016 року __________________ Канівець О.В. 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Бурлака Олексій Анатолійович  

Науковий ступінь Кандидат технічних наук  

Вчене звання Доцент  

Посада Доцент кафедри  

 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 
замовленням) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені 
1       
Перехідні 
1       

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені 
1       

Перехідні 
1       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник  
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1     

 
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами х 

2. кількість публікацій (статей), усього  
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України;  

за кордоном (у міжнародних виданнях);  
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 
Copernicus) 

 

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

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних 
(крім РИНЦ) 

 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор  

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

 

8. опубліковано монографій, усього  
у т.ч., за кордоном;  
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  

1 Науковий керівник: 
Горик О.В., доктор технічних наук, 
професор 
Тематика науково-дослідної роботи: 
Розробка та дослідження систем 
металоостеосинтезу ребер у випадку 
флотуючих переламів грудної клітини. 

- 

у т.ч., за кордоном;  
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1 2 3 5 4 
10. опубліковано підручників  
11. опубліковано навчальних посібників  
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських,   

докторських;  
13. отримано охоронних документів, усього  
у т.ч., патентів на винаходи,  

патентів на корисну модель;  
14. отримано свідоцтв авторського права  
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
у т.ч., національних;  

міжнародних;  
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування 

 

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  1 
у т.ч., нової техніки,   

технологій,  
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій; 
 Метод фіксації натуральних зразків фрагментів ребер при їх 

випробовуванні на згин (експериментальна медицина) 
1 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 1 
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
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1 2 3 5 4 
методів, теорій; 
 Метод фіксації натуральних зразків фрагментів ребер при їх 

випробовуванні на згин (експериментальна медицина) 
1 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій  

 
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1     
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Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 
 
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

№ 
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 Метод фіксації натуральних зразків 

фрагментів ребер при їх 
випробовуванні на згин 
(експериментальна медицина) 
Автори: Горик О.В., д.т.н., проф., 
Ковальчук С.Б., к.т.н., Бурлака О.А., 
к.т.н., доц. 

Важливі показники: 
Розроблено апарат фіксації 
фрагментів ребер грудної 
клітини та метод випробування 
на жорсткість 
Переваги над аналогами: 
Можливість випробування на 
жорсткість фрагментів грудної 
клітини з декількома ребрами 
Ефективність впровадження: 
Оцінка ефективності різних 
систем металоостеосинтезу 
травм грудної клітини 
(флотуючі перелами) 

Обласна клiнiчна 
лікарня 
ім. М.В. Склiфосов-
ського, м. Полтава, 
вул. Шевченка, 23 

 налагоджена міжвузівська 
співпраця 
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Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ з/п Показники Кількість 
 

1 2 3 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  

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  

 
 
 
 
 
 
«____» ________________ 2016 року __________________ Бурлака О.А. 



 87

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Брикун Олександр Миколайович  

Науковий ступінь –  

Вчене звання –  

Посада Асистент кафедри  

 
Розділ 1. Перелік науково-дослідних робіт (НДР), обсяги фінансування та характеристика результативних показників їх виконання 

1.1. НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 

1.2. НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за державними цільовими програмами, державним 
замовленням) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 
1      

 

1.4. НДР, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені 
1       
Перехідні 
1       

 

1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи № 

з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Дата, 
номер договору, 

замовник план  факт Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 5 6 7 8 
Завершені 
1       

Перехідні 
1       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР) кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник  
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1     

 
1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами х 

2. кількість публікацій (статей), усього 6 

1 Науковий керівник: 
Горик Олексій Володимирович, д.т.н., 
проф. 
Тематика науково-дослідної роботи: 
дослідження параметрів процесу 
дробеструменевого очищення на основі 
моделювання ударної взаємодії пружно-
пластичних тіл. 

0113U004987 

у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 
України; 
 Горик О.В. Вибір оптимальних параметрів технології 

дробеструменевої обробки внутрішніх поверхонь великогабаритних 
елементів автомобільної техніки / О.В. Горик, О.М. Брикун, Р.Є. 
Черняк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. Наук. 
вироб. фаховий журнал. – Полтава: ПДАА. –  2016. – №1-2(80-81). – 
С.72-76. 

 Горик О.В. Прогнозування шорсткості металевих поверхонь 
деталей машин при дробеструменевому очищенні / О.В. Горик, С.Б. 
Ковальчук, О.М. Брикун, Р.Є. Черняк // Вісник Одеської державної 
академії будівництва та архітектури. – Одеса: Атлант – 2016. – 
В. №63. – С.38-43. 

 Горик О.В. Експериментальні дослідження впливу швидкості і кута 
атаки на технічні показники дробеструменевого очичення / О.В. 
Горик, О.М. Брикун, Р.Є. Черняк // Вібрації в техніці та 
технологіях, 2016. – №3 (83). – С. 83-89. 

6 
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1 2 3 5 4 

 Горик О.В. Вибір економічно оптимальної швидкості атаки при 
дробеструменевому очищенні металевих поверхонь / О.В. Горик, 
О.М. Брикун, Р.Є. Черняк // Вісник Сумського національного 
аграрного університету (Серія «Механізація та автоматизація 
виробничих процесів»). – Суми: СНАУ – 2016.– В. 10/3 (31) – С. 27-
30. 

 Горик А.В. Упругопластическое деформирование поверхностного 
слоя машиностроительных конструкций при дробеструйной 
обработке / А.В. Горик, А.П. Зиньковский, Р.Е. Черняк, А.Н. Брикун 
// Проблемы прочности. – 2016. – Вип. 5 – С.74-83. 

 Горик А.В. Упругопластическое деформирование поверхностного 
слоя машиностроительных конструкций при дробеструйной 
обработке / А.В. Горик, А.П. Зиньковский, Р.Е. Черняк, А.Н. Брикун 
// Проблемы прочности. – 2016. – Вип. 5 – С.74-83 

за кордоном (у міжнародних виданнях);  
3. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 
Copernicus) 
 Горик А.В. Упругопластическое деформирование поверхностного 

слоя машиностроительных конструкций при дробеструйной 
обработке / А.В. Горик, А.П. Зиньковский, Р.Е. Черняк, А.Н. Брикун 
// Проблемы прочности. – 2016. – Вип. 5 – С.74-83 

1 

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

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних 
(крім РИНЦ) 

 

6. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 
які мають імпакт-фактор  

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

 

8. опубліковано монографій, усього  
у т.ч., за кордоном;  
9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
у т.ч., за кордоном;  
10. опубліковано підручників  
11. опубліковано навчальних посібників  
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1 2 3 5 4 
12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських,   

докторських;  
13. отримано охоронних документів, усього 1 
у т.ч., патентів на винаходи,  

патентів на корисну модель; 
 Патент на корисну модель №109105. Самохідний маніпулятор для 

дробеструменевого очищення / О.В. Горик, А.М Чернявский., О.М. 
Брикун, Р.Є. Черняк, С.Б. Ковальчук, Г.А. Щулянский // Заяв № u 
2016 01686, 23.02.2016. – Публ. 10.08.2016, Бюл. №15. 

1 

14. отримано свідоцтв авторського права  
15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
у т.ч., національних;  

міжнародних;  
16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування 

 

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  2 
у т.ч., нової техніки,   

технологій, 
 Технологія очищення внутрішніх поверхонь металевих 

великогабаритних порожнистих циліндричних виробів 
1 

матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій; 
 Метод визначення розрахункового періоду стійкості твердих 

частинок (дробинок) при струминній обробці металевих поверхонь 
1 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  
у т.ч., нової техніки,   
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1 2 3 4 5 
технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

 

22. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій 

 

 
1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування) 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи  № 

з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 
ступінь, вчене звання),  

тематика роботи,  
строки виконання (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 
реєстрації 

Повний перелік Кількість 
 

1 2 3 4 5 
1. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих результатів 

(продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами х 

1. кількість публікацій (статей), усього  
у т.ч., у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України;  

за кордоном (у міжнародних виданнях);  
2. кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних 

базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 
Copernicus) 

 

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

1 Науковий керівник: 
Горик О.В., доктор технічних наук, 
професор 
Тематика науково-дослідної роботи: 
дослідження експлуатаційних властивостей 
силікатних покриттів 

- 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних 
(крім РИНЦ) 
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1 2 3 5 4 
5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, 

які мають імпакт-фактор 
 

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

 

7. опубліковано монографій, усього  
у т.ч., за кордоном;  
8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього  
у т.ч., за кордоном;  
9. опубліковано підручників  
10. опубліковано навчальних посібників  
11. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 
у т.ч., кандидатських,   

докторських;  
12. отримано охоронних документів, усього  
у т.ч., патентів на винаходи,  

патентів на корисну модель;  
13. отримано свідоцтв авторського права  
14. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах  
у т.ч., національних;  

міжнародних;  
15. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування  

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

16. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 
отримання фінансування 

 

у т.ч., у національних наукових конкурсах;  
у міжнародних наукових конкурсах;  

17. створено науково-технічної продукції (НТП)   
у т.ч., нової техніки,   

технологій,  
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
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1 2 3 5 4 
методів, теорій;  

18. впроваджено результатів досліджень у виробництво,  
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

19. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес  
у т.ч., нової техніки,   

технологій,   
матеріалів,   
сортів рослин та порід тварин,   
методів, теорій;  

20. участь в редакційних колегіях наукових журналів, організаційних 
комітетах наукових конференцій, різних експертних радах тощо; 

 

21. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 
наукових премій 

 

 
 
Розділ 2. Розробки, які впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств 
 
2.1. Перелік розробок, які впроваджено у звітному періоді, за формою: 

№ 
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      
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Розділ 3. Наукова робота студентів 
 

№ 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  

 
 
 
 
«____» ________________ 2016 року __________________ Брикун О.М. 
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