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Розділ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 

1.1. Загальні кількісні показники про науково-педагогічний потенціал, з них: 
 

№ з/п Показники Кількість 

1 

загальна чисельність науково-педагогічних працівників у звітному періоді, усього (осіб) 6 

з них,  

кандидатів наук 
4 

докторів наук 1 

2 

загальна чисельність аспірантів, усього (осіб) 0 

з них,  

чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді 
0 

3 
чисельність аспірантів, які закінчили аспірантуру в звітному періоді, усього (осіб) 0 

 з них,  із захистом дисертації 0 

4 захищено кандидатських дисертацій у звітному періоді, усього 0 

5 захищено докторських  дисертацій у звітному періоді, усього 1 
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Розділ  2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 
2.1. Загальна кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі у звітному періоді, з них: 

 

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

одиниць 

1. за держбюджетними темами, усього (1.1.+ 1.2.) 0 

1.1. 
з них, 

загального фонду державного бюджету 
0 

1.2. спеціального фонду державного бюджету 0 

2. за  угодами міжнародного співробітництва  0 

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

3.1. 
з них, 

про виконання науково-дослідних робіт 
0 

3.2. про виконання консультативних (наукових) послуг 2 

4. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4.1.+4.2.+4.3.) 2 

4.1. 
з них, 

завершених  
2 

4.2. перехідних  0 

4.3. нових  0 

5. за кафедральними тематиками (ініціативні наукові тематики, без фінансування), усього (4. = 5.) 0 

5.1. 
з них, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ, усього (5.2.+5.3.) 
0 

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

5.3.                                         перехідних 0 

/* Науково-дослідна робота (НДР) — робота пошукового, теоретичного та експериментального характеру, що виконується з метою 

визначення технічної можливості створення нової техніки і технологій. НДР поділяються на фундаментальні та прикладні. 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 
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2.2. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у звітному періоді, з них: 

 

№ з/п Показники Кількість, одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього (1.1.+1.2.) 12 

1.1. 
з них,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України  
11 

1.2. за кордоном (у міжнародних виданнях)  1 

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) 
1 

4. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 1 

5. кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 0 

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

імпакт-фактор 
0 

7. опубліковано монографій, усього 0 

7.1. 
з них,  

за кордоном 
0 

8. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

8.1. 
з них,  

за кордоном 
0 

9. опубліковано підручників  

10. опубліковано навчальних посібників 3 

11. отримано охоронних документів, усього (11.1+11.2.) 4 

11.1. 
з них,  

патентів на винаходи 
0 

11.2. патентів на корисну модель 4 

12. отримано свідоцтв авторського права  

13. створено науково-технічної продукції (НТП) /*, усього  (13.1.+13.2.+13.3.+13.4.+13.5.) 2 

13.1. 
з них,  

нової техніки 
2 

13.2. технологій 0 

13.3. матеріалів 0 
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13.4. сортів рослин та порід тварин 0 

13.5. методів, теорій 0 

14. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього  (14.1.+14.2.+14.3.+14.4.+14.5.) 2 

14.1. 
з них,  

нової техніки 
2 

14.2. технологій 0 

14.3. матеріалів 0 

14.4. сортів рослин та порід тварин 0 

14.5. методів, теорій 0 

15. впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, усього  (15.1.+15.2.+15.3.+15.4.+15.5.) 0 

15.1. 
з них,  

нової техніки 
0 

15.2. технологій 0 

15.3. матеріалів 0 

15.4. сортів рослин та порід тварин 0 

15..5 методів, теорій 0 

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.) 
5 

16.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
5 

16.2. у міжнародних наукових конкурсах 0 

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.) 
0 

17.1. 
з них,  

у національних наукових конкурсах 
0 

17.2. у міжнародних наукових конкурсах 0 

18. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, наукових премій 5 

 

/* Наукова (науково-технічна) продукція (НТП) - науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації. 
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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 

Наукове обґрунтування особливостей 

створення матеріалів заявки на отримання 

торгової марки 

Прасолов Є.Я., к.т.н., доцент, професор 

Соціальний ефект 
Публічне акціонерне 

товариство «Сумбут» 
Жовтень 2016 

2150 грн. та налагоджена співпраця 

для подальшої роботи 

2 

Механізована лінія для підвищення 

ефективності відновлення шнеків 

сільськогосподарської техніки 

Прасолов Є.Я., к.т.н., доцент, професор, 

Багмет С.О., магістр 

Соціальний ефект ПП «Кошманівське РП» Лютий 2016 
Налагоджена співпраця для 

подальшої роботи 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 
 

2.4. Опис найбільш ефективної розробки, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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2.5. Загальний список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 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 
Відновлення деталей 

сільськогосподарських машин 

електроерозійним наплавленням 

Прасолов Є.Я., к.т.н., доцент 
Стипендіальна програма фонду 

Віктора Пінчука «Завтра.UA» 
подана заявка 

2 
Ротаційний робочий орган для 

системи органічного землеробства 
Прасолов Є.Я., к.т.н., доцент 

Стипендіальна програма фонду 

Віктора Пінчука «Завтра.UA» 
подана заявка 

3 
Особливості Інтелектуального права 

в Україні та його конвертація до 

законодавчої бази ЄС. 

Прасолов Є.Я., к.т.н., доцент 
Стипендіальна програма фонду 

Віктора Пінчука «Завтра.UA» 
подана заявка 

4 
Розробка модульної сиситеми 

енергозабезпечення будинків 
Прасолов Є.Я., к.т.н., доцент 

Стипендіальна програма фонду 

Віктора Пінчука «Завтра.UA» 
подана заявка 

5 
Застосування пробіотиків для 

селекції високопродуктивних сортів 

рослин. 

Прасолов Є.Я., к.т.н., доцент 
Стипендіальна програма фонду 

Віктора Пінчука «Завтра.UA» 
подана заявка 

Міжнародні наукові конкурси 

1     
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Розділ 3. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 
 

3.1. Загальні кількісні показники проведення науково-організаційної роботи 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.) 1 

1.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
0 

1.2. міжнародних семінарів 0 

1.3. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 1 

1.4. всеукраїнських семінарів 0 

1.5. інших 0 

2. Проведено студентських наукових заходів, усього  (2.1.+2.2.+2.3.) 0 

2.1. 
з них,  

міжнародних конференцій, Інтернет - конференцій 
0 

2.2. всеукраїнських конференцій, Інтернет - конференцій 0 

2.3. інших 0 

3 Участь в редакційних колегіях наукових журналів 0 

4 Участь в організаційних комітетах наукових конференцій 5 

5 Участь в експертних радах, журі 0 

6 Участь в спеціалізованих вчених радах 0 

7 Участь в спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 2 

8 Інше (вказати) 0 
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3.2. Загальний перелік наукових заходів, організованих і проведених 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    

Студентські наукові заходи 

1 Студентський науковий гурток Аспекти безпеки праці, життя та довкілля людини 31.03.2016 

2 Студентський науковий гурток Аспекти безпеки праці, життя та довкілля людини 28.04.2016 

3 Студентський науковий гурток Аспекти безпеки праці, життя та довкілля людини 20.10.2016 

4 Студентський науковий гурток Аспекти безпеки праці, життя та довкілля людини 17.11.2016 

 

3.3. Участь колективу (факультету) 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 Лапенко Т.Г., к.т.н., доцент 
організаційний комітет всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні аспекти 

систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності» 
30-31.03.2016 

2 Костенко О.М., д.т.н., професор 
організаційний комітет всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні аспекти 

систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності» 
30-31.03.2016 

3 Костенко О.М., д.т.н., професор 
член редакційної колегії з галузі «Технічні науки» наукового журналу «Вісник 

Полтавської державної аграрної академії» 
 

4 
Прасолов Є.Я., к.т.н., професор 

кафедри 

організаційний комітет всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні аспекти 

систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності» 30-31.03.2016 

5 Дудник В.В., к.т.н. 
організаційний комітет всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні аспекти 

систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності» 
30-31.03.2016 

6 Дудник В.В., к.т.н. 
організаційний комітет XV міжнародної науково-практичної конференції «Вібрації в 

техніці та технологіях» 
19-21.10.2016 
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3.4.  Участь колективу факультету (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 Прасолов Є.Я., к.т.н., професор 
V Міжнародний форум « Проблеми інноваційного розвитку та 

інформаційного суспільства» 

Сертифікат про участь ПДАА, 

Сертифікат Прасолову Є.Я., подяки: 

Прасолов Є.Я., Бондаренко О.Ю., 

Донець М.В., Бублик О.В. 

2 Прасолов Є.Я., к.т.н., професор Перший Міжнародний форум агропромислового інжинірингу 

Провів стендову доповідь по 

органічному землеробству, отримав 
сертифікат про участь 
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Розділ 4. НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ (КАФЕДРИ) 
 

4.1. Загальні кількісні показники про наукове співробітництво 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 
0 

2 Співробітництво із Полтавською обласною державною адміністрацією чи Полтавською міською 

державною адміністрацією, усього 
0 

3 Співробітництво із вітчизняними організаціями, усього 3 

4 Співробітництво із  закордонними організаціями, усього 0 

 

4.2. Наукові підрозділи, 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 2 3 4 

1    

 

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 2 3 4 5 

1     
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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 2 3 4 5 

1     

 

 

 
4.5. Наукове та науково-технічне співробітництво із вітчизняними та закордонними організаціями у звітному періоді (надати 

загальну інформацію про стан наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-

технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) 

Кафедра безпеки життєдіяльності працює із Державною інспекцією нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки, 

Державною інспекцією нагляду в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, на транспорті та у зв’язку та Державною 

інспекцією нагляду в нафтогазовому комплексі, хімічній промисловості та охороні надр в напрямках обміну інформацією про результати 

наукових досліджень, методичних розробок в галузі охорони праці. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

Співробітництво із вітчизняними партнерами 

1 Україна 

Державна інспекція 

нагляду в промисловості 
та за об’єктами 

підвищеної небезпеки 

Обмін інформацією та створення результатів 
наукових досліджень, методичних розробок в 

галузі охорони праці, 

Договір про науково-

технічне співробіт-
ництво; 

4 лютого 2015 р. 

по 17 лютого 2017 р. 

Налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи 
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2 Україна 

Державна інспекція 

нагляду в нафтогазовому 

комплексі, хімічній 
промисловості та охороні 

надр 

Обмін інформацією та створення результатів 

наукових досліджень, методичних розробок в 
галузі охорони праці, 

Договір про науково-

технічне співробіт-

ництво; 
4 лютого 2015 р. 

по 17 лютого 2017 р. 

Налагоджено співпрацю для 
подальшої роботи 

3 Україна 

Державна інспекція 

нагляду в 

агропромисловому 

комплексі, соціально-

культурній сфері, на 

транспорті та у зв’язку  

Обмін інформацією та створення результатів 

наукових досліджень, методичних розробок в 

галузі охорони праці, 

Договір про науково-

технічне співробіт-

ництво; 

4 лютого 2015 р. 

по 17 лютого 2017 р. 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 

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). 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 18 

з них,   

самостійно студентами 
18 

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.) 
13 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 10 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР 3 

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, 5 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
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Розділ 6. ІНШЕ 
 

 

 

 

Розділ 7. ПРОПОЗИЦІЇ 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 
Копії Актів впровадження результатів науково-дослідних робіт у практичну діяльність підприємств у звітному періоді  

додаються на _____2______ арк. 

 

ДОДАТОК 2 
Копії отриманих охоронних документів у звітному періоді додаються на ______3_____ арк. 

 

Копії отриманих свідоцтв авторського права у звітному періоді додаються на ___________ арк. 
 

 

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  

2  

3  

Розділи у колективних монографіях (кількість сторінок – перша та остання сторінки) 

1  

2  

3  
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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  

 

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 
Прасолов Є.Я., Біловол С.А.// Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи та практичних робіт з дисципліни «Основи технічної творчості»,- 

м.Полтава, 2016 р.,91 с. 

2 Прасолов Є.Я., Біловол С.А.// Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Інженерна екологія»,-м.Полтава, 2016р., 112с. 

3 Прасолов Є.Я.// Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни «Інтелектуальна власність»,- м.Полтава, 2016 р., 99с. 
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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 Машина для шліфування зерна 
Патент України на 

корисну модель 
24.06.2016 

Полтавська державна 

аграрна академія 

Арендаренко В.М., 

Горб О.О., Іванов О.М., 

Костенко О.М., 

Подоляка М.Ф. 

2 
Пристрій для плазменного 

наплавлення циліндричних деталей 

Патент України на 

корисну модель 
11.07.2016 

Полтавська державна 

аграрна академія 

Галич О.А, Аранчій В.І., 

Махмудов Х.З., Горб О.О., 

Слинько В.Г., 

Березницький В.І., 

Прасолов Є.Я. 

3 
Спосіб виготовлення брикету для 

опалення приміщення 

твердопаливним котлом 

Патент України на 
корисну модель 

25.10.2016 
Полтавська державна 

аграрна академія 

Литвин О.Ю., 

Дорогань-Писаренко Л.О., 

Галич О.А, Аранчій В.І., 
Махмудов Х.З., Горб О.О., 

Слинько В.Г., 

Березницький В.І., 

Прасолов Є.Я. 

4 
Укладач плівки в тепличному 

господарстві кооператива 

Патент України на 

корисну модель 
25.10.2016 

Полтавська державна 

аграрна академія 

Литвин О.Ю., 

Дорогань-Писаренко Л.О., 

Галич О.А, Аранчій В.І., 

Махмудов Х.З., Горб О.О., 

Слинько В.Г., 

Березницький В.І., 

Прасолов Є.Я. 

Свідоцтва авторського права 

1      

2      
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на ___________ арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ  безпеки життєдіяльності ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Лапенко Таравс Григорович 

Науковий ступінь кандидат технічних наук 

Вчене звання доцент 

Посада доцент кафедри безпека життєдіяльності 

 

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

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

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

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 

 

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

замовленням) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 

 

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       
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1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Науковий керівник:  

Лапенко Т.Г., кандидат технічних 

наук, доцент.  

Тематика консультативної 

послуги: удосконалення системи 

управління охороною праці 

підприємства 

Строки виконання : 2016 

28 жовтня 2016 р., 

№ 45, 

Приватне 

підприємство 

«Полтаваприватбуд» 

5000 5000 

Виконані та передані послуги по проведенню 

консультацій з питань створення здорових, безпечних і 

високопродуктивних умов праці, покращення 

виробничого побуту, запобігання травматизму і 

профзахворюванням. 

1 

2       

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1      0 

2       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Науковий керівник:  

Лапенко Т.Г., кандидат технічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 

промислова безпека в розрізі безпеки 

життєдіяльності громадян 

Строки виконання : 2016 

б/р 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: 

1. Лапенко Т.Г.  Вибрационные колебания в технологических процессах упрочнения . /А.А. Дудников, 

Т.Г. Лапенко, В.В. Дудник, А.В. Канивец // Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового та 

транспортного комплексів». ХНТУСГ  ім. П. Василенка.-. Харків,  №5 , 2016 р.- с.21-25. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 0 

3. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

0 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

0 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
0 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

8. опубліковано монографій, усього 0 
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у т.ч., за кордоном; 0 

9. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

10. опубліковано підручників 0 

11. опубліковано навчальних посібників 0 

12. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

13. отримано охоронних документів, усього 0 

у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  0 

14. отримано свідоцтв авторського права 0 

15. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 0 

у т.ч., національних; 0 

          міжнародних; 0 

16. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 0 

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

17. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 0 

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

18. створено науково-технічної продукції (НТП)  0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

19. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 0 
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у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

20. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

21. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 
1. Організаційний комітет всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні 

аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності» 

1 

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

наукових премій 
0 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

 
Розділ 2.  Розробки, 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» розділу ) 
 

 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      

2      

 

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 0 

 0 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 0 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 0 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
0 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 0 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 0 

5.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 0 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад 0 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, 0 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
0 
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на ___________ арк. 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ  безпеки життєдіяльності ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Костенко Олена Михайлівна 

Науковий ступінь доктор технічних наук 

Вчене звання професор 

Посада професор кафедри безпека життєдіяльності 

 

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

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

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

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 

 

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

замовленням) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 

 

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       
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1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Науковий керівник:  

Лапенко Т.Г., кандидат технічних 

наук, доцент.  

Тематика консультативної 

послуги: удосконалення системи 

управління охороною праці 

підприємства 

Строки виконання : 2016 

28 жовтня 2016 р., 

№ 45, 

Приватне 

підприємство 

«Полтаваприватбуд» 

5000 5000 

Виконані та передані послуги по проведенню 

консультацій з питань створення здорових, безпечних і 

високопродуктивних умов праці, покращення 

виробничого побуту, запобігання травматизму і 

профзахворюванням. 

1 

2       

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1      0 

2       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Науковий керівник:  

Лапенко Т.Г., кандидат технічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 

промислова безпека в розрізі безпеки 

життєдіяльності громадян 

Строки виконання : 2016 

б/р 4. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

5. кількість публікацій (статей), усього 1 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України: 

1. Костенко О.М. Синтез оптимальних комбінаторних планів 

багатофакторного експерименту. [Текст] / О.М. Костенко // Вісник Полтавської 

державної аграрної академії. –2016. - №  1-2. - С.62-71. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 0 

6. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

0 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

0 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
0 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

23. опубліковано монографій, усього 0 
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у т.ч., за кордоном; 0 

24. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

25. опубліковано підручників 0 

26. опубліковано навчальних посібників 0 

27. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

28. отримано охоронних документів, усього 1 

у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  

Пат №108052, Україна, МПК В02В 3/00. Машина для шліфування 

зерна / Арендаренко В.М., Горб О.О., Іванов О.М., Костенко О.М., 

Подоляка М.Ф.; Заявник і патентоволодар Полтавська державна 

аграрна академія. – №U2016 00956; заявл. 05.02.2016; опубл. 

24.06.2016, Бюл.№12. 

1 

29. отримано свідоцтв авторського права 0 

30. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 0 

у т.ч., національних; 0 

          міжнародних; 0 

31. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 0 

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

32. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 0 

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

33. створено науково-технічної продукції (НТП)  0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 
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          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

34. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

35. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

36. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 
1. Організаційний комітет всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні 

аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності» 

2. організаційний комітет XV міжнародної науково-практичної конференції 

«Вібрації в техніці та технологіях» 

3. Член редакційної колегії з галузі «Технічні науки» наукового журналу 

«Вісник Полтавської державної аграрної академії» 

3 

37. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
0 
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1.7. Перелік перехідних науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 
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Розділ 2.  Розробки, 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» розділу ) 
 

 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      

2      

 

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 0 

 0 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 0 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 0 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
0 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 0 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 0 

5.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 0 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад 0 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, 0 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
0 
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на ___________ арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ  безпеки життєдіяльності ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Дудник Володимир Васильович 

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 

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

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

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 

 

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

замовленням) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 

 

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       
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1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Науковий керівник:  

Лапенко Т.Г., кандидат технічних 

наук, доцент.  

Тематика консультативної 

послуги: удосконалення системи 

управління охороною праці 

підприємства 

Строки виконання : 2016 

28 жовтня 2016 р., 

№ 45, 

Приватне 

підприємство 

«Полтаваприватбуд» 

5000 5000 

Виконані та передані послуги по проведенню 

консультацій з питань створення здорових, безпечних і 

високопродуктивних умов праці, покращення 

виробничого побуту, запобігання травматизму і 

профзахворюванням. 

1 

2       

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1      0 

2       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Науковий керівник:  

Лапенко Т.Г., кандидат технічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 

промислова безпека в розрізі безпеки 

життєдіяльності громадян 

Строки виконання : 2016 

б/р 7. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

8. кількість публікацій (статей), усього 5 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
1. Дудник В.В. Визначення зусиль, що діють на тильну поверхню 

ґрунтообробних робочих органів / В.В. Дудник, А.А. Дудніков, А.О. Келемеш, А.Г. 

Пасюта // Технічний аудит та резерви виробництва 1/1 (27). – Харьков. – 2016. – 

С. 4-7. 

2. Дудник В.В. Способы повышения прочности и износостойкости деталей 

машин / А.А. Дудников, А.В. Канивец, В.В. Дудник, А.А. Келемеш, А.Г. Пасюта // 

Евразтйский союз ученых. – Москва. – 2016. – №5 (26). – С. 35-36. 

3. Дудник В.В. Вибрационные колебания в технологических процессах 
упрочнения / А.А. Дудников, А.В. Канивец, В.В. Дудник, Т.Г. Лапенко // 

Технический сервис агропромышленного, лесного и транспортного комплексов. – 

Харьков. – 2016. – №5. – С. 21-25. 

4. Дудник В.В. Повышения долговечности рабочих органов 

почвообрабатывающих машин / А.А. Дудников, И.А. Дудников, А.И. Беловод, 

В.В. Дудник // Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця. – 2016. – №3(83). – 

С. 90-93. 

5. Дудник В.В. Влияние дислокаций в упрочнении обрабатываемого материала / 

А.А. Дудников, И.А. Дудников, А.И. Беловод, В.В. Дудник, Е.В. Иванкова // 

Вібрації в техніці та технологіях. – Вінниця. – 2016. – №3(83). – С. 94-97. 

5 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 0 
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9. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

0 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

0 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
0 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

38. опубліковано монографій, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

39. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

40. опубліковано підручників 0 

41. опубліковано навчальних посібників 0 

42. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

43. отримано охоронних документів, усього 0 

у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  0 

44. отримано свідоцтв авторського права 0 

45. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 0 

у т.ч., національних; 0 

          міжнародних; 0 

46. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 0 
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          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

47. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 0 

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

48. створено науково-технічної продукції (НТП)  0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

49. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

50. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

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

4. Організаційний комітет всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні 
аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності» 
5. організаційний комітет XV міжнародної науково-практичної конференції 
«Вібрації в техніці та технологіях» 

2 

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

1. Почесна грамота Виконавчого комітету Полтавської міської ради 

1 



 44 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

 

 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 
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Розділ 2.  Розробки, 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» розділу ) 
 

 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      

2      

 

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 1 

з них,   

самостійно студентами 
1. Решетиловський С.В. Пристрій для встановлення гільз циліндрів ПГ ЗМЗ-53 / С.В. Решетиловський // Збірник тез доповідей 

студентської наукової конференції аграрно-інженерного інституту за підсумками наукової роботи 2015 року (27-28 квітня 2016 р. Том 

ІІ. Тези навчально-наукового аграрно-інженерного інституту та навчально-наукового інституту тваринництва і ветеринарної 

медицини). – Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – С. 127 – 129. 

1 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 0 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 0 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
0 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 0 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 0 

5.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 0 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад 0 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, 0 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
0 
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на ___________ арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ  безпеки життєдіяльності ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Опара Надія Миколаївна 

Науковий ступінь кандидат сільськогосподарських наук 

Вчене звання доцент  

Посада доцент кафедри безпека життєдіяльності 

 

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

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

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

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 

 

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

замовленням) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 

 

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       
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1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Науковий керівник:  

Лапенко Т.Г., кандидат технічних 

наук, доцент.  

Тематика консультативної 

послуги: удосконалення системи 

управління охороною праці 

підприємства 

Строки виконання : 2016 

28 жовтня 2016 р., 

№ 45, 

Приватне 

підприємство 

«Полтаваприватбуд» 

5000 5000 

Виконані та передані послуги по проведенню 

консультацій з питань створення здорових, безпечних і 

високопродуктивних умов праці, покращення 

виробничого побуту, запобігання травматизму і 

профзахворюванням. 

1 

2       

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1      0 

2       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Науковий керівник:  

Лапенко Т.Г., кандидат технічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 

промислова безпека в розрізі безпеки 

життєдіяльності громадян 

Строки виконання : 2016 

б/р 10. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

11. кількість публікацій (статей), усього 3 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України; 
1. Опара Н.М. Пам’яті великого вченого ґрунтознавця / Н.М. Опара, М.М. Опара 

// Вісник ПДАА №1-2. – 2016 р. м. Полтава – с. 133-136. 

2. Опара Н.М. До 15-річчя створення інституту історії аграрної науки, освіти і 

техніки ННСГБ  НААН та 10-річчя  виходу в світ першого номеру електронного 

наукового фахового видання « Історія науки і біограф істика» / Н.М. Опара, В.І. 

Аранчій // Вісник ПДАА №1-2. – 2016 р. м. Полтава – с. 137-138. 

3. Опара Н.М.  Сходинками професійного росту до ректора академії (ректору 

Полтавської державної аграрної академії, професору В.І. Аранчій  – 55 років) / 
Н.М. Опара, М.М. Опара, А.А. Кочерга) //Вісник ПДАА №1-2. – 2016 р. м. Полтава 

– с. 126-128 

3 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 0 

12. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

0 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

0 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 0 
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даних (крім РИНЦ) 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

53. опубліковано монографій, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

54. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

55. опубліковано підручників 0 

56. опубліковано навчальних посібників 0 

57. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

58. отримано охоронних документів, усього 0 

у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  0 

59. отримано свідоцтв авторського права 0 

60. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 0 

у т.ч., національних; 0 

          міжнародних; 0 

61. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 0 

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

62. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 0 

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

63. створено науково-технічної продукції (НТП)  0 
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у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

64. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

65. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

66. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

1 

67. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
1. Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 
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Розділ 2.  Розробки, 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» розділу ) 
 

 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      

 

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 0 

з них,   

самостійно студентами 
0 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 0 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 0 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
0 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 0 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 0 

5.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 0 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад 0 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, 0 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
0 
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на ___________ арк. 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ  безпеки життєдіяльності ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Дрожчана Ольга Урешівна 

Науковий ступінь __________________________ 

Вчене звання __________________________ 

Посада старший викладач 

 

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

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

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

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 

 

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

замовленням) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 

 

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       
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1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Науковий керівник:  

Лапенко Т.Г., кандидат технічних 

наук, доцент.  

Тематика консультативної 

послуги: удосконалення системи 

управління охороною праці 

підприємства 

Строки виконання : 2016 

28 жовтня 2016 р., 

№ 45, 

Приватне 

підприємство 

«Полтаваприватбуд» 

5000 5000 

Виконані та передані послуги по проведенню 

консультацій з питань створення здорових, безпечних і 

високопродуктивних умов праці, покращення 

виробничого побуту, запобігання травматизму і 

профзахворюванням. 

1 

2       

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1      0 

2       
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1.6. Перелік завершених науково-дослідних робіт (НДР)  кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Науковий керівник:  

Лапенко Т.Г., кандидат технічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 

промислова безпека в розрізі безпеки 

життєдіяльності громадян 

Строки виконання : 2016 

б/р 13. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

14. кількість публікацій (статей), усього 0 

 0 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 0 

15. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

0 

4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

0 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
0 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

68. опубліковано монографій, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

69. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 
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у т.ч., за кордоном; 0 

70. опубліковано підручників 0 

71. опубліковано навчальних посібників 0 

72. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

73. отримано охоронних документів, усього 0 

у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  0 

74. отримано свідоцтв авторського права 0 

75. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 0 

у т.ч., національних; 0 

          міжнародних; 0 

76. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 0 

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

77. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 0 

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

78. створено науково-технічної продукції (НТП)  0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

79. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 
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          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

80. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 0 

у т.ч., нової техніки,  0 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

81. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 

0 

82. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
0 

 

 

 

 

 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 
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1.8. Перелік нових науково-дослідних робіт кафедральної тематики (ініціативні наукові тематики, без фінансування). 
 

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 

 
Розділ 2.  Розробки, 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» розділу ) 
 

 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      

2      

 

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 0 

з них,   

самостійно студентами 
 

0 

2.  Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України 0 

3. Кількість студентів-учасників конкурсів студентських науково-дослідних робіт (3.1.+3.2.) 0 

3.1. з них: – Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

3.2.  – Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

4.  
Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами конкурсів студентських 

науково-дослідних робіт, усього (4.1.+4.2.) 
0 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 0 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР 0 

5.  Кількість студентів-учасників олімпіад, усього (5.1.+5.2.) 0 

5.1. з них: – Всеукраїнських олімпіад 0 

5.2.             – Міжнародних олімпіад 0 

6. Кількість студентів-переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього (6.1.+6.2.) 0 

6.1. з них: – переможці Всеукраїнських олімпіад 0 

6.2.             – переможці Міжнародних олімпіад 0 

7. Кількість студентів, які отримали охоронні документи, 0 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
0 
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ДОДАТОК 7 

Інформація про наукову діяльність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному періоді 
додається на ___________ арк. 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

КАФЕДРИ  безпеки життєдіяльності ЗА 2016 РІК 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Прасолов Євгеній якович 

Науковий ступінь кандидат технічних наук 

Вчене звання доцент 

Посада професор кафедри безпека життєдіяльності 

 

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

(за держбюджетними темами, угодами міжнародного співробітництва, господарськими договорами із замовниками НДР, консультацій).  

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

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 

 

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

замовленням) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 
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1.3. НДР, що фінансуються за угодами міжнародного  співробітництва  (гранти, наукові проекти) 

№ 
з/п 

Науковий керівник, тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1     0 

 

 

1.4.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1       

2       

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1       

2       
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1.5. Консультативні (наукові) послуги, що фінансуються за господарськими договорами із замовниками 

№ 
з/п 

Науковий керівник,  
тематика роботи,   
строки виконання  

(рік початку і закінчення) 

 Дата,  
номер договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  
тис. грн. 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені /* (у переліку) 

 

/* Завершені  – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Науковий керівник:  

Прасолов Є.Я., кандидат технічних 

наук, професор.  

Тематика консультативної 

послуги: патентознавство і 

авторське право 

Строки виконання : 2016 

28 жовтня 2016 р., 

№ 56, 

Публічне 

акціонерне 

товариство 

«Сумбуд» 

2150 2150 

Виконані та передані послуги по проведенню 

консультацій з питань наукового обґрунтування 

особливостей створення матеріалів заявки на отримання 

торгової марки 

1 

2       

Перехідні /* (у переліку) 

 

/* Перехідні – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

1      0 

2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

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

№ 
з/п 

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

тематика роботи,   
строки виконання   

(рік початку і закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

Завершені /*  (у переліку) 

 

/* Завершені НДР – 2016 рік є роком початку та закінчення роботи чи роком закінчення роботи. 

1 Науковий керівник:  

Прасолов Є.Я.., кандидат технічних 

наук, доцент.  

Тематика науково-дослідної роботи: 

Патентознавство та авторське право 

Строки виконання : 2016 

б/р 16. наукова новизна; відмінні риси і перевага отриманих 

результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними 

аналогами 

х 

17. кількість публікацій (статей), усього 2 

у т.ч.,  

у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України: 

2. Прасолов Є.Я. Проведення патентного пошуку при обгрунтуванні новизни теми 

наукових досліджень. // Беловол С.А.// V Міжнародний форум «Проблеми 

інноваційного розвитку та інформаційного суспільства» Матеріали Частина II. – 

м.Київ, 20-21 жовтня 2016р. 

1 

за кордоном (у міжнародних виданнях); 1 

3. Прасолов Є.Я. Проведення патентного пошуку при обгрунтуванні новизни 

теми наукових досліджень. // Беловол С.А.// V Міжнародний форум 
«INFORMATIO-2016»// Інформаційно-аналітичне забезпечення нуки і освіти. – 

м. Київ 20-21 жовтня 2016р. 

 

18. кількість публікацій (статей) у міжнародних 

науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

Прасолов Є.Я. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СМУГОВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ 

ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНИМ АДАПТЕРОМ.// Ю. Ю. Бєловол, С. А. Бєловол// 

Восточно-европейский журнал передовых технологий// м. Харків №6/2 (84), 2016р 

– с. 4-12.  

1 
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4.  кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

1 

5. кількість цитувань у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 
1 

6.  кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних 

виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

7.  кількість публікації (статей), прийнятих редакцією до друку у 

зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 
0 

83. опубліковано монографій, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

84. опубліковано розділів у колективних монографіях, усього 0 

у т.ч., за кордоном; 0 

85. опубліковано підручників 0 

86. опубліковано навчальних посібників 3 

87. захищено дисертацій за зазначеним науковим напрямом  х 

у т.ч., кандидатських,  0 

           докторських; 0 

88. отримано охоронних документів, усього 3 

у т.ч., патентів на винаходи,  0 

          патентів на корисну модель;  3 

1. Пристрій для плазменного наплавлення циліндричних деталей, ПУ 108178, від 

 11.07.2016, бюл. № 13/2016, Власник ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА 

АКАДЕМІЯ 

 

2. Спосіб виготовлення брикету для опалення приміщення твердопаливним 

котлом, ПУ №111080, від 25.10.2016, 
бюл. №20, Власник ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 

3. Укладач плівки в тепличному господарстві кооператива ПУ №111083 від 

25.10.2016,бюл. №20, Власник ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА 

АКАДЕМІЯ 

 

89. отримано свідоцтв авторського права 0 

90. взято участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах 0 

у т.ч., національних; 0 
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          міжнародних; 2 

91. подано заявок на участь у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
5 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 5 

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

92. отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування 
0 

у т.ч.,  у національних наукових конкурсах; 0 

          у міжнародних наукових конкурсах; 0 

93. створено науково-технічної продукції (НТП)  0 

у т.ч., нової техніки,  2 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

94. впроваджено результатів досліджень у виробництво, 2 

у т.ч., нової техніки,  2 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

95. впроваджено результатів досліджень в навчальний процес 2 

у т.ч., нової техніки,  2 

          технологій,  0 

          матеріалів,  0 

          сортів рослин та порід тварин,  0 

          методів, теорій; 0 

96. участь в редакційних колегіях наукових журналів, 

організаційних комітетах наукових конференцій, різних 

експертних радах тощо; 
2. Організаційний комітет всеукраїнської наукової конференції «Інноваційні 

1 
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аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності» 

97. отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій 
3 

 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.5. Перехідні /* (у переліку)  
 

/* Перехідні НДР – 2016 рік не є роком початку та закінчення роботи. 

 

 

 

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

№ 
з/п 

Науковий керівник (ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання),  
тематика роботи,   

строки виконання  (рік початку і 

закінчення) 

Номер державної 

реєстрації 

Результативні показники виконання  
науково-дослідної роботи   

Повний перелік Кількість 

1 2 3 4 5 

2.6. Нові /* (у переліку) 
 

/* Нові НДР – 2016 рік є роком початку роботи, яка планується продовжуватись в наступних роках. 
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Розділ 2.  Розробки, 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» розділу ) 
 

 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 

Наукове обґрунтування особливостей 

створення матеріалів заявки на отримання 

торгової марки 

Прасолов Є.Я., к.т.н., доцент, професор 

Соціальний ефект 
Публічне акціонерне 

товариство «Сумбут» 
Жовтень 2016 

2150 грн. та налагоджена співпраця 

для подальшої роботи 

2 

Механізована лінія для підвищення 

ефективності відновлення шнеків 

сільськогосподарської техніки 

Прасолов Є.Я., к.т.н., доцент, професор, 

Багмет С.О., магістр 

Соціальний ефект ПП «Кошманівське РП» Лютий 2016 
Налагоджена співпраця для 

подальшої роботи 

 

 

/* Розробки – наукові роботи, спрямовані на використання результатів прикладних досліджень для конкретного втілення науково-

технічних елементів в матеріалізованому вигляді. Розробки орієнтовані на впровадження у виробництво, практичну діяльність. 

/* Копія Акту впровадження результатів науково-дослідної роботи у практичну діяльність підприємств додається обов’язково при 

його наявності. 

 

 

2.2. Опис розробки /*, яку впроваджено у звітному періоді за межами ВНЗ у практичну діяльність підприємств  
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Розділ 3.  Наукова робота студентів 

 

№ з/п Показники Кількість 

1 2 3 

1. 

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього 17 

з них,   

самостійно студентами 
17 

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.) 
13 

4.1. з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 10 

4.2.  – переможці Міжнародних конкурсів студентських НДР 3 

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, 5 

7.1. 
з них,   

самостійно студентами 
- 

 

 

3.1 Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 
1.Бондаренко О.Ю., Федій Б.С. Відновлення деталей робочих органів машин електроерозійним наплавленням // Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК». – Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2016. – С. 95. 

2.Прасолов Є.Я., Таратута Р.С. Дослідження ергономічного фактору  в системі «оператор-машина-середовище» // Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної Інтерент-конференції «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності». Полтава, 2016, С. 44 – 48. 
3.Бондаренко О.Ю.. Панасов О.І., Прасолов Є.Я. Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної Інтерент-конференції «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності». Полтава, 

2016, С. 44 – 48. 
3.Шмиголь В.К. «Технологічні аспекти покращення агрегатів по висадці цукрового буряка на елітне насіння», Всеукраїнський конкурс студентських 
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наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за 2015/2016 навч. рік з напрямку «Машини іі засоби механізованого 

сільськогосподарського виробництва », диплом І ступеня, м. Харків, ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків, 2016; 

4.Бондаренко О.Ю. «Розробка ротаційного робочого органу для догляду за рослинами картоплі» Диплом І ступеня Науково-методичного центру 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта», м. Київ, 2016; 
5.Бондаренко О.Ю. «Правова охорона об’єктів біотехнологій» Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук за 2015/2016 навч. рік з напрямку «Інтелектуальна власність», диплом ІІ ступеня, м. Київ, 2016, НУ ім. Тараса Шевченка 

6.Бондаренко О.Ю. «Відновлення робочих органів машин електроерозійним наплавленням»  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук за 2015/2016 навч. рік з напрямку «Технічне забезпечення АПК», диплом  ІІІ ступеня, м. Харків, 2016, 

ХНТСГ ім. П. Василенка 

7.Бондаренко О.Ю. «Гармонізація взаємодії оператор-машина-середовище» Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 
технічних та гуманітарних наук за 2015/2016 навч. рік з напрямку «Безпека життєдіяльності», диплом ІІІ ступеня, м. Харків, 2016, ХНАДУ 

8.Федій Б.С.. «Відновлення робочих органів машин електроерозійним наплавленням»  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук за 2015/2016 навч. рік з напрямку «Технічне забезпечення АПК », диплом  ІІІ ступеня, м. Харків, 2016, 

ХНТСГ ім.. П. Василенка 
9.Федій Б.С. «Гармонізація взаємодії оператор-машина-середовище» Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук за 2015/2016 навч. рік з напрямку «Безпека життєдіяльності», диплом ІІІ Ступеня, м. Харків, ХНАДУ 

10.Бондаренко О.Ю. Грамота за участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК – 
оригінальний ідеї та комплексний підхід у роботі» ХНТУСГ ім. П. Василенка, м. Харків 

11.Федій Б.С. Грамота за участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК – оригінальний ідеї 

та комплексний підхід у роботі» ХНТУСГ ім. П. Василенка, м. Харків 
12.Бондаренко О.Ю. Грамота за участь у роботі круглого столу «До всесвітнього дня охорони праці», м. Полтава, ПДАА 

13.Федій Б.С. Грамота за участь у роботі круглого столу «До всесвітнього дня охорони праці», м. Полтава, ПДАА 

14.Бондаренко О.Ю. Грамота  за виступ на пленарному засіданні студентської наукової конференції ПДАА, Полтава, 2016 

15.Федій Б.С. Грамота  за виступ на секційному засіданні студентської наукової конференції ПДАА, Полтава, 2016 
16. Бондаренко О.Ю. «Особливості комп’ютерної програми як об’єкту авторського права», ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 

учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: 

національні, європейські та міжнародні виміри» 
17. Бублик О.В. «Правова охорона картографічних творів», ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з проблем 

інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та 

міжнародні виміри» 
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