
    

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ
(ЗНТУ)

Н  А  К  А  З

          _28 листопада_ 2016  р. №   484

Про підсумки  наукової та науково-
технічної  діяльності  наукових
підрозділів ЗНТУ у 2016 році 

З  метою  підведення  підсумків  наукової  та  науково-технічної  діяльності
Запорізького національного технічного університету 
Н А К А З У Ю :

1. Головам науково-технічних рад інститутів, завідувачам кафедрами, керівникам
науково-дослідних робіт підвести підсумки наукової, науково-технічної діяльності за
2016 рік у частині виконання тематичних планів науково-дослідних робіт (НДР), що
фінансувалися за рахунок загального та спеціального фондів державного бюджету.  

2. Керівникам науково-дослідних робіт, які фінансувались за рахунок загального
фонду держбюджету та закінчуються у 2016 році:

Прикладні дослідження та розробки  :

-  ДБ  01115  Розробка  та  дослідження  ресурсозберігаючих  технологій
виготовлення відповідальних деталей авіаційних двигунів із титанових сплавів, -  д-р
техн. наук, проф. КАЧАН О.Я.;

-   ДБ 02815  Розробка ефективних технологій застосування  полімерно-абра-
зивних інструментів (ПАІ)  при обробці тонкостінних деталей із сталей та сплавів на
основі нікелю, титану та алюмінію, - д-р техн. наук, проф. ВНУКОВ Ю.М.;

-  ДБ 03415  Розробка та дослідження  напівпровідникових перетворювачів для
електроприводу за схемою струмопараметричного асинхронно-вентильного каскаду, -
д-р техн. наук, проф. АНДРІЄНКО П.Д.;

-  ДБ 03715  Енергоощадне керування експлуатаційними характеристиками та
параметрами  систем  електричної  тяги  автономного  електрорухомого  складу, -  д-р
техн. наук, проф. АНДРІЄНКО П.Д.;



2

-  ДБ  04415   Розробка  та  удосконалення  алгоритмів  комбінованої  обробки
сігналів  в  радіотехнічних  та  телекомунікаційних  системах,  -  д-р  техн.  наук,  проф.
ПІЗА Д.М.;

- ДБ 04915 Інтелектуальні методи діагностування систем керування віддаленими
технічними об’єктами,  - д-р техн. наук, проф. СУББОТІН С.О.

1)  У  термін  до  14  грудня  2016  року   надати  до  НДЧ наступні  документи  у
паперовому вигляді українською мовою: 

а) технічне завдання – 1 прим.;
б) документи згідно з технічним завданням – 1 прим.;
в) звіт про патентні дослідження - 2 прим.;
г) заключний звіт – 2 прим., додатково 1 титул. лист та список виконавців;
д) інформацію, що висвітлює найважливіші результати роботи (додатки 1, 3) - 2

прим.;
е) акт впровадження (додаток 2) - 2 прим.;
ж) описи розробок (додаток 4) – 1 прим.;
и) анотований звіт (додатки 5, 6) – 3 прим.;
к) акт приймання НДР – 2 прим.;
л)  облікову  картку  НДР  і  ДКР  та  інформаційну  картку  науково-технічної

продукції (НТП) – у паперовому (3 прим.) та електронному вигляді (Nddkr 09);
м) матеріали для виготовлення виставкових стендів або експонатів у паперовому

та електронному вигляді – 1 прим.
Примітка.  Звітна  документація  за  пунктами  в  –  к подається  також  в

електронному вигляді: документи за пунктами в – г виконуються по ДСТУ 3008-95, за
пунктами  д – к  -  файли типу «Текст у форматі RTF» шрифтом Times New Roman,
розмір 12, міжрядковий інтервал - 1 у форматі А 4, поля зверху та знизу – 2 см, зліва –
2,5 см, справа – 1,5 см. Називати файли англійськими літерами: заключний звіт – zakl
zv  XXXXX,  анотований  звіт  –  anot  zv  XXXXX,  облікова  картка  –  ОК  XXXXX,
інформаційна картка –  ІК ХХХХХ, найважливіші результати – vyz rez XXXXX, описи
розробок – rekl XXXXX, звіт про патентні дослідження -– pat zvit XXXXX, технічне
завдання – TZ XXXXX. (XXXXX – номер теми цифрами).

2) Порядок оформлення і підпису документів у НДЧ:
а)  метрологічна експертиза -  ІВАНОВ В.Г.,  каб.  39.  Метрологічна експертиза

здійснюється при наявності технічного завдання, акта метрологічного опрацювання та
звіту;

б) звіт про патентні дослідження  –  БОЛТЕНКОВА Ю.І., каб. 36;
в) додатки 1, 2 — КІКОШ  В.М., каб. 36;
г)  відповідність   звітних   документів  та   інформації   вимогам   технічного

завдання та наказів МОН України  –  РУДСЬКИХ О.М., каб. 35;
д) нормоконтроль заключних звітів,  описи розробок, облікові та інформаційні

картки НТП, матеріали для виставкових стендів та експонатів  -  ВИСОЦЬКА Н.І. каб.
38;

е) заключне приймання комплекту документів – ДЕНИСЕНКО Л.М., каб. 35.
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3)  Для  приймання  та  оцінки  результатів  закінчених  НДР  створити  науково-
експертну комісію у складі:

голова комісії – д-р техн. наук, проф. ВНУКОВ Ю.М.;
члени комісії :

ДУБРОВІН В.І.            - професор  кафедри програмних засобів,
канд. техн. наук, проф.;

ІВЩЕНКО Л.Й.           - завідувач  кафедри металорізальних верстатів та 
інструментів,  д-р техн. наук, проф. ; 

КАРПУКОВ Л.М.       - завідувач  кафедри захисту інформації,
д-р техн. наук, проф.;  

КАЧАН О.Я.                - завідувач кафедри технології авіаційних двигунів, 
д-р техн. наук, проф.; 

КОРНІЧ Г.В.                - завідувач   кафедри  системного  аналізу  та  обчислю-
вальної математики, д-р фіз.-матем. наук, проф.  

ЛОСКУТОВ С.В.        - завідувач  кафедри фізики, д-р фіз.-матем. наук, проф.; 

МЕТЕЛЬСЬКИЙ В.П. - завідувач кафедри електропостачання промислових 
підприємств, канд. техн. наук, проф.

ТИХОВОД С.М.          - завідувач  кафедри  теоретичної  і  загальної  електро-
техніки, д-р техн. наук, доц. 

ВИСОЦЬКА Н.І.         - начальник  патентно-інформаційного відділу

Комісії провести експертизу закінчених НДР і скласти акти приймання  НДР та
експертні висновки до 19 грудня 2016 року.

Результати  роботи  науково-експертної  комісії  розглянути  та  затвердити   на
президії науково-технічної ради університету 22 грудня  2016 року. 

3. Керівникам науково-дослідних робіт які фінансувалися за рахунок загального
фонду держбюджету та мають продовжуватися у 2017 році:

Прикладні  дослідження та розробки  :
- ДБ 01216 Розробка технологічних прийомів пригнічення вібрацій при обробці

різанням тонкостінних елементів деталей авіаційних газотурбінних двигунів,   - д-р
техн. наук, проф. ВНУКОВ Ю.М.;

- ДБ 01226  Розробка та випробування нових магнієвих сплавів для медичних
біорозчинних імплантатів , - д-р техн. наук, проф. ШАЛОМЄЄВ В.А.;
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-  ДБ  04916  Методи  і  засоби  обчислювального  інтелекту  та  паралельного
комп'ютингу для оброблення великих  даних в системах діагностування,  -  д-р техн.
наук, проф. СУББОТІН С.О.

1)  У  термін  до  14  грудня  2016  року подати  до  НДЧ  у  паперовому  та
електронному носіях наступні документи:

а) проміжний звіт – 2 прим., додатково 1 титул. лист та 1 список виконавців;
б) інформацію, що висвітлює найважливіші результати роботи (додатки 1, 3) - 2

прим.;
в) описи розробок (додаток 4) – 1 прим.;
г) анотований звіт (додатки 5, 6)– 2 прим.;
д) документи згідно з технічним завданням;
е) облікову картку.

2) Звітувати на засіданнях секцій НТР та зробити висновки щодо наукового і
науково-технічного  рівня  робіт,  цінності  отриманих  результатів  та  доцільності  їх
продовження у 2017 році, оформити у вигляді протоколів та здати до НДЧ у термін до
19 грудня 2016 року:

секція НТР машинобудівного інституту:

–  ДБ 01216  керівник – проф. ВНУКОВ Ю.М.;

–  ДБ 01226  керівник – проф. ШАЛОМЄЄВ В.А. 

секція НТР інституту інформатики та радіоелектроніки :

–  ДБ 04916  керівник – проф. СУББОТІН С.О.

3) Порядок оформлення і підпису документів у НДЧ:

а) відповідність звітних документів та інформації вимогам технічного завдання
та наказів МОН України, календарні плани на 2017 рік – РУДСЬКИХ О.М., каб. 35;

б)   проміжні звіти, описи розробок, облікові картки – ВИСОЦЬКА Н.І., каб. 38;
в)  додаток 1— КІКОШ  В.М., каб. 36;
г) заключне приймання комплекту документів – ДЕНИСЕНКО Л.М.,  каб. 35.

4)  Президії  НТР  ЗНТУ  22  грудня  2016  року   прийняти  рішення  щодо
продовження виконання зазначених НДР.

4.  Керівникам  НДР,  що  фінансувались  за  рахунок  спеціального  фонду
держбюджету: 

Госпдоговірні НДР,  що закінчуються у 2016 році:
г/д: №2115,  №2124 – д-р техн. наук, проф. ОВЧИННИКОВ О.В.;

г/д: №1214– д-р техн. наук, проф. ВНУКОВ Ю.М.;

г/д: №1115,  №1141 – д-р техн. наук, проф. КАЧАН О.Я.;

г/д: №1116 – канд. техн. наук, доц.  ПАВЛЕНКО Д.В.;

г/д: №2615,  №2616,  №2636 – д-р техн. наук, проф. НАУМИК В.В.;

г/д: №2914– д-р техн. наук, проф. МІТЯЄВ О.А.;

г/д: №2813– канд. техн. наук, с.н.с. ГАЙДУК С.В.;
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г/д: №2715,  №2716– канд. техн. наук, доц. КУЛИКОВСЬКИЙ Р.А.;

г/д:  №2016,  №2026, №2036, №2046, №2056, №2066, №2076, №2086  – канд.
техн. наук, доц. КУЗЬКІН О.Ф.;

г/д №2314 – д-р техн. наук, проф. ЦИВІРКО Е.І.;

г/д №3716 – канд. техн. наук,  проф. МЕТЕЛЬСЬКИЙ В.П.

надати до НДЧ наступні документи:

а) інформацію, що висвітлює результати роботи за госпдоговором (додатки 1, 2); 
б) інформацію про виконання НДР (додаток 3);
в) опис розробки (додаток 4). 
г) матеріали для виготовлення виставкових стендів або експонатів у паперо-вому

та електронному вигляді – 1 прим.

2) Керівникам госпдоговірних робіт, які продовжуються у 2017 році:
г/д: №2116, №2125– д-р техн. наук, проф. ОВЧИННИКОВ О.В.;

г/д: №1215  – канд. техн. наук, доц. ПУХАЛЬСЬКА Ю.М.;

г/д: №2815 – канд. техн. наук, доц. ГРЕШТА В.Л.;

г/д: №2822 – канд. техн. наук, с.н.с. АНДРІЄНКО А.Г.

 надати до НДЧ інформацію, що висвітлює результати роботи за госпдоговором
(додатки 1, 2 ,3).

Звітна документація у паперовому -  1 прим. і електронному вигляді надається:
за пунктом а –  КІКОШ В.М. (каб. 36);  за пунктом б – ГОЛІНОВІЙ М.В. ( каб. № 35 ),
за пунктами в, г  – ВИСОЦЬКІЙ  Н.І. ( каб. 38) до 14 грудня 2016 року.

5. Вченому  секретарю  спеціалізованої  Вченої  Ради  з  захисту  дисертацій  д-р
техн. наук, проф. МІТЯЄВУ О.А до 16.01.2017 р. надати до НДЧ (ВИСОЦЬКА Н.І. –
каб. № 38) відомості про захист дисертацій (коротко описати діяльність Вченої Ради)
на паперовому -1 прим. і електронному носіях. 

6.  Завідувачу  аспірантури  ТРЕТЯК  В.І.  до  16.01.2017  р. надати  до  НДЧ
(ВИСОЦЬКА  Н.І.  –  каб.  №  38)  відомості  про  підготовку  наукових  кадрів  на
паперовому - 1 прим. і електронному носіях.

7. Голові Ради МУС ЗНТУ проф. СУББОТІНУ С.О.  до 16.01.2017 р. надати до
НДЧ  (ВИСОЦЬКА  Н.І.  –  каб.  №  38)  відомості  про  науково-дослідну  роботу  та
інноваційну  діяльність  молодих  учених  (коротко описати  діяльність  Ради  молодих
учених) на паперовому  - 1 прим. і електронному носіях.

8. Провідному фахівцю відділу наукової роботи студентів ЛАЗУНЬКО А.О.  до
16.01.2017 р. надати до НДЧ (ВИСОЦЬКА Н.І. – каб. № 38) відомості про науково-
дослідну  роботу  та  інноваційну  діяльність  студентів  на  паперовому  -  1  прим.  і
електронному носіях.

9.  Начальнику  відділу  міжнародної  діяльності  та  роботи  з  іноземними
студентами   СИДОРЧЕНКО С.Г., начальнику центру “CIDES”  ПАВЛЕНКУ Д.В.  до
16.01.2017р. надати до НДЧ (ВИСОЦЬКА Н.І. – каб. № 38) відомості про наукове та
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науково-технічне  співробітництво  університету  із  закордонними  організаціями  на
паперовому  - 1 прим. і електронному носіях.

10. Директору наукової бібліотеки КУЧЕРУК Р.І. до 16.01.2017 р. надати до НДЧ
(ВИСОЦЬКА  Н.І.  –  каб.  №  38)  відомості  щодо  до  поліпшення  інформаційного
забезпечення  наукової  діяльності,  доступу  до  електронних  колекцій  наукової
періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу на паперовому - 1 прим. і
електронному носіях.

11.  Усі звітні документи повинні відповідати вимогам  ДСТУ 3008-95, ДСТУ
3973-2000, ДСТУ 3575-97 та іншим діючим нормативним документам,   українською
мовою в паперовому і електронному вигляді  (файл типу «Текст у форматі RTF»
шрифтом Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал - 1 у форматі А 4,
поля зверху та знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см)

 12.  Начальнику ЦІІТЗНП САВЧУКУ А.Е.   розмістити наказ з  додатками на
сайті. Додатки обов'язковому розсиланню не підлягають.

 13. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  проректора  з  НР
ВНУКОВА Ю.М.

        
Додатки:

         Додаток 1 на 1 арк.;
                   Додаток 2 на 1 арк.;

         Додаток 3 на 2 арк.;
         Додаток 4 на 1 арк.;
         Додаток 5 на 3 арк.;
         Додаток 6 на 3 арк.;
         Додаток 7 на 1 арк.
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