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№ п.п. 
Найменування  теми,  

розділу, етапу 

Керівник теми, 

розділу, викона-

вці 

Строки 

виконання 
Форма представ-

лення закінченої 

н.т.п. 

Техніко-економічне обґрунту-

вання (очікувана ефективність) поча-

ток 

закін-

чення 

1 Вдосконалення систем автоматичного керу-

вання електротехнічним комплексом захи-

щеного ґрунту з функцією діагностики 

 

Усовершенствование систем автоматиче-

ского управления электротехническим ком-

плексом защищенного грунта с функцией 

диагностики 

 

Improving the systems of automatic control of 

the ground protected electrical complex with 

diagnostic function 

д.т.н., професор 

Діордієв В.Т. 

 

Diordiev V. 

2016 2020 Проект та зразок гну-

чкої АСК ТК 

Забезпечення надійності експлу-

атації та підвищення ефективно-

сті використання електротехніч-

них комплексів захищеного ґрун-

ту 

1.1 Аналіз конструкції комплексів захищеного 

ґрунту, основних параметрів керування та їх 

впливу на ефективність функціонування си-

стем управління 

д.т.н., професор 

Діордієв В.Т., 

 

к.т.н., доцент 

Кашкарьов А.О.  

к.т.н., доцент 

Сабо А.Г. 

2016 2017 Звіт про аналітичний 

та патентний огляд 

Скорочення питомих енергови-

трат, що йдуть на функціонуван-

ня електротехнічного комплексу 

за рахунок зменшення кількості 

відмов системи керування, міні-

мізація помилкового спрацьову-

вання захисту, скорочення часу 

ідентифікації несправності техні-

чної системи та її усунення 

1.2 Визначення інжинірингової концепції АСК; 

розробка топології та вибір технічних засо-

бів автоматизації 

2017 2018 Структурний та фун-

кціональний опис си-

стеми керування 

] 

1.3 

Розробка програмного та алгоритмічного 

забезпечення інтелектуальних датчиків, їх 

інтегрування у склад АСК електротехніч-

ним комплексом 

2018 2019 Алгоритми управлін-

ня, моделі, схеми, па-

тенти. 

1.4 Лабораторні та виробничі випробування, 

вивчення інвестиційної привабливості ре-

зультатів досліджень, розробка бізнес-плану 

2019 2020 Випробування, реко-

мендації щодо проек-

тування, впрова-

дження та експлуата-

ції 



№ п.п. 
Найменування  теми,  

розділу, етапу 

Керівник теми, 

розділу, викона-

вці 

Строки 

виконання 
Форма представ-

лення закінченої 

н.т.п. 

Техніко-економічне обґрунту-

вання (очікувана ефективність) поча-

ток 

закін-

чення 

2 Вдосконалення систем визначення якості 

біологічних продуктів і рідин  на основі 

принципів газорозрядної візуалізації. 

 

Совершенствование системы определения 

качества биологических продуктов и жид-

костей на основе принципов газоразрядной 

визуализации 

 

Improving the system of determining the quali-

ty of biological products and fluids on the basis 

of the principle of gas discharge visualization 

д.т.н., професор 

Діордієв В.Т. 

 

Diordiev V. 

2016 2020 Проект системи, 

зразки технічних за-

собів, рекомендації 

для проектування. 

Скорочення часу на проведення 

експрес аналізу  якості біологіч-

них продуктів (комбікормів) і рі-

дин (мастил) з метою повної ав-

томатизації технологічних про-

цесів.  

2.1 Аналіз якісних показників біологічних про-

дуктів і рідин та їх вплив на щільність ГРВ 

діаграм. 

к.т.н. доцент 

Лобода О.І.,  

асистент 

Гомонець О.П., 

Залеський А.В.  

2016 2017 Звіт про аналітичний 

огляд 

2.2 Моделювання, дослідження та аналіз зако-

номірностей ГРВ діаграм від якості біологі-

чних продуктів і рідин. 

2017 2018 Математичні моделі, 

рекомендації. 

2.3 Виготовлення дослідного зразка модуля га-

зорозрядної візуалізації 

2018 2019 Дослідний зразок га-

зорозрядної візуалі-

зації 

2.4 Виробничі випробування приладу газороз-

рядної візуалізації якості біологічних про-

дуктів і мастил. Передача результатів дослі-

джень, рекомендацій для їх впровадження. 

2019 2020 Проект та зразок мо-

дуля ГРВ. Акти впро-

вадження. 



№ п.п. 
Найменування  теми,  

розділу, етапу 

Керівник теми, 

розділу, викона-

вці 

Строки 

виконання 
Форма представ-

лення закінченої 

н.т.п. 

Техніко-економічне обґрунту-

вання (очікувана ефективність) поча-

ток 

закін-

чення 

3 Обґрунтування параметрів та режимів робо-

ти передпосівної обробки зерна у хмарі еле-

ктроаерозолю 

 

Обоснование параметров и режимов работы 

передпосевной обработки зерна в облаке 

электроаэрозоля 

 

Determination of parameters and operating 

modes of the preseeding of grain in charged 

aerozol the cloud 

 

д.т.н., професор 

Діордієв В.Т. 

 

Diordiev V. 

2016 2020 Пристрій для обробі-

тку зернового матері-

алу у полі електроае-

розолю та система 

керування ним 

Зменшення витрат робочого роз-

чину, мінімізація травмування 

насіння зернових у процесі обро-

бки, забезпечення рівномірності 

нанесення робочого розчину. 

3.1 Аналіз конструкції комплексів передпосів-

ної обробки зернових, основних параметрів 

керування та їх впливу на ефективність фу-

нкціонування систем керування 

 

д.т.н., професор 

Діордієв В.Т., 

 

к.т.н. доцент 

Сабо А.Г. 

 

к.т.н. доцент 

Лобода О.І. 

 

к.т.н., доцент 

Кашкарьов А.О.  

 

Новіков Г.В. 

2016 2017 Звіт про аналітичний 

та патентний огляд 

3.2 Розробка конструкції пристрою передпосів-

ного обробітку насіннєвого матеріалу, роз-

рахунок потужностей та вибір електросило-

вого устаткування 

 

2017 2018 Конструктивно-

технологічне рішен-

ня, методика розра-

хунку 

3.3 Експериментальні дослідження роботи еле-

ктротехнологічного комплексу електроаеро-

зольної обробки зернового матеріалу  

2018 2019 Рекомендації  для 

вибору режимів 

роботи та проекту-

вання АСК 

3.4 Розробка рекомендацій щодо наладки, екс-

плуатації пристрою передпосівного обробі-

тку зернового матеріалу в умовах потокової 

лінії 

2019 2020 Методичні рекомен-

дації, впровадження у 

виробництва 



№ п.п. 
Найменування  теми,  

розділу, етапу 

Керівник теми, 

розділу, викона-

вці 

Строки 

виконання 
Форма представ-

лення закінченої 

н.т.п. 

Техніко-економічне обґрунту-

вання (очікувана ефективність) поча-

ток 

закін-

чення 

4 Удосконалення методики обґрунтування 

параметрів пристроїв керування автомати-

зованих систем змінної структури 

 

Усовершенствование методики обоснования 

параметров устройств управления автомати-

зированных систем переменной структуры 

 

Improved techniques justification controls the 

parameters of the automated systems of varia-

ble structure 

д.т.н., професор 

Діордієв В.Т. 

 

Diordiev V. 

2016 2020   

4.1 Аналіз особливостей технологічних проце-

сів змінної структури, первинних процесів 

переробної промисловості та недоліків їх 

систем автоматичного керування.  

д.т.н., професор 

Діордієв В.Т 

к.т.н., доцент 

Чаусов С.В. 

 

2016 2017 Звіт про аналітичний 

та патентний огляд 

4.2 Аналіз та моделювання впливу параметрів 

систем автоматизованого керування на ефе-

ктивність функціонування технологічних 

процесів. 

2017 2018 Звіт про результати 

моделювання. 

4.3 Розробка концепції методики визначення 

параметрів пристроїв керування автомати-

зованих систем та топологічної структури 

систем. 

2018 2019 Методика визначення 

конструктивно-

технологічної реалі-

зації параметрів сис-

теми 

4.4 Виробничі випробування та визначення ре-

зультатів економічної доцільності та ефек-

тивності результатів дослідження. Розробка 

рекомендацій впровадження та бізнес-плану 

2019 2020 Рекомендації щодо 

впровадження ре-

зультатів досліджень 

при синтезі систем, їх 

виробництві та екс-

плуатації. 



№ п.п. 
Найменування  теми,  

розділу, етапу 

Керівник теми, 

розділу, викона-

вці 

Строки 

виконання 
Форма представ-

лення закінченої 

н.т.п. 

Техніко-економічне обґрунту-

вання (очікувана ефективність) поча-

ток 

закін-

чення 

5 Розробка електротехнологічних комплексів 

обробки дисперсних систем 

 

Разработка электротехнологических ком-

плексов обработки дисперсных систем 

 

Elaboration of electro-technological complexes 

for disperse system processing 

д.т.н., професор 

Назаренко І. П. 

 

Nazarenko I. 

2016 2020 Електротехнологічні 

комплекси очищення 

діелектричних рідин 

та отримання сумі-

шевого біодизеля. 

 

5.1 Розробка лабораторних установок для очи-

щення діелектричних рідин та отримання 

сумішевого біодизеля. 

д.т.н., професор  

Назаренко І. П. 

к.т.н. Чеба-

нов А.Б., 

Коваль Д.М. 

Кушлик Р.Р. 

2016 2017 Лабораторні установ-

ки 

5.2 Дослідження процесів тонкого очищення ді-

електричних рідин в електричному полі та 

змішування компонентів біодизеля. 

2017 2018 Результати експери-

ментальних дослі-

джень 

5.3 Розробка конструкції та технічних засобів 

електротехнологічних комплексів очищення 

діелектричних рідин та отримання суміше-

вого біодизеля. 

2018 2019 Конструкції та 

схеми живлення 

електротехнологіч-

них комплексів 

очищення діелект-

ричних рідин та 

отримання суміше-

вого біодизеля. 

5.4 Виготовлення та випробування електротех-

нологічних комплексів очищення діелект-

ричних рідин та отримання сумішевого біо-

дизеля. 

2019 2020 Електротехнологічні 

комплекси очищення 

діелектричних рідин 

та отримання сумі-

шевого біодизеля. Ре-

зультати випробу-

вання. 



№ п.п. 
Найменування  теми,  

розділу, етапу 

Керівник теми, 

розділу, викона-

вці 

Строки 

виконання 
Форма представ-

лення закінченої 

н.т.п. 

Техніко-економічне обґрунту-

вання (очікувана ефективність) поча-

ток 

закін-

чення 

6 Розробка заходів підвищення якості елект-

ропостачання об’єктів господарювання 

 

Разработка мероприятий повышения каче-

ства электроснабжения объектов хозяйство-

вания 

 

Elaboration of measures to improve the quality 

of power supply for economic management ob-

jects 

к.т.н., доцент 

Лисенко О.В. 

 

Lysenko O. 

2016 2020 Науковий звіт, патен-

ти, статті, методика 

оптимізації енергопо-

стачання 

Підвищення якості енергопоста-

чання, 

Зменшення кількості аварійних 

ситуацій. 

6.1 Аналіз сучасного стану проблеми якості по-

стачання електричної енергії споживачам 

к.т.н., доцент 

Лисенко О.В.  

Адамова С.В. 

Дубініна С.В. 

2016 2017 Звіт про аналітичний 

та патентний огляд 

6.2 Визначення особливостей сучасних спожи-

вачів електричної енергії та можливих фак-

торів та параметрів впливу якості електрич-

ної енергії на них. Визначення вимог щодо 

якості електропостачання з урахуванням 

особливостей споживачів. 

2017 2018  

6.3 Моделювання, дослідження та аналіз проце-

су надходження та споживання електричної 

енергії 

2018 2019  

6.4 Апробація отриманих моделей, розробка ре-

комендацій та передача результатів дослі-

джень для їх впровадження 

2019 2020  

 

Зав. каф. ЕА, д.т.н., професор        Діордієв В.Т. 

 

 


