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Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету (назва, ке-

рівник) 

1. «Моделювання явищ та процесів на основі оптимальних критеріїв набли-

ження». Керівник - д. т. н., проф. Малкіна В.М. 

2. «Комп’ютерне моделювання явищ та процесів в АПК». Керівник - д. т. н., 

проф. Малкіна В.М. 

 

1. Перелік сертифікованих (акредитованих) лабораторій кафедри (на-

зва, керівник) – немає 

 

2. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими 

установами та навчальними закладами – таблиця 1 

№ 

Назва 

 установи 

 (закладу) 

Тема 

договору 

Дата 

укладення 

договору 

Обсяг фінан-

сування цих 

договорів, 

тис. грн. 

Що зроблено в 

рамках спів-

праці 

- - - - - - 
 

3. Участь у виконанні госпдоговірних НДР – таблиця 2 

 

4. Участь у виконанні держбюджетних НДР 1)
  – таблиця 3 

1) фінансування МОН 

№ 

Тема, шифр,  

замовник, 

обсяг (тис. грн.),  

керівник 

Основні 

 результати 

Обсяг фінан-

сових надхо-

джень до 

університету 

від наукової 

діяльності, 

тис. грн. 

П.І.Б. 

співробітників кафе-

дри, які брали участь 

у виконанні роботи 

Закінчені  НДР 

- - - - - 

Перехідні НДР 

- - - - - 

№ 

Тема,  державний 

реєстраційний но-

мер,  

замовник, 

обсяг (тис. грн.),  

керівник 

Основні 

 результати 

Обсяг фінан-

сових надхо-

джень до 

університету 

від наукової 

діяльності, 

тис. грн. 

П.І.Б. 

співробітників кафе-

дри, які брали участь 

у виконанні роботи 

Закінчені  НДР 

- - - - - 

Перехідні НДР 

- - - - - 
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5. Співробітники кафедри, які брали участь у НДР, що виконується в 

межах робочого часу викладачів – таблиця 4 

 

№ П.І.Б. 

Тема НДР (загальна) 1)
, 

державний реєстраційний 

номер, керівник 

Тема (підтема, роз-

діл) НДР
1)

 

1 д.т.н., проф. Малкіна В.М. Розробка наукових основ, сис-

тем, технологій і технічних за-

собів для забезпечення продо-

вольчої безпеки південного ре-

гіону України.  

УДК 514.182.7:519.651.  

№ держреєстрації: 

0111U001949.  

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 

Тема: Розробка науко-
вих основ, систем, тех-
нологій і технічних за-
собів для забезпечення 
продовольчої безпеки 
південного регіону 
України. Підтема: Дос-
лідження явищ та 
процесів методами 
варіативного дискрет-
ного геометричного 
моделювання 

2 к.т.н., доц. Строкань О.В. Розробка наукових основ, сис-

тем, технологій і технічних за-

собів для забезпечення продо-

вольчої безпеки південного ре-

гіону України.  

УДК 514.182.7:519.651.  

№ держреєстрації: 

0111U001949.  

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 

Тема: Розробка науко-
вих основ, систем, тех-
нологій і технічних за-
собів для забезпечення 
продовольчої безпеки 
південного регіону 
України. Підтема: Роз-
робка геометричної 
моделі формування 
ізоліній та ізоповер-
хонь в зоні дихання 
людини наближення. 

3 к.т.н., доц. Лубко Д.В. Розробка наукових основ, сис-

тем, технологій і технічних за-

собів для забезпечення продо-

вольчої безпеки південного ре-

гіону України.  

УДК 514.182.7:519.651.  

№ держреєстрації: 

0111U001949.  

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 

Тема: Розробка науко-
вих основ, систем, тех-
нологій і технічних за-
собів для забезпечення 
продовольчої безпеки 
південного регіону 
України. Підтема: Роз-
робка загальної теорії 
дискретного геомет-
ричного моделювання 
явищ і процесів в 
АПК: розробка моде-
лей за методами, па-
раметрами та критері-
ями наближення 

4 к.т.н., доц. Рижков А.О. Розробка наукових основ, сис-

тем, технологій і технічних за-

собів для забезпечення продо-

вольчої безпеки південного ре-

гіону України.  

УДК 514.182.7:519.651.  

№ держреєстрації: 

0111U001949.  

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 

Тема: Розробка науко-
вих основ, систем, тех-
нологій і технічних за-
собів для забезпечення 
продовольчої безпеки 
південного регіону 
України. Підтема: Дис-
танційне зондування 
сільськогосподарських 
угідь 

 



 4 

 

№ П.І.Б. 

Тема НДР (загальна) 1)
, 

державний реєстраційний 

номер, керівник 

Тема (підтема, 

розділ) НДР
1)

 

5 ст. викл. Сіциліцин Ю.О. Розробка наукових основ, сис-

тем, технологій і технічних за-

собів для забезпечення продо-

вольчої безпеки південного ре-

гіону України.  

УДК 514.182.7:519.651.  

№ держреєстрації: 

0111U001949.  

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 

Тема: Розробка нау-
кових основ, систем, 
технологій і техніч-
них засобів для забез-
печення продовольчої 
безпеки південного 
регіону України. Під-
тема: Моделювання 
явищ та процесів ме-
тодами геометричної 
дискретної інтерполя-
ції та апроксимації 

6 ст. викл. Дмітрієв Ю.О. Розробка наукових основ, сис-

тем, технологій і технічних за-

собів для забезпечення продо-

вольчої безпеки південного ре-

гіону України.  

УДК 514.182.7:519.651.  

№ держреєстрації: 

0111U001949.  

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 

Тема: Розробка нау-
кових основ, систем, 
технологій і техніч-
них засобів для забез-
печення продовольчої 
безпеки південного 
регіону України. Під-
тема: Геометричні 
основи  інформацій-
них технологій та си-
стем при проектуван-
ні технологічних про-
цесів 

7 ст. викл. Зінов’єва О.Г. Розробка наукових основ, сис-

тем, технологій і технічних за-

собів для забезпечення продо-

вольчої безпеки південного ре-

гіону України.  

УДК 514.182.7:519.651.  

№ держреєстрації: 

0111U001949.  

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 

Тема: Розробка нау-
кових основ, систем, 
технологій і техніч-
них засобів для забез-
печення продовольчої 
безпеки південного 
регіону України. Під-
тема: Розробка зага-
льної теорії дискрет-
ного геометричного 
моделювання явищ і 
процесів в АПК: роз-
робка моделей за ме-
тодами, параметрами 
та критеріями набли-
ження 

8 ас. Беккауєр А.О. Розробка наукових основ, сис-

тем, технологій і технічних за-

собів для забезпечення продо-

вольчої безпеки південного ре-

гіону України.  

УДК 514.182.7:519.651.  

№ держреєстрації: 

0111U001949.  

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 

Тема: Розробка нау-
кових основ, систем, 
технологій і техніч-
них засобів для забез-
печення продовольчої 
безпеки південного 
регіону України. Під-
тема: Геометричні 
основи  інформацій-
них технологій та си-
стем при проектуван-
ні технологічних про-
цесів 
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№ П.І.Б. 

Тема НДР (загальна) 1)
, 

державний реєстраційний 

номер, керівник 

Тема (підтема, 

розділ) НДР
1)

 

9 к.т.н., ст. викл. Мірошниче-

нко М.Ю. 

Розробка наукових основ, сис-

тем, технологій і технічних за-

собів для забезпечення продо-

вольчої безпеки південного ре-

гіону України.  

УДК 514.182.7:519.651.  

№ держреєстрації: 

0111U001949.  

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 

Тема: Розробка нау-

кових основ, сис-

тем, технологій і 

технічних засобів 

для забезпечення 

продовольчої безпе-

ки південного регі-

ону України. Підте-

ма: Геометричне 

моделювання явищ 

та процесів на осно-

ві методів комп'ю-

терного зору та 

комп'ютерної графі-

ки 

10 к.т.н., доц. Щербина В.М. Розробка наукових основ, сис-

тем, технологій і технічних за-

собів для забезпечення продо-

вольчої безпеки південного ре-

гіону України.  

УДК 514.182.7:519.651.  

№ держреєстрації: 

0111U001949.  

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 

Тема: Розробка нау-

кових основ, сис-

тем, технологій і 

технічних засобів 

для забезпечення 

продовольчої безпе-

ки південного регі-

ону України. Підте-

ма: Моделювання 

спіралеподібних 

дискретно поданих 

кривих (ДПК) в по-

лярній системі ко-

ординат 

11 к.т.н., доц. Мацулевич О.Є. Розробка наукових основ, сис-

тем, технологій і технічних за-

собів для забезпечення продо-

вольчої безпеки південного ре-

гіону України.  

УДК 514.182.7:519.651.  

№ держреєстрації: 

0111U001949.  

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 

Тема: Розробка нау-

кових основ, сис-

тем, технологій і 

технічних засобів 

для забезпечення 

продовольчої безпе-

ки південного регі-

ону України. Підте-

ма: Моделювання 

явищ та процесів 

методами геометри-

чної дискретної ін-

терполяції та апрок-

симації 
1)відмітити закінчені НДР 
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6. Основні результати
1)

 НДР, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів 
1)змістовні результати (розроблено, запропоновано та ін.) 

 

- Розроблено методику та спеціальний програмний модуль для визна-
чення геометричних характеристик фотосинтезуючої поверхні рослин, на осно-
ві методів обробки та аналізу їх цифрових зображень. 

- Розроблено методику та спеціальне програмне забезпечення для визна-
чення кількості об‘єктів на зображенні, які мають однотипну геометричну фор-
му, та їх взаємного розташування на прикладі фотозображення мазка крові. 

- Створено єдину методику формування плоских і просторових одномір-
них обводів із забезпеченням заданих геометричних властивостей та особливих 
умов у рамках нового напрямку варіативного дискретного геометричного моде-
лювання (ВДГМ) на основі просторових кутових параметрів. 

- Запропоновано  спосіб дискретної інтерполяції з врахуванням внутріш-
ньої геометрії спіралеподібних ДПК у полярній системі координат, який забез-
печить відсутність осциляції розв'язку. 

- Запропоновано інформаційну систему розрахунку геометричних пара-
метрів різальтих інструментів та режимів різання.  

- Запропоновано інформаційну систему дискретної інтерполяції точково-
го ряду для проектування каркасу каналу равлика турбокомпресора дизельного 
двигуна із застосуванням методу дискретного геометричного моделювання на 
основі серединних перпендикулярів  

- Розроблено модуль по проектуванню аероіонізаційних систем у вироб-
ничих приміщеннях, який дозволяє спроектувати геометричну схему  розмі-
щення аероіонізаторів з метою оптимізації аероіонного режиму у приміщенні. 

- Запропоновано методику автоматизації процесу побудови корпусних 

деталей вузлів сільськогосподарського машинобудування з розробкою програ-

много комплексу створення тривимірних моделей на базі АРІ – технологій. 
- Визначено взаємне розташування дискретно представленої кривої та 

прямої лінії: визначено точки перетину або торкання кривої з прямою для  фо-
рмування поверхонь на основі лінійчатого каркасу за заданими умовами.  

- Розроблено програмний модулю обліку технологічних карт обробітку 
землі для автоматизації їх формування з використанням дворівневої системи 
клієнт-сервер. 

- Розроблено програмний модуль автоматизованої інформаційної систе-
ми з розрахунку витрат матеріалів на підприємстві. 

- Запропоновано алгоритм квазістатичного моделювання мікрополоско-
вих фільтрів.  

- Запропоновано, для інформаційної підтримки навчального процесу по 
CALS / ІПІ - технологіям в умовах університету, використання своєрідних ком-
плексних комп'ютерних моделей (прототипів) PLM виробничого підприємства. 

- Проведено аналіз методів захисту веб-сервісів, типів загроз та запропо-
нована нова методика захисту веб-додатків. 

- Проведено дослідження існуючих технологій аналізу даних та створено 
програмний продукт для прогнозування кількості продажів товару в наступно-
му місяці. 
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7. Створення науково-технічної продукції – таблиця 5 

Створено НТП, в тому числі: 
Назва та коротка  

характеристика НТП
1) 

– нової техніки, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових технологій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових матеріалів, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– сортів рослин та порід тварин, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– методів, теорій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– інше*(із зазначенням позицій), з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  
1) вказуються всі створені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3) госпрозрахункові НДР 
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8. Впровадження науково-технічної продукції у виробництво – табли-

ця 6 

 

Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– нових технологій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  
 

 

– за роботами у межах кафедральної тематики Впроваджено програмний мо-

дуль автоматизованого аналізу 

клітинних структур на основі 

класифікаційних ознак геоме-

тричних інваріантів для Ста-

робогданівської амбулаторії 

загальної сімейної медицини 

(с. Старобогданівка, Михай-

лівський район, Запорізька об-

ласть) 

– за роботами у межах кафедральної тематики Впроваджено програмний мо-

дуль аналізу виникнення та лік-

відації ливарних дефектів при 

виготовленні корпусних дета-

лей на ТОВ «Біол» (м. Меліто-

поль, Запорізька область) 

– за роботами у межах кафедральної тематики Впроваджено програмний мо-

дуль проектування  розміщен-

ня комбінованих аероіоніза-

ційних систем для  ВАТ «За-

поріжМетГруп» (м. Меліто-

поль, Запорізька область) 

– за роботами у межах кафедральної тематики Впроваджено програмний мо-

дуль автоматизації процесу 

технічної підготовки нових 

виробів на основі методів ме-

режевого планування для ТОВ 

НВП «Базіс» (м. Мелітополь, 

Запорізька область) 
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Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нових матеріалів, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– сортів рослин та порід тварин, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– методів, теорій, з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  

– інше*(із зазначенням позицій), з них:  

– за фундаментальними дослідженнями 2)  

– за прикладними дослідженнями і розробками 2)  

– за дослідженнями і розробками, що виконува-

лися за рахунок коштів замовників 3)  

– за роботами у межах кафедральної тематики  
1) вказуються всі впроваджені види науково-технічної продукції по кожному джерелу фінансування  
2) фінансування МОН 
3) госпрозрахункові НДР 

 

 

 

9. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний процес – 

таблиця 7 

Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки  

– нових технологій  Програмний модуль автоматизованого 

аналізу клітинних структур на основі 

класифікаційних ознак геометричних 

інваріантів впроваджено на кафедрі 

комп’ютерних наук ТДАТУ при викла-

данні дисциплін: „Математична статис-

тика у агрономії”, „Методи аналізу дан-

них та їх організації” 
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Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нових технологій  Програмний модуль аналізу виникнення 

та ліквідації ливарних дефектів при виго-

товленні корпусних деталей  впровадже-

но на кафедрі комп’ютерних наук ТДА-

ТУ при викладанні дисциплін: „Розроб-

ка автоматизованих систем проектуван-

ня”, „Комп'ютерне проектування  про-

мислових виробів та технологічних 

процесів” 

– нових технологій  Програмний модуль проектування  роз-

міщення комбінованих аероіонізаційних 

систем впроваджено на кафедрі 

комп’ютерних наук ТДАТУ при викла-

данні дисципліни комп’ютерна електро-

ніка та електротехніка 

– нових технологій  

    

 

Програмний модуль автоматизації про-

цесу технічної підготовки нових виробів 

на основі методів мережевого плану-

вання впроваджено на кафедрі 

комп’ютерних наук ТДАТУ при викла-

данні дисциплін: „Розробка автоматизо-

ваних систем проектування”, „Комп'ю-

терне проектування  промислових виро-

бів та технологічних процесів” 

– нових технологій  Довідково-аналітична система оптимі-

зації господарських операцій. Підсисте-

ма розрахунку планової та виробничої 

собівартості виробництва сільськогос-

подарських культур впроваджено на  

кафедрі "Машиновикористання в земле-

робстві" ТДАТУ при викладанні таких 

дисциплін: „Експлуатація машин та об-

ладнання” , „Проектування технологіч-

них процесів у рослиніцтві”, „Обгрун-

тування технологічних процесів у рос-

линіцтві” 

– нових технологій  Клієнт-серверна інформаційна система 

по контролю професійних навичок опе-

раторів сільськогосподарської техніки  

впроваджено на  кафедрі охорони праці 

та безпеки життєдіяльності ТДАТУ при 

викладанні таких дисциплін: „Інформа-

ційні технології управлінні охороною 

праці”, „Безпека виробничих процесів”, 

„Безпечна експлуатація будівель та спо-

руд” 
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Впроваджено НТП у виробництво, 

в тому числі: 
Назва НТП1) 

– нових технологій  Інформаційна система автоматизованого 
визначення геометричних характеристик 
фотосинтезуючої поверхоні рослин на ос-
нові методі аналізу зображень впрова-
джено для науково-дослідного інституту 
агротехнології та екології Таврійського 
державного агротехнологічного універси-
тету (місто Мелітополь, Запорізька об-
ласть) 

– нових технологій  Автоматизоване робоче місце співробіт-
ника учбової частини вищого навчального 
закладу по складанню учбового розкладу  
впроваджено для учбової частини Таврій-
ського державного агротехнологічного 
університету (місто Мелітополь, Запорі-
зька область) 

– нових технологій  Програмний модуль  оптимізації вироб-
ничих витрат при виконанні сівби зерно-
вих культур впроваджено на кафедрі 
"Машиновикористання в землеробстві" 
ТДАТУ при викладанні таких дисциплін: 
„Експлуатація машин та обладнання” , 
„Проектування технологічних процесів у 
рослиніцтві”, „Обгрунтування технологі-
чних процесів у рослиніцтві” 

– нових технологій  Інформаційна інтернет-система аналізу 
економічної ефективності машинотракто-
рних агрегатів впроваджено на кафедрі 
Машиновикористання в землеробстві Та-
врійського агротехнологічного універси-
тету при викладанні таких дисциплін: 
„Експлуатація машин та обладнання” , 
„Проектування технологічних процесів у 
рослиніцтві”, „Обгрунтування технологі-
чних процесів у рослиніцтві” 

– нових матеріалів  

– сортів рослин та порід тварин  

– методів, теорій Програмний модуль автоматизованого 
аналізу клітинних структур на основі кла-
сифікаційних ознак геометричних інварі-
антів впроваджено на кафедрі 
комп’ютерних наук ТДАТУ при викла-
данні дисциплін: „Математична статисти-
ка у агрономії”, „Методи аналізу данних 
та їх організації” 

– методів, теорій Програмний модуль аналізу виникнення та 
ліквідації ливарних дефектів при виготов-
ленні корпусних деталей  впроваджено на 
кафедрі комп’ютерних наук ТДАТУ при 
викладанні дисциплін: „Розробка автома-
тизованих систем проектування”, „Ком-
п'ютерне проектування  промислових ви-
робів та технологічних процесів” 
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Впроваджено НТП у виробництво, 

в тому числі: 
Назва НТП1) 

– методів, теорій Програмний модуль проектування  роз-
міщення комбінованих аероіонізаційних 
систем впроваджено на кафедрі 
комп’ютерних наук ТДАТУ при викла-
данні дисципліни „Комп’ютерна електро-
ніка та електротехніка” 

– методів, теорій Програмний модуль автоматизації проце-
су технічної підготовки нових виробів на 
основі методів мережевого планування 
впроваджено на кафедрі комп’ютерних 
наук ТДАТУ при викладанні дисциплін: 
„Розробка автоматизованих систем проек-
тування”, „Комп'ютерне проектування  
промислових виробів та технологічних 
процесів” 

– методів, теорій Довідково-аналітична система оптимізації 
господарських операцій. Підсистема роз-
рахунку планової та виробничої собівар-
тості виробництва сільськогосподарських 
культур впроваджено на  кафедрі "Маши-
новикористання в землеробстві" ТДАТУ 
при викладанні таких дисциплін: „Екс-
плуатація машин та обладнання” , „Прое-
ктування технологічних процесів у рос-
линіцтві”, „Обгрунтування технологічних 
процесів у рослиніцтві” 

– методів, теорій Клієнт-серверна інформаційна система по 
контролю професійних навичок операто-
рів сільськогосподарської техніки  
впроваджено на  кафедрі охорони праці та 
безпеки життєдіяльності ТДАТУ при ви-
кладанні таких дисциплін: „Інформаційні 
технології управлінні охороною праці”, 
„Безпека виробничих процесів”, „Безпеч-
на експлуатація будівель та споруд” 

– методів, теорій Інформаційна система автоматизованого 
визначення геометричних характеристик 
фотосинтезуючої поверхоні рослин на ос-
нові методі аналізу зображень впрова-
джено для науково-дослідного інституту 
агротехнології та екології Таврійського 
державного агротехнологічного універси-
тету (місто Мелітополь, Запорізька об-
ласть) 

– методів, теорій Автоматизоване робоче місце співробіт-
ника учбової частини вищого навчального 
закладу по складанню учбового розкладу  
впроваджено для учбової частини Таврій-
ського державного агротехнологічного 
університету (місто Мелітополь, Запорі-
зька область) 
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Впроваджено НТП у виробництво, 

в тому числі: 
Назва НТП1) 

– методів, теорій Програмний модуль  оптимізації вироб-
ничих витрат при виконанні сівби зерно-
вих культур впроваджено на кафедрі 
"Машиновикористання в землеробстві" 
ТДАТУ при викладанні таких дисциплін: 
„Експлуатація машин та обладнання” , 
„Проектування технологічних процесів у 
рослиніцтві”, „Обгрунтування технологі-
чних процесів у рослиніцтві” 

– методів, теорій Інформаційна інтернет-система аналізу 
економічної ефективності машинотракто-
рних агрегатів впроваджено на кафедрі 
„Машиновикористання в землеробстві” 
Таврійського агротехнологічного універ-
ситету при викладанні таких дисциплін: 
„Експлуатація машин та обладнання” , 
„Проектування технологічних процесів у 
рослиніцтві”, „Обгрунтування технологі-
чних процесів у рослиніцтві” 

– інше*(із зазначенням позицій)  
1) вказуються всі впроваджені види науково-технічної продукції незалежно від джерел фінансування  

 

 

10. Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду – таб-

лиця 8 

№ 
Назва 

розробки
1) 

П.І.Б. 
авто-
ра(ів) 

Важливі по-
казники, які 
характери-

зують рівень 
отриманого 
наукового 

результату
2)

 

Місце 
впрова-
дження 

(назва орга-
нізації, 
відомча 

належність, 
адреса)  

Докумен-
тальне під-
тверджен-
ня впрова-
дження

3) 

Практичні 
результати, які 
отримано від 

впровадження
4)

 
 

  У навчальний процес 

1 

Програмний 
модуль авто-
матизованого 
аналізу клі-
тинних струк-
тур на основі 
класифікацій-
них ознак гео-
метричних 
інваріантів для 
Старобогда-
нівської амбу-
латорії загаль-
ної сімейної 
медицини (с. 
Старобогдані-
вка, Михайлів-
ський район, 
Запорізька об-
ласть) 

Потапов 
Олесандр 
Юрійович 

Розроблено 
програмний 
модуль авто-
матизованого 
аналізу клі-
тинних стру-
ктур на осно-
ві класифіка-
ційних ознак 
геометричних 
інваріантів 
для Старобо-
гданівської 
амбулаторії 
загальної сі-
мейної меди-
цини  

Старо-
богда-
нівська 
амбула-
торія 
загаль-
ної сі-
мейної 
медици-
ни, с. 
Старо-
богдані-
вка, 
Михай-
лівський 
район, 
Запорі-
зька об-
ласть 
 

Магістер-
ська дисер-
таційна ро-
бота. Витяг 
з протоко-
лу засідан-
ня техніч-
ної ради 
про реко-
мендацію 
до впрова-
дження в 
умовах ам-
булаторії 

Розроблено прак-
тичні рекоменда-
ції та програмний 
модуль автомати-
зованого аналізу 
клітинних струк-
тур на основі кла-
сифікаційних 
ознак геометрич-
них інваріантів. 
Впроваджено на 
кафедрі 
комп’ютерних на-
ук ТДАТУ при 
викладанні дис-
циплін: „Матема-
тична статистика 
у агромії”, „Ме-
тоди аналізу дан-
них та їх органі-
зації” 
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№ 
Назва 

розробки
1)

 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Важливі по-
казники, які 
характеризу-
ють рівень 
отриманого 
наукового 

результату2) 

Місце 
впрова-
дження 
(назва 
органі-
зації, 

відомча 
належ-
ність, 

адреса) 

Докумен-
тальне під-
тверджен-
ня впрова-
дження3) 

Практичні 
результати, які 
отримано від 

впровадження4) 

2 

Програмний 
модуль аналізу 
виникнення та 
ліквідації ли-
варних дефек-
тів при виго-
товленні кор-
пусних дета-
лей на ТОВ 
«Біол» (м. Ме-
літополь, За-
порізька об-
ласть) 

Полулях 
Дар’я   
Олексан-
рівна 

Розроблено 
програмний 
модуль аналі-
зу виникнен-
ня та ліквіда-
ції ливарних 
дефектів при 
виготовленні 
корпусних 
деталей на 
ТОВ «Біол»  

ТОВ 
«Біол», 
м. Мелі-
тополь, 
Запорі-
зька об-
ласть 

Магістер-
ська дисер-
таційна ро-
бота. Витяг 
з протоко-
лу засідан-
ня техніч-
ної ради 
про реко-
мендацію 
до впрова-
дження в 
умовах 
ТОВ «Бі-
ол» 

Розроблено прак-
тичні рекоменда-
ції та програмний 
модуль аналізу 
виникнення та лі-
квідації ливарних 
дефектів при ви-
готовленні корпу-
сних деталей. 
Впроваджено на 
кафедрі 
комп’ютерних на-
ук ТДАТУ при 
викладанні дис-
циплін: „Розробка 
автоматизованих 
систем проекту-
вання”, „Комп'ю-
терне проекту-
вання  промисло-
вих виробів та те-
хнологічних про-
цесів” 

  У навчальний процес 

3 

Програмний 

модуль проек-

тування  роз-

міщення ком-

бінованих ае-

роіонізаційних 

систем для  

ВАТ «Запорі-

жМет Груп» 

(м. Меліто-

поль, Запорі-

зька область) 

Стрєлко-

ва Марія 

Андріївна 

Розроблено 

програмний 

модуль прое-

ктування  

розміщення 

комбінованих 

аероіоніза-

ційних сис-

тем для  ВАТ 

«ЗапоріжМет 

Груп»  

ВАТ 

«Запо-

ріжМет 

Груп», 

м. Мелі-

тополь, 

Запорі-

зька об-

ласть 

Магістер-

ська дисер-

таційна ро-

бота. Витяг 

з протоко-

лу засідан-

ня техніч-

ної ради 

про реко-

мендацію 

до впрова-

дження в 

умовах 

ВАТ «За-

поріжМет 

Груп» 

Розроблено прак-

тичні рекоменда-

ції та програмний 

модуль проекту-

вання  розміщен-

ня комбінованих 

аероіонізаційних 

систем. Впрова-

джено на кафедрі 

комп’ютерних на-

ук ТДАТУ при 

викладанні дис-

ципліни 

„Комп’ютерна 

електроніка та 

електротехніка” 
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№ 
Назва 

розробки1) 

П.І.Б. 

автора(ів) 

Важливі по-

казники, які 

характеризу-

ють рівень 

отриманого 

наукового 

результату2) 

Місце 

впрова-

дження 

(назва 

організа-

ції, відом-

ча належ-

ність, ад-

реса) 

Докумен-

тальне під-

тверджен-

ня впрова-

дження3) 

Практичні 

результати, які 

отримано від 

впровадження4) 

4 

Програмний 

модуль авто-

матизації про-

цесу технічної 

підготовки 

нових виробів 

на основі ме-

тодів мереже-

вого плану-

вання для ТОВ 

НВП «Базіс» 

(м. Меліто-

поль, Запорі-

зька область) 

Мірко 

Анастасія 

Сергіївна 

Розроблено 

програмний 

модуль авто-

матизації 

процесу тех-

нічної підго-

товки нових 

виробів на 

основі мето-

дів мережево-

го плануван-

ня для ТОВ 

НВП «Базіс»  

ТОВ 

НВП 

«Базіс», 

м. Мелі-

тополь, 

Запорі-

зька об-

ласть 

Магістер-

ська дисер-

таційна ро-

бота. Витяг 

з протоко-

лу засідан-

ня техніч-

ної ради 

про реко-

мендацію 

до впрова-

дження в 

умовах 

ТОВ НВП 

«Базіс» 

Розроблено практи-

чні рекомендації та 

програмний модуль 

автоматизації про-

цесу технічної під-

готовки нових ви-

робів на основі ме-

тодів мережевого 

планування. Впро-

ваджено на кафедрі 

комп’ютерних наук 

ТДАТУ при викла-

данні дисциплін: 

„Розробка автома-

тизованих систем 

проектування”, 

„Комп'ютерне про-

ектування  промис-

лових виробів та 

технологічних про-

цесів” 

  У навчальний процес 

5 

Довідково-
аналітична сис-
тема оптиміза-
ції господарсь-
ких операцій. 
Підсистема 
розрахунку 
планової та 
виробничої 
собівартості 
виробництва 
сільськогоспо-
дарських куль-
тур для кафед-
ри "Машинови-
користання в 
землеробстві" 
ТДАТУ (місто 
Мелітополь, 
Запорізька об-
ласть) 

Павлов 
Денис 
Юрійович 

Розроблено 
довідково-
аналітичну 
систему опти-
мізації госпо-
дарських опе-
рацій. Підсис-
тема розраху-
нку планової 
та виробничої 
собівартості 
виробництва 
сільськогос-
подарських 
культур для 
кафедри "Ма-
шиновикорис-
тання в земле-
робстві" 
ТДАТУ (місто 
Мелітополь, 
Запорізька 
область) 

ТДАТУ,  
кафедра 
"Маши-
новико-
ристання 
в земле-
робстві", 
м. Мелі-
тополь, 
Запорі-
зька об-
ласть 

Магістерсь-
ка дисерта-
ційна робо-
та. Витяг з 
протоколу 
засідання 
кафедри  
"Машино-
викорис-
тання в зе-
млеробстві" 
ТДАТУ про 
рекоменда-
цію до 
впрова-
дження в 
умовах ка-
федри  

Розроблено прак-
тичні рекомендації 
та довідково-
аналітична система 
оптимізації госпо-
дарських операцій. 
Підсистема розра-
хунку планової та 
виробничої собіва-
ртості виробництва 
сільськогосподар-
ських культур. 
Впроваджено на 
кафедрі "Машино-
використання в 
землеробстві"  
ТДАТУ при викла-
данні таких дисци-
плін: „Експлуата-
ція машин та обла-
днання” , „Проек-
тування технологі-
чних процесів у 
рослиніцтві”, „Об-
грунтування тех-
нологічних проце-
сів у рослиніцтві” 
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№ 
Назва 

розробки1) 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Важливі пока-
зники, які ха-
рактеризують 
рівень отри-

маного науко-
вого результа-

ту2) 

Місце 
впрова-
дження 
(назва 

організа-
ції, ві-
домча 
належ-
ність, 

адреса) 

Документа-
льне підт-
вердження 

впрова-
дження3) 

Практичні 
результати, які 

отримано від впро-
вадження4) 

 

6 

Клієнт-
серверна інфо-
рмаційна сис-
тема по конт-
ролю профе-
сійних навичок 
операторів 
сільськогоспо-
дарської техні-
ки для кафедри 
охорони праці 
та безпеки жит-
тєдіяльності 
ТДАТУ (місто 
Мелітополь, 
Запорізька об-
ласть) 

Ніколаєн-
ко Віктор 
Вікторо-
вич 

Розроблено 
клієнт-
серверну ін-
формаційну 
систему по 
контролю 
професійних 
навичок опе-
раторів сільсь-
когосподарсь-
кої техніки для 
кафедри охо-
рони праці та 
безпеки жит-
тєдіяльності 
ТДАТУ 

ТДАТУ, 
кафедра 
охорони 
праці та 
безпеки 
життєді-
яльності, 
м. Мелі-
тополь, 
Запорі-
зька об-
ласть 

Диплом 
спеціаліста. 
Витяг з 
протоколу 
засідання 
кафедри  
охорони 
праці та 
безпеки 
життєдіяль-
ності ТДА-
ТУ про ре-
комендацію 
до впрова-
дження в 
умовах ка-
федри 

Розроблено прак-
тичні рекомендації 
та клієнт-серверна 
інформаційна сис-
тема по контролю 
професійних нави-
чок операторів 
сільськогосподар-
ської техніки. 
Впроваджено на 
кафедрі охорони 
праці та безпеки 
життєдіяльності 
ТДАТУ при викла-
данні таких дисци-
плін: „Інформацій-
ні технології 
управлінні охоро-
ною праці”, „Без-
пека виробничих 
процесів”, „Безпе-
чна експлуатація 
будівель та спо-
руд” 

  У навчальний процес 

7 

Інформаційна 
система авто-
матизованого 
визначення 
геометричних 
характеристик 
фотосинтезу-
ючої поверхоні 
рослин на ос-
нові методі 
аналізу зобра-
жень для нау-
ково-
дослідного 
інституту аг-
ротехнології та 
екології Тав-
рійського дер-
жавного агро-
технологічного 
університету ( 
місто Меліто-
поль, Запорі-
зька область) 

Кравчен-
ко Воло-
димир 
Анатолі-
йович 

Розроблено 
інформацій-
ну систему 
автоматизо-
ваного ви-
значення ге-
ометричних 
характерис-
тик фотоси-
нтезуючої 
поверхоні 
рослин на 
основі мето-
ді аналізу 
зображень 
для науково-
дослідного 
інституту 
агротехно-
логії та еко-
логії Таврій-
ського дер-
жавного аг-
ротехноло-
гічного уні-
верситету 

Науко-
во-
дослід-
ний ін-
ститут 
агротех-
нології 
та еко-
логії Та-
врійсь-
кого 
держав-
ного аг-
ротех-
нологіч-
ного 
універ-
ситету 

Диплом 
бакалавра. 
Витяг з 
протоколу 
засідання  
науково-
дослідного 
інституту 
агротехно-
логії та 
екології 
Таврійсь-
кого дер-
жавного 
агротехно-
логічного 
універси-
тету про 
рекомен-
дацію до 
впрова-
дження в 
умовах ін-
ституту 

Розроблено прак-
тичні рекоменда-
ції та інформацій-
ну систему авто-
матизованого ви-
значення геомет-
ричних характе-
ристик фотосин-
тезуючої повер-
хоні рослин на 
основі методі ана-
лізу зображень. 
Впроваджено у 
науково-
дослідному інсти-
туті агротехноло-
гії та екології 
ТДАТУ при ви-
вченні даної теми 
студентами 
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№ 
Назва 

розробки1) 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Важливі по-
казники, які 
характери-

зують рівень 
отриманого 
наукового 

результату2) 

Місце 
впрова-
дження 
(назва 
органі-
зації, 

відомча 
належ-
ність, 

адреса) 

Докумен-
тальне під-
тверджен-
ня впрова-
дження3) 

Практичні 
результати, які 
отримано від 

впровадження4) 

8 

Автоматизова-
не робоче міс-
це співробіт-
ника учбової 
частини вищо-
го навчального 
закладу по 
складанню 
учбового розк-
ладу для Тав-
рійського дер-
жавного агро-
технологічного 
університету 

Кабанов 
Сергій 
Олексан-
дрович 

Розроблено 
автоматизо-
ване робоче 
місце спів-
робітника 
учбової час-
тини вищого 
навчального 
закладу по 
складанню 
учбового 
розкладу для 
Таврійсько-
го держав-
ного агроте-
хнологічно-
го універси-
тету 

Учбова 
частина 
Таврій-
ського 
держав-
ного аг-
ротех-
нологіч-
ного 
універ-
ситету 

Диплом 
бакалавра. 
Витяг з 
протоколу 
засідання  
науково-
дослідного 
інституту 
агротехно-
логії та 
екології 
Таврійсь-
кого дер-
жавного 
агротехно-
логічного 
універси-
тету про 
рекомен-
дацію до 
впрова-
дження в 
умовах ін-
ституту 

Розроблено прак-
тичні рекоменда-
ції та автоматизо-
ване робоче місце 
співробітника уч-
бової частини 
вищого навчаль-
ного закладу по 
складанню учбо-
вого розкладу. 
Впроваджено у 
учбову  частину 
вищого навчаль-
ного закладу по 
складанню учбо-
вого розкладу 
ТДАТУ, а також 
може бути вико-
ристано при ви-
вченні даної теми 
студентами 

  У навчальний процес 

9 

Програмний 
модуль  опти-
мізації вироб-
ничих витрат 
при виконанні 
сівби зернових 
культур для 
кафедри "Ма-
шиновикорис-
тання в земле-
робстві" ТДА-
ТУ (місто Ме-
літополь, За-
порізька об-
ласть). 

Мозгове-
нко Анд-
рій Анд-
рійович 

Розроблено 
програмний 
модуль  оп-
тимізації ви-
робничих 
витрат при 
виконанні 
сівби зерно-
вих культур 
для кафедри 
"Машинови-
користання в 
землеробст-
ві" ТДАТУ 

ТДАТУ,  
кафедра 
"Маши-
новико-
ристан-
ня в зе-
млероб-
стві", м. 
Меліто-
поль, 
Запорі-
зька об-
ласть 

Диплом 
бакалавра. 
Витяг з 
протоколу 
засідання 
кафедри  
"Машино-
викорис-
тання в зе-
млеробст-
ві" ТДАТУ 
про реко-
мендацію 
до впрова-
дження в 
умовах ка-
федри 

Розроблено прак-
тичні рекоменда-
ції та програмний 
модуль  оптиміза-
ції виробничих 
витрат при вико-
нанні сівби зерно-
вих культур. 
Впроваджено на 
кафедрі "Маши-
новикористання в 
землеробстві"  
ТДАТУ при ви-
кладанні таких 
дисциплін: „Екс-
плуатація машин 
та обладнання” , 
„Проектування 
технологічних 
процесів у росли-
ніцтві”, „Обгрун-
тування техноло-
гічних процесів у 
рослиніцтві” 

 



 18 

 

№ 
Назва 

розробки1) 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Важливі по-
казники, які 
характери-

зують рівень 
отриманого 
наукового 

результату2) 

Місце 
впрова-
дження 
(назва 
органі-
зації, 

відомча 
належ-
ність, 

адреса) 

Докумен-
тальне під-
тверджен-
ня впрова-
дження3) 

Практичні 
результати, які 
отримано від 

впровадження4) 

10 

Інформаційна 
інтернет-
система аналі-
зу економічної 
ефективності 
машинотрак-
торних агрега-
тів для кафед-
ри „Машино-
використання 
в землеробст-
ві” Таврійсь-
кого агротех-
нологічного 
університету 
(м. Меліто-
поль, Запорі-
зька область) 

Філін Пе-
тро Олек-
сійович 

Розроблено 
інформацій-
ну інтернет-
систему 
аналізу еко-
номічної 
ефективнос-
ті машинот-
ракторних 
агрегатів для 
кафедри 
„Машино-
використан-
ня в земле-
робстві” Та-
врійського 
агротехно-
логічного 
університету 

ТДАТУ,  
кафедра 
"Маши-
новико-
ристан-
ня в зе-
млероб-
стві", м. 
Меліто-
поль, 
Запорі-
зька об-
ласть 

Диплом 
бакалавра. 
Витяг з 
протоколу 
засідання 
кафедри  
"Машино-
викорис-
тання в зе-
млеробст-
ві" ТДАТУ 
про реко-
мендацію 
до впрова-
дження в 
умовах ка-
федри 

Розроблено прак-
тичні рекоменда-
ції та інформацій-
ну інтернет-
систему аналізу 
економічної ефек-
тивності машино-
тракторних агре-
гатів. Впровадже-
но на кафедрі 
"Машиновикори-
стання в земле-
робстві"  ТДАТУ 
при викладанні 
таких дисциплін: 
„Експлуатація 
машин та облад-
нання” , „Проек-
тування техноло-
гічних процесів у 
рослиніцтві”, 
„Обгрунтування 
технологічних 
процесів у росли-
ніцтві” 

У виробництво в ННДЦ ТДАТУ 
       

У виробництво за межами ТДАТУ 

1 Програмний 
модуль авто-
матизованого 
аналізу клі-
тинних струк-
тур на основі 
класифікацій-
них ознак гео-
метричних 
інваріантів для 
Старобогда-
нівської амбу-
латорії загаль-
ної сімейної 
медицини (с. 
Старобогдані-
вка, Михайлів-
ський район, 
Запорізька об-
ласть) 

Потапов 
Олек-
сандр 
Юрійович 

Розроблено 
програмний 
модуль авто-
матизованого 
аналізу клі-
тинних стру-
ктур на осно-
ві класифіка-
ційних ознак 
геометричних 
інваріантів 
для Старобо-
гданівської 
амбулаторії 
загальної сі-
мейної меди-
цини  

Старо-
богда-
нівська 
амбула-
торія 
загаль-
ної сі-
мейної 
медици-
ни, с. 
Старо-
богдані-
вка, 
Михай-
лівський 
район, 
Запорі-
зька об-
ласть 
 

Магістер-
ська дисер-
таційна ро-
бота. Витяг 
з протоко-
лу засідан-
ня техніч-
ної ради 
про реко-
мендацію 
до впрова-
дження в 
умовах ам-
булаторії 

Розроблено прак-
тичні рекоменда-
ції та програмний 
модуль автомати-
зованого аналізу 
клітинних струк-
тур на основі кла-
сифікаційних 
ознак геометрич-
них інваріантів. 
Впровадженно в 
умовах амбулато-
рії 
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№ 

Назва 
розробки1) 

П.І.Б. 
автора(ів) 

Важливі по-
казники, які 
характеризу-
ють рівень 
отриманого 
наукового 

результату2) 

Місце 
впрова-
дження 
(назва 
органі-
зації, 

відомча 
належ-
ність, 

адреса) 

Документа-
льне підтве-

рдження 
впрова-

дження3) 

Практичні 
результати, які 
отримано від 

впровадження4) 

2 Програмний 
модуль аналізу 
виникнення та 
ліквідації ли-
варних дефек-
тів при виго-
товленні кор-
пусних дета-
лей на ТОВ 
«Біол» (м. Ме-
літополь, За-
порізька об-
ласть) 

Полулях 
Дар’я   
Олексан-
дрівна 

Розроблено 
програмний 
модуль аналі-
зу виникнен-
ня та ліквіда-
ції ливарних 
дефектів при 
виготовленні 
корпусних 
деталей на 
ТОВ «Біол»  

ТОВ 
«Біол», 
м. Мелі-
тополь, 
Запорі-
зька об-
ласть 

Магістерсь-
ка дисерта-
ційна робо-
та. Витяг з 
протоколу 
засідання 
технічної 
ради про 
рекоменда-
цію до 
впрова-
дження в 
умовах ТОВ 
«Біол» 

Розроблено прак-
тичні рекоменда-
ції та програмний 
модуль аналізу 
виникнення та лі-
квідації ливарних 
дефектів при ви-
готовленні корпу-
сних деталей.  
Впровадженно в 
умовах ТОВ «Бі-
ол» 

3 Програмний 
модуль проек-
тування  роз-
міщення ком-
бінованих ае-
роіонізаційних 
систем для  
ВАТ «Запорі-
жМет Груп» 
(м. Меліто-
поль, Запорі-
зька область) 

Стрєлко-
ва Марія 
Андріївна 

Розроблено 
програмний 
модуль прое-
ктування  
розміщення 
комбінованих 
аероіоніза-
ційних сис-
тем для  ВАТ 
«ЗапоріжМет 
Груп»  

ВАТ 
«Запо-
ріжМет 
Груп», 
м. Мелі-
тополь, 
Запорі-
зька об-
ласть 

Магістерсь-
ка дисерта-
ційна робо-
та. Витяг з 
протоколу 
засідання 
технічної 
ради про 
рекоменда-
цію до 
впрова-
дження в 
умовах для  
ВАТ «Запо-
ріжМет 
Груп» (м. 
Мелітополь, 
Запорізька 
область) 

Розроблено прак-
тичні рекоменда-
ції та програмний 
модуль проекту-
вання  розміщен-
ня комбінованих 
аероіонізаційних 
систем. Впрова-
дженно в умовах 
ВАТ «Запоріж-
Мет Груп» 

 

  У навчальний процес 
4 Програмний 

модуль авто-
матизації про-
цесу технічної 
підготовки 
нових виробів 
на основі ме-
тодів мереже-
вого плану-
вання для ТОВ 
НВП «Базіс» 
(м. Меліто-
поль, Запорі-
зька область) 

Мірко 
Анастасія 
Сергіївна 

Розроблено 
програмний 
модуль авто-
матизації 
процесу тех-
нічної підго-
товки нових 
виробів на 
основі мето-
дів мережево-
го плануван-
ня для ТОВ 
НВП «Базіс»  

ТОВ 
НВП 
«Базіс», 
м. Мелі-
тополь, 
Запорі-
зька об-
ласть 

Магістерсь-
ка дисерта-
ційна робо-
та. Витяг з 
протоколу 
засідання 
технічної 
ради про 
рекоменда-
цію до 
впрова-
дження в 
умовах для  
ТОВ НВП 
«Базіс» (м. 
Мелітополь, 
Запорізька 
область) 

Розроблено прак-
тичні рекоменда-
ції та програмний 
модуль автомати-
зації процесу те-
хнічної підготов-
ки нових виробів 
на основі методів 
мережевого пла-
нування. Впрова-
дженно в умовах 
ТОВ НВП «Ба-
зіс» 

1)відмітити патенти на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторські свідоцтва 
2) при можливості обчислення економічного ефекту – надати розрахунки 
3) вид документу, реєстраційний номер та дата його затвердження 
3) прийнято заводом для промислового виробництва, розроблено практичні рекомендації, отримано кошти та ін. 
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11. Винахідницька та раціоналізаторська робота – таблиця 9 

№ 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного  

докумен-

ту
1)

  

Номер 

охоронно-

го  

документу 

Назва 

винаходу, 

наукового 

твору 

Дата публікації ві-

домостей про ви-

дачу охоронного 

документу 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

Отримано охоронних документів 

1 - - - - - 

2 - - - - - 
1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 

 

12. Публікації (монографії, підручники,навчальні посібники, статті, тези та 

ін. наукові роботи, надруковані у закордонних виданнях та виданнях 

України). (Додаток А). 

 

13.  Кількість цитувань та h- індекс співробітників у виданнях, що вхо-

дять до науково-метричних баз даних – таблиця 10 

 

 

1)  відмітити молодих вчених (співробітники та аспіранти віком до 35 років) 

 

 

14. Пропаганда НДР (співробітники кафедри, які виступили з доповідями 

на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах: всього, в 

т.ч. – міжнародних, державних, обласних, районних). 

№ П.І.Б.1)
   

Scopus
 
  

Web of 

science 
Copernicus

 Google 

Scholar 
… 

цит. h цит. h цит. h цит. h цит. h 

1. Строкань О.В.       2 1   

2. Малкіна В.М.       6 1   

3. Рижков А.О.       4 1   

4.  Щербина В.М.       1 1   

5. Чорна А.В.       2 1   

…            

Всього            

в т.ч. 

молоді 

вчені 

 

          

javascript:void(0)
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14.1 Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри – таблиця 

11 
 

 

№ П.І.Б.
1)

 Назва заходу
2)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
3) 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1 Строкань О.В.  4 міжнародна кон-

ференція «Синер-

гія: ІТ освіта та ІТ 

індустрія» 

м.Київ, конференц 

зал БЦ «Парус», 15 

грудня 2016 року 

 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1 Сіциліцин 

Ю.О. 

VIII Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Ін-

формаційні техно-

логії в освіті та на-

уці». 

Мелітопольський 

державний педагогі-

чний університет 

імені Богдана  Хме-

льницького. м. Мелі-

тополь. 21-22 квітня. 

2016 р.  

Використання су-

часної технології 

розподілених баз 

даних при проекту-

ванні інформацій-

них систем» 

 

№ П.І.Б.
1)

 Назва заходу
2)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
3) 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

2 Лубко Д.В.  Інформаційно-

комунікаційні тех-

нології навчання: 

збірник матеріалів 

Всеукраїнської на-

уково-практичної 

інтернет-

конференції 

Умань: ФОП Жовтий 

О. О., 16–17 березня 

2016 р. 

Проектування сис-

теми з вивчення ди-

сципліни «Програ-

мування розподіле-

них та паралельних 

систем» 

3 Лубко Д.В. Комп’ютерні  інте-

лектуальні  системи  

та  мережі.  Матері-

али  IX  Всеукраїн-

ської  науково  

практичної  WEB  

конференції аспіра-

нтів, студентів та 

молодих вчених 

Кривий Ріг: ДВНЗ 

«Криворізький наці-

ональний  

університет». 22-24  

березня 2016 р. 

Проектування 

комп’ютерної сис-

теми для створення 

технологічних карт 

вирощування проса-

пних культур для 

господарств країни 

4 Лубко Д.В. Комп’ютерні  інте-

лектуальні  системи  

та  мережі.  Матері-

али  IX  Всеукраїн-

ської  науково  

практичної  WEB  

конференції аспіра-

нтів, студентів та 

молодих вчених 

Кривий Ріг: ДВНЗ 

«Криворізький наці-

ональний  

університет». 22-24  

березня 2016 р. 

Проектування 

комп’ютерної сис-

теми з агротехноло-

гії вирощування 

овочевих на базі ек-

спертної системи 
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1) відмітити молодих вчених (співробітники та аспіранти віком до 35 років) 
2) відмітити Internet-конференції 
3) відмітити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

14.2 Перелік конференцій та науково-практичних семінарів, організованих 

кафедрою – таблиця 12 

№ Назва заходу
1)

  Місце та дата проведення  
Кількість  

учасників
 

Міжнародні конференції 
- - - - 

Всеукраїнські конференції 
- - - - 

Науково-практичні семінари 
- - - - 
1) відмітити Internet- конференції 

№ П.І.Б.
1)

 Назва заходу
2)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
3) 

5 Щербина В.М. 

Мовчан С.И. 

Науково-практична 

конференція „Ме-

ліорація та водови-

користання - скла-

дові сталого розви-

тку водогосподар-

ського комплексу 

країни. Присвячено 

85-річчю ВСП „ме-

літопольський ко-

ледж ТДАТУ”. 

м.Мелітополь. 

ВСП „МК 

ТДАТУ”, 30 

вересня 2016 р. 

Методы моделирования 

внутренней поверхности 

устройств с переходным 

сечением 

6 Чорна А.В. Інформаційно-

комунікаційні тех-

нології навчання: 

збірник матеріалів  

Всеукраїнської на-

уково-практичної 

інтернет-

конференції 

Умань:  

ФОП Жовтий 

О.О. 16–17 бе-

резня  

2016 р. 

Можливості використан-

ня комп’ютерних засобів 

управління процесом роз-

робки програмного забез-

печення під час вивчення 

дисципліни «Операційні 

системи та системне про-

грамування» 

№ П.І.Б.
1)

 Назва заходу
2)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
3) 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 

7 Крашеніннік 

І.В. 

Регіональна науко-

во-практична кон-

ференція студентів 

і молодих вчених 

«Роль освіти у фо-

рмуванні життєвих 

цінностей молоді». 

м.Мелітополь.  

МДПУ ім. Б. Хмель-

ницького, 

2 грудня 2016 р.  

«Перехресний 

вступ» як сучасний 

тренд менеджменту 

вищої освіти 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
     

Науково-практичні семінари 
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Міжнародна діяльність на кафедрі 

 

1. К.т.н., доцент Рижков А.О. брав участь у семінарі „Elsevier tools for 

search and analysis of scientific articles, support with publication in high-ranked 

scientific journals, planning of research career” („Засоби Elsevier для пошуку та 

аналізу наукових статей, підтримка публікацій в наукових журналах з високим 

рейтингом, планування наукової кар’єри”) в Дніпропетровському університеті 

залізничного транспорту м. Дніпро, 1 квітня 2016 року. 

 

2.  К.т.н., доцент Рижков А.О. організував та брав участь у проведенні се-

мінару “Pantheon Farming ERP для галузей садівництва і рослинництва” сумісно 

з фірмою „Даталаб Агро” та ТДАТУ (м. Мелітополь). Дата проведення - 13 тра-

вня 2016 р. Місце проведення м. Мелітополь. 
 

3. К.т.н., доцент Рижков А.О. брав участь у конференції „AI&BigData 

Lab” в м. Одеса, 4 червня 2016 року. 

 

4. К.т.н., доцент Рижков А.О. брав участь у конференції „AgTech Forum” 

у рамках XXVIII Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2016», 10 че-

рвня 2016 року, в м. Київ (Національний комплекс Експоцентр України). 

 

5. К.т.н. доц. Строкань О.В. брала участь у конференції «Синергія: ІТ-

освіта та ІТ-бізнес» в м. Київ, 15 грудня 2016 року. 
 

 
 

 

 

15.  Перелік «Днів поля», організованих кафедрою – таблиця 13 

 

№ Назва заходу  Місце та дата проведення  
П.І.Б. 

учасників
 

- - - - 
 

 

 

 

16.  Перелік грантів та стипендій для виконання наукових досліджень, 

які отримали співробітники кафедри (П.І.Б., установи, що надали 

грант (стипендію), обсяг фінансування) - немає 
 

 

 

 

17.  Наукові збірники, видані кафедрою – таблиця 14 
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№ Назва збірника Вид збірника
1) 

Кількість 

 публікацій //обліково-

видавничі (авторські) 

аркуші 
1 Збірник тез допові-

дей магістрантів та 

студентів на Науко-

во-технічної конфе-

ренції ТДАТУ, 

«Прикладна геомет-

рія» та «Інформацій-

ні технології», Мелі-

тополь: ТДАТУ, 

2016.  

Тези доповідей 2,67 авт.арк. 

1)збірник наукових праць, тези доповідей, тези доповідей іноземною мовою 

 

 

18.  Участь у виставках – таблиця 15 

№ 

Назва  

виставкових 

 заходів 

Місце та дата  

проведення 

Перелік виставлених  

експонатів 

1 VII Міжнародна 

виставка «Су-

часні заклади 

освіти – 2016» 

м. Кіїв 

Київський Палац дітей та 

юнацтва 

17 – 19 березня 2016 р. 

 

Програмне забезпечення 

у вигляді його описання, 

принципів роботи, скри-

нів інтерфейсу та його 

практичного використан-

ня. Програмне забезпе-

чення виконане студен-

тами та дипломниками 

під керівництвом викла-

дачів кафедри 

комп’ютерних наук. 

2 ІІІ Міжнародна 

виставка «World 

Edu – 2016» 

м. Кіїв 

Київський Палац дітей та 

юнацтва 

17 – 19 березня 2016 р. 

Програмне забезпечення 

у вигляді його описання, 

принципів роботи, скри-

нів інтерфейсу та його 

практичного використан-

ня. Програмне забезпе-

чення виконане студен-

тами та дипломниками 

під керівництвом викла-

дачів кафедри 

комп’ютерних наук. 
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19.  Робота над дисертаціями, підготовка та складання іспитів канди-

датського мінімуму 

19.1 Складання іспитів кандидатського мінімуму аспірантами та здобува-

чами кафедри – таблиця 16 

№ П.І.Б Предмет 

- - - 
 

 

19.2 Робота над дисертаціями – таблиця 17 

№ 
П.І.Б. 

дисертанта 

Тема 

дисертації 

Науковий 

керівник 

(консультант) 

вчений сту-

пень, вчене 

звання 

Дата 

затвер-

дження 

теми 

дисерта-

ції Вче-

ною ра-

дою 

Дата 

представ-

лення ди-

сертації 

до захис-

ту 

Шифр спец-

ради подання 

дисертації до 

захисту, назва 

установи 

Вид на-

вчання 

1 Сіциліцин 

Ю.О 

Синтез мікрос-
мужкових при-
строїв з викори-
станням розпо-
ділених і пара-
лельних обчис-
лень 
 
(кандидатська) 
 

проф., к.т.н. 

Крищук В.М. 

2011 2018 Спеціальність 

05.13.12 «Си-

стеми автома-

тизації проек-

тувальних 

робіт», ЗНТУ  

(м. Запоріж-

жя)  

пошуку-

вач 

2 Величко 

О.В. 

Розробка та реа-
лізація способів 
ідентифікації 
параметрів ма-
тематичних мо-
делей в просто-
рах станів з різ-
ними метриками 
 
(докторська) 
 

проф., д.т.н. 

Малкіна В.М. 

2014 2018 - очне 

 

19.3 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри 

– таблиця 18 

№ П.І.Б.  

дисер-

танта 

Тема 

дисер-

тації 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

дисер-

тації 

Шифр спе-

ціалізованої 

вченої ради, 

назва уста-

нови, в 

якій захи-

щена  

дисертація 

Дата 

захисту 

Дата 

прису-

дження 

науко-

вого 

ступеню 

- - - - - - - - 
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19.4 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – таблиця 

19 

 

 

20. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць, 

монографій, опонування дисертацій 

20.1 Відгуки на дисертаційні роботи – таблиця 20 

№№ 

П.І.Б. 

рецензента  

дисертації 

Тема 

дисертації 

П.І.Б. 

дисер-

танта 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид 

дисерта-

ції 

Шифр спец-

ради, назва 

установи, в 

якій захищена 

дисертація 

Дата 

за-

хис-

ту 

Підготовка експертного висновку по дисертації 
        

Опонування дисертацій 
        

Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 
1 проф., д.т.н. 

Малкіна В.М. 
Математичне 
моделювання 
процесу оціню-
вання техноло-
гічних ризиків 
гірничо транс-
портних систем 
глибоких 
кар’єрів 

Литви-
ненко 

Костян-
тин Ві-
кторо-

вич 

01.05.02 – 
Матема-

тичне 
моделю-
вання та 
обчислю-

вальні 
методи 

на здо-
буття на-
укового 
ступеня 

кандидата 
технічних 

наук 

Національна 
металургійна 

академія Украї-
ни (НМетАУ) 

2016 

2 проф., д.т.н. 
Малкіна В.М. 

Забезпечення 
надійної діяль-
ності операто-
рів систем об-
робки інфор-
мації і управ-
ління при роз-
поділі функцій 
між ними 

Пасько 
Надія 

Борисі-
вна 

05.01.04  - 
„Ергоно-

міка” 

на здо-
буття на-
укового 
ступеня 

кандидата 
технічних 

наук 

Харківський 
національний 

університет мі-
ського госпо-
дарства імені  

О. М. Бекетова 

2016 

3 проф., д.т.н. 
Малкіна В.М. 

Конформне 
відображення 
рисунків на 
ізометричні 
сітки у формо-
творчих ди-
зайн-процесах 

Кре-
мець 

Тетяна 
Сергіїв-

на 

05.01.03 - 
„Технічна 
естетика” 

на здо-
буття на-
укового 
ступеня 

кандидата 
технічних 

наук 

Київський на-
ціональний уні-
верситет будів-
ництва і архіте-

ктури 

2016 

 

№

№ 

П.І.Б.  

керів-

ника 

Тема ди-

сертації 

П.І.Б.  

дисе-

ртан-

та 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

ди-

сер-

тації 

Шифр спеціалі-

зованої вченої 

ради, назва 

установи, в 

якій захищена  

дисертація 

Дата  

захис-

ту 

- - - - - - - - 
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№№ 

П.І.Б. 

рецензента  

дисертації 

Тема 

дисертації 

П.І.Б. 

дисер-

танта 

Спеціа-

льність 

(назва, 

шифр) 

Вид 

дисерта-

ції 

Шифр спец-

ради, назва 

установи, в 

якій захищена 

дисертація 

Дата 

за-

хис-

ту 

Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 
4  к.т.н., доц. 

Величко О.В. 
Контактна вза-
ємодія тіл з 
регулярно роз-
ташованими 
виїмками різної 
форми з газорі-
динним запов-
нювачем 

Коза-
чьок 
Олег 

Петро-
вич 

01.02.04 - 
„Механі-
ка дефо-
рмівного 
твердого 

тіла” 

на здо-
буття на-
укового 
ступеня 

кандидата 
фізико-
матема-
тичних 

наук 

Інститут прик-
ладних проблем 
механіки і ма-
тематики ім. Я. 
С. Підстригача 
НАН України 

2016 

5 проф., д.т.н. 
Малкіна В.М. 

Варіативне ге-
ометричне мо-
делювання тех-
нічних об’єктів 
методом полі-
параметризації  

Вірмен-
ко Га-
лини 

Іванів-
ни 

05.01.01 - 
„Інжене-
рна гео-
метрія та 
комп’юте
рна гра-

фіка” 

на здо-
буття на-
укового 
ступеня 

кандидата 
фізико-
матема-
тичних 

наук 

 2016 

 

 

 

20.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 

наукових праць – таблиця 21 

 

№№ П.І.Б. 

рецензента  

(редактора) 

Збірники наукових 

праць
1) 

Монографії
1) 

,   

підручники, посібники 

1 д.т.н., проф. 

Малкіна В.М. 

 Автори: О.І. Кепко, Ю.І. 

Накльока, О.С. Пушка, 

Н.М. Чумак. Уманський 

національний університет 

садівництва. Назва посіб-

ника: „Інженерна та ком-

пютерна графіка” для 

студентів зі спеціальнос-

тей 181 „Харчові техно-

логії”, 208 „Агроінжене-

рія”, 205 „Лісове госпо-

дарство”, 206 „Садово-

паркове господарство”, 

241 „Готельно-ресторанна 

справа” денної та заочної 

форм навчання 
1) у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
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21. Науково-технічна творчість молоді 

21.1 Робота наукових гуртків – таблиця 22 

№ 
П.І.Б. 

керівника 
Тема дослідження гуртка 

П.І.Б. та № групи 

учасника гуртка 

1 д.т.н., проф. 

Малкіна В.М. 

Методи обробки та аналізу зобра-

жень 

Кравченко В. (31 КН) 

Сіренко А.А. (31 КН) 

2 ст. викл. Дмітрієв 

Ю.О. 

Програмне забезпечення Delcam Литвин Ю.О. (11МБ ІТ) 

Польченко О.О. (42 КН) 

Шпиталь К. (51 ІТ) 

3 ст. викл. Сіцилі-

цин Ю.О. 

Паралельне програмування Іванова В. (11 КН) 

Кунатова О. (11 КН) 

Ніколаенко В. (51 ІТ) 

4 доц. Лубко Д.В. Інтелектуальні та експертні систе-

ми 

Литвин Ю.О. (11МБ ІТ) 

Хлевний М. (51 ІТ) 

Пономаренко О. (11МБ 

ІТ) 

5 ст. викл. Зінов’єва  

О.Г. 

Інформаційні технології в прий-

манні рішень 

Олексєєва К. (51 ІТ) 

Мозговенко А. (21 СКН) 

6 ас. Василенко В.В. Чисельні методи вирішення задач 

математичної фізики 

Кравченко В. (41 КН) 

Сохряков В. (42 КН) 

Андрєєв С. (42 КН) 

7 доц. Строкань 

О.В. 

Методи оптимізації розміщення 

джерел аероіонізації у заданому 

приміщенні 

Кравченко В. (41 КН) 

Слепов А. (42 КН) 

Польченко О. (42 КН) 

8 ас. Мірошниченко 

М.Ю. 

Системи візуалізаціії трехвимірної 

графіки 

Сохряков В. (42 КН) 

Андрєєв С. (42 КН) 

Міцковський Д. (42 КН) 

Всьго, 

осіб 
8 8 22 

 

 

 

21.2  Студенти, які працювали у СКБ, ТТМК, СНВО й ін. колективах 

(П.І.Б., керівник) 

21.3 Студенти, які працювали на госпдоговірних темах (П.І.Б., група тема, 

шифр, керівник) 

21.4 Студенти, які працювали на держбюджетних темах (П.І.Б., група, те-

ма, державний реєстраційний номер, керівник) 

21.5 Студенти, які працювали на НДР, що виконується в межах робочого 

часу викладачів (П.І.Б., група, тема, державний реєстраційний номер, 

керівник) 

21.6 Дипломні проекти, виконані на кафедрі, з елементами НДР – таблиця 

23 
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№№ 

П.І.Б. та № 

групи 

виконавця 

Тема 

дипломного проекту (роботи) 

П.І.Б. 

керівника 

Рекомендовані до впровадження 

1 

Потапов Олек-

сандр Юрійо-

вич, 

21 МБ ІТ 

 

Програмний модуль автоматизованого 

аналізу клітинних структур на основі кла-

сифікаційних ознак геометричних інваріа-

нтів для Старобогданівської амбулаторії 

загальної сімейної медицини (с. Старобог-

данівка, Михайлівський район, Запорізька 

область) 

проф., д.т.н. Малкіна 

В.М. 

2 

Полулях Дар’я   

Олександрівна, 

21 МБ ІТ 

 

Програмний модуль аналізу виникнення та 

ліквідації ливарних дефектів при виготов-

ленні корпусних деталей на ТОВ «Біол» (м. 

Мелітополь, Запорізька область) 

к.т.н.,  доц.  Мацуле-

вич О.Є. 

3 

Стрєлкова Ма-

рія Андріївна, 

21 МБ ІТ 

 

Програмний модуль проектування  розмі-

щення комбінованих аероіонізаційних си-

стем для  ВАТ «ЗапоріжМет Груп» (м. 

Мелітополь, Запорізька область) 

к.т.н.,  доц. Строкань 

О.В. 

4 

Мірко Анастасія 

Сергіївна, 21 

МБ ІТ 

 

Програмний модуль автоматизації проце-

су технічної підготовки нових виробів на 

основі методів мережевого планування 

для ТОВ НВП «Базіс» (м. Мелітополь, 

Запорізька область) 

к.т.н.,  доц. Гнатуше-

нко В.В. 

5 

Павлов Денис 

Юрійович, 21 

МБ ІТ 

 

Довідково-аналітична система оптимізації 

господарських операцій. Підсистема роз-

рахунку планової та виробничої собівар-

тості виробництва сільськогосподарських 

культур для кафедри "Машиновикорис-

тання в землеробстві" ТДАТУ (місто Ме-

літополь, Запорізька область) 

к.т.н.,  доц. Гнатуше-

нко В.В. 

6 

Ніколаєнко Вік-

тор Викторович, 

51 ІТ 

Клієнт-серверна інформаційна система по 

контролю професійних навичок операто-

рів сільськогосподарської техніки для ка-

федри охорони праці та безпеки життєдія-

льності ТДАТУ (місто Мелітополь, Запо-

різька область) 

к.т.н.,  доц. Гнатуше-

нко В.В. 

7 

Кравченко Во-

лодимир Анато-

лійович, 

 41 КН 

Інформаційна система автоматизованого 

визначення геометричних характеристик 

фотосинтезуючої поверхоні рослин на ос-

нові методі аналізу зображень для науко-

во-дослідного інституту агротехнології та 

екології Таврійського державного агроте-

хнологічного університету ( місто Меліто-

поль, Запорізька область) 

проф., д.т.н. Малкіна 

В.М. 

8 

Кабанов Сергій 

Александрович, 

41 КН 

Автоматизоване робоче місце співробіт-

ника учбової частини вищого навчального 

закладу по складанню учбового розкладу 

для Таврійського державного агротехно-

логічного університету 

к.т.н.,  доц. Гнатуше-

нко В.В. 
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№№ 

П.І.Б. та № 

групи 

виконавця 

Тема 

дипломного проекту (роботи) 

П.І.Б. 

керівника 

Рекомендовані до впровадження 

9 

Мозговенко Ан-

дрій Андрійо-

вич, 

21 СКН 

Програмний модуль  оптимізації виробни-

чих витрат при виконанні сівби зернових 

культур для кафедри "Машиновикорис-

тання в землеробстві" ТДАТУ (місто Ме-

літополь, Запорізька область). 

ст. викладач Сіцилі-

цин Ю.О. 

10 

Філін Петро 

Олексійович, 

41 КН 

Інформаційна інтернет-система аналізу 

економічної ефективності машинотракто-

рних агрегатів для кафедри Машиновико-

ристання в землеробстві Таврійського аг-

ротехнологічного університету (м. Мелі-

тополь, Запорізька область) 

к.т.н.,  доц. Лубко 

Д.В. 

Запроваджені в ННДЦ університету 

- - - - 

 

21.7  Студенти, які прийняли участь у Всеукраїнських та міжнародних 

олімпіадах - таблиця 24 

№ Предмет 

Вид олімпіади,  

місце і дата її 

проведення 

П.І.Б., група 

Вид заохочення 

(дипломи, гра-

моти, зайняте 

місце тощо) 

 Вузівські 

1. 

Об’єктно оріє-

нтоване про-

грамування, 

алгоритмізація 

та програму-

вання  

Олімпіада з програму-

вання 

 

Дата проведення - 8 

квітня 2016 

Місце проведення – 

ТДАТУ 

Тренер: ст. викладач - 

Юрій Олександрович 

Сіциліцин 

1. Денисенко Мак-
сим Сергійович, 
21 КН 
2. Кравченко Во-
лодимир Анатолі-
йович, 41 КН 
3. Мозговенко Ан-
дрій, 21 СКН 
4. Заболоцький 
Павло Віталійо-
вич, 11 СКН 
5. Коноплицький 
Дмитро Олексан-
дрович, 11СКН 
6. Бондаренко 
Дмитро Олексан-
дрович, 21 КН 
7. Фурсов Ігор 
Ігорович, 31 КН 
8. Тішков Максим 
Романович, 31 КН 
9. Видренко Олег 
Олегович, 11КН 
Кунатова Олекса-
ндра Анатоліївна, 
11КН 

1 Кравченко Во-

лодимир Анатолі-

йович, 41 КН 

2 Денисенко Ма-

ксим Сергійович, 

21 КН 

3 Кунатова Олек-

сандра Анатоліїв-

на, 11КН 
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№ Предмет 

Вид олімпіади,  

місце і дата її 

проведення 

П.І.Б., група 

Вид заохочення 

(дипломи, гра-

моти, зайняте 

місце тощо) 

 

 

Всеукраїнські 

 

2  

Об’єктно оріє-

нтоване про-

грамування, 

алгоритмізація 

та програму-

вання 

Олімпіада з програму-
вання 
 
Дата проведення - 16 
квітня 2016 р.  
Місце проведення – м. 
Запоріжжя. 
Тренер: ст. викладач - 
Юрій Олександрович 
Сіциліцин. 

Перша команда: 
Андрій Андрійо-
вич Мозговенко 
(21 СКН), Сергій 
Олександрович 
Кабанов (41 КН), 
Володимир Ана-
толійович Крав-
ченко (42 КН) 
 
Друга команда 
(всі з 11КН): Вік-
торія Вікторівна 
Іванова, Олег 
Олегович Видре-
нко, Олександра 
Анатоліївна Ку-
натова 

 

Перша команда – 4 
загальне місце. 
 
Друга команда – 
10 загальне місце. 
 

3  

Об’єктно оріє-

нтоване про-

грамування, 

алгоритмізація 

та програму-

вання 

Всеукраїнська олімпі-
ада з напрямку 
«Комп’ютерні науки» 
 
Другий тур.  
Дата проведення: 22-24 
березня 2016 року.  
Місце поведення – м. 
Харків.  
Тренер: ст. викладач - 
Юрій Олександрович 
Сіциліцин. 

Андрій Андрійо-
вич Мозговенко 
(21 СКН) 
 
Сергій Олександ-
рович Кабанов (41 
КН) 

Андрій Андрійо-
вич Мозговенко – 
зайняв загальне 34 
місце, 
 
Сергій Олександ-
рович Кабанов – 
зайняв загальне 20 
місце 

4  

Об’єктно оріє-

нтоване про-

грамування, 

алгоритмізація 

та програму-

вання 

ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпі-
ади з програмування 
 
Дата проведення: 17 
вересня 2016 р. 
Місце поведення – За-
порізький національ-
ний університет, м. За-
поріжжя. 
Тренер: ст. викладач - 
Юрій Олександрович 
Сіциліцин 

Перша команда: 
Андрій Андрійо-
вич Мозговенко 
(11 МБ КН), Сер-
гій Олександро-
вич Кабанов (51 
ІТ), Володимир 
Анатолійович 
Кравченко (11 МБ 
КН) 
 
Друга команда 
(всі з 21КН): Вік-
торія Вікторівна 
Іванова, Олег 
Олегович Видре-
нко, Олександра 
Анатоліївна Кана-
това 

До 3 етапу (фінал 
України) проходи-
ли команди з 1 по 
14 місця. Вийшла 
перша команда, 
яка посіла 14 місце 
з 35 команд. 
 
Друга команда по-
сіла 18 місце з 35 
команд. 
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№ Предмет 

Вид олімпіади,  

місце і дата її 

проведення 

П.І.Б., група 

Вид заохочення 

(дипломи, гра-

моти, зайняте 

місце тощо) 

5  

Об’єктно оріє-

нтоване про-

грамування, 

алгоритмізація 

та програму-

вання 

ІІІ етап Всеукраїнсь-

кої студентської 

олімпіади з програму-

вання (фінал України)   

 

Дата проведення - 27-

29 жовтня 2016 р. 

Місце проведення – м. 

Одеса. 

Тренер: ст. викладач - 

Юрій Олександрович 

Сіциліцин 

Андрій Андрійо-

вич Мозговенко 

(21 СКН), Сергій 

Олександрович 

Кабанов (41 КН), 

Володимир Ана-

толійович Крав-

ченко (42 КН) 

Зайняли 25 місце з 

50 команд у зага-

льному заліку. 

 

Зайняли 4 місце 

серед природни-

чих ВУЗів 

 

 

 

 

21.8 Студенти, які виступили з доповідями на конференціях – таблиця 25 

№№ П.І.Б. Назва заходу
1)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
2 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
     

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
     

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1 Бобровник Р.В. Науково-технічна 

конференція ТДА-

ТУ «Прикладна 

геометрія» та «Ін-

формаційні техно-

логії». – Меліто-

поль:  ТДАТУ 

1.04.2016, ауд. 1.206,   

12-00 год. 

Комп’ютерне забес-

печення процесу об-

ліку та планування 

технічного огляду 

машино-тракторного 

парку 

2 Карпенський 

О.С. 

Науково-технічна 

конференція ТДА-

ТУ «Прикладна 

геометрія» та «Ін-

формаційні техно-

логії». – Меліто-

поль:  ТДАТУ 

1.04.2016, ауд. 1.206,   

12-00 год. 

Програмний мо-

дуль автоматизо-

ваного геометрич-

ного проектування 

інструменту та ре-

жимів різання све-

рдлільних операцій 

при механічній об-

робці деталей 

3 Кошель М.А. Науково-технічна 

конференція ТДА-

ТУ «Прикладна 

геометрія» та «Ін-

формаційні техно-

логії». – Меліто-

поль:  ТДАТУ 

1.04.2016, ауд. 1.206,   

12-00 год. 

Програмний мо-

дуль тяглово-

енергетичного роз-

рахунку складу 

машино-

тракторного агре-

гату 
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№№ П.І.Б. Назва заходу
1)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
2 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 

4 Філін П.О. Науково-технічна 
конференція ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та «Ін-
формаційні техно-
логії». – Меліто-
поль:  ТДАТУ 

1.04.2016, ауд. 1.206,   
12-00 год. 

Проектування ме-
тодики розрахунку 
та алгоритму робо-
ти інформаційної 
інтернет-системи 
аналізу  економіч-
ної ефективності 
машинно-
тракторних  агре-
гатів для кафедри 
ТДАТУ 

5 Нестеренко 
Є.В. 
Василевський 
С.С. 

Науково-технічна 
конференція ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та «Ін-
формаційні техно-
логії». – Меліто-
поль:  ТДАТУ 

1.04.2016, ауд. 1.206,   
12-00 год. 

Комп’ютерне про-
ектування техноло-
гічного оснащення 
для виготовлення 
ливарних форм ко-
рпусних деталей 

6 Слєпцов О.А. Науково-технічна 
конференція ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та «Ін-
формаційні техно-
логії». – Меліто-
поль:  ТДАТУ 

1.04.2016, ауд. 1.206,   
12-00 год. 

Інформаційно-
програмний засіб 
для системи диста-
нційного навчання 
з дисципліни «Ор-
ганізація та оброб-
ка електронної ін-
формації» 

7 Кравченко В.А. Науково-технічна 
конференція ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та «Ін-
формаційні техно-
логії». – Меліто-
поль:  ТДАТУ 

1.04.2016, ауд. 1.206,   
12-00 год. 

Визначення геоме-
тричних характе-
ристик біологічних 
об’єктів складної 
форми на основі 
методів обробки 
зображень 

8 Мозговенко 
А.А. 

Науково-технічна 
конференція ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та «Ін-
формаційні техно-
логії». – Меліто-
поль:  ТДАТУ 

1.04.2016, ауд. 1.206,   
12-00 год. 

Програмна реалі-
зація визначення 
функції корисності 
при розв’язанні 
задач прийняття 
рішень 

9 Литвин Ю.О. Науково-технічна 
конференція ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та «Ін-
формаційні техно-
логії». – Меліто-
поль:  ТДАТУ 

1.04.2016, ауд. 1.206,   
12-00 год. 

Розробка інтерак-
тивної системи ви-
значення аероіон-
ного розподілу  на 
базі ОС ANDROID 

10 Польченко О.К. Науково-технічна 
конференція ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та «Ін-
формаційні техно-
логії». – Меліто-
поль:  ТДАТУ 

1.04.2016, ауд. 1.206,   
12-00 год. 

Методологія ство-
рення інформацій-
них систем для ав-
томатизації техніч-
ної підготовки ви-
робництва 
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№№ П.І.Б. Назва заходу
1)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
2 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 

11 Пономаренко 

О.В. 

Науково-технічна 

конференція ТДА-

ТУ «Прикладна 

геометрія» та «Ін-

формаційні техно-

логії». – Меліто-

поль:  ТДАТУ 

1.04.2016, ауд. 1.206,   

12-00 год. 

Дослідження облі-

ку собівартості ви-

робництва у ERP-

системах 

12 Сіренко А.А. Науково-технічна 

конференція ТДА-

ТУ «Прикладна 

геометрія» та «Ін-

формаційні техно-

логії». – Меліто-

поль:  ТДАТУ 

1.04.2016, ауд. 1.206,   

12-00 год. 

Технології реаліза-

ції інтелектуально-

го аналізу даних 

13 Тутинін Д.В. Науково-технічна 

конференція ТДА-

ТУ «Прикладна 

геометрія» та «Ін-

формаційні техно-

логії». – Меліто-

поль:  ТДАТУ 

1.04.2016, ауд. 1.206,   

12-00 год. 

Розробка  інтегро-

ваної  мережі  веб-

сайтів Multisite 

WordPress 

Науково-практичні семінари 
     

1) відмітити Internet- конференції  
2) відмітити виступи іноземною мовою (крім російської) 

 

 

 

 

21.9 Студенти, які прийняли участь у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу 

на кращу студентську наукову роботу – таблиця 26 

№ П.І.Б., група 
Назва  

роботи 

П.І.Б. 

керівника 
1 Кравченко В.А. (41 КН) 

 
Програмний модуль ав-
томатичного визначення 
геометричних характе-
ристик біологічних 
об’єктів. 

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 
 

2 Шпіталь К.О. (51 ІТ) Розробка мобільної ін-
формаційної системи 
„Карта полів”. 

ст. викл. Сіциліцин Ю.О. 

3 Польченко О.К. (42 КН) Створення прес-форми 
для виготовлення моделі 
магніту з використанням 
програми PowerMill. 

ст. викл. Дмітрієв Ю.О. 

4 Бобровник Р.В. Розробка програмного 
модулю обліку та плану-
вання технічного обслу-
говування машино-
тракторного парку. 

к.т.н., доц.  Щербина В.М. 
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№ П.І.Б., група 
Назва  

роботи 

П.І.Б. 

керівника 
5 Булгаков А.А. (11МБ ІТ) Розробка програмного мо-

дуля інформаційної сис-
теми для підприємств з 
виробництва меблів. 

ст. викл. Зінов’єва О.Г. 

6 Литвин Ю.О. (11МБ ІТ) Розробка програмного 
модулю для проектуван-
ня розміщення аероіоні-
заційних систем у робо-
чому середовищі. 

к.т.н., доц.  Строкань О.В. 

7 Єсін Д.В. (11МБ ІТ) 
 

Мобільний програмний 
модуль автоматизовано-
го робочого місця стра-
хового агенту. 

ас. Беккауер А.О. 

8 Кошель М.А. (11МБ ІТ) 
 

Програмний модуль тяг-
лово-енергетичного роз-
рахунку складу машино-
тракторного агрегату. 

к.т.н., доц.  Лубко Д.В. 

9 Черниш О.О. (11МБ ІТ) Розробка програмного 
модулю обліку техноло-
гічних карт для агропро-
мислових підприємств. 

к.т.н., доц.  Лубко Д.В. 

 

 

 

21.10 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні  та регіона-

льні конкурси – таблиця 27 

№ 
П.І.Б., 

 група 

Назва  

роботи 

Установа,  

яка проводила  

конкурс 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

1 

Кравченко 
В.А. (41 КН) 
 

Програмний модуль авто-
матичного визначення ге-
ометричних характеристик 
біологічних об’єктів. 

Хмельницький націона-
льний університет 

д.т.н., 
проф. Мал-
кіна В.М. 

2 
Шпіталь К.О. 
(51 ІТ) 

Розробка мобільної інфор-
маційної системи „Карта 
полів”. 

Сумський державний 
університет 

ст. викл. 
Сіциліцин 
Ю.О. 

3 

Польченко 
О.К. (42 КН) 

Створення прес-форми для 
виготовлення моделі маг-
ніту з використанням про-
грами PowerMill. 

Вінницький національ-
ний технічний універси-

тет 

ст. викл. 
Дмітрієв 
Ю.О. 

4 

Бобровник 
Р.В. 

Розробка програмного мо-
дулю обліку та планування 
технічного обслуговування 
машино-тракторного пар-
ку. 

Сумський державний 
університет 

к.т.н., доц. 
Щербина 
В.М. 

5 

Булгаков 
А.А. (11МБ 
ІТ) 

Розробка програмного мо-
дуля інформаційної систе-
ми для підприємств з ви-
робництва меблів. 

Вінницький національ-
ний технічний універси-

тет 

ст. викл. 
Зінов’єва 
О.Г. 

6 

Литвин Ю.О. 
(11МБ ІТ) 

Розробка програмного мо-
дулю для проектування ро-
зміщення аероіонізаційних 
систем у робочому середо-
вищі. 

Хмельницький націона-
льний університет 

к.т.н., доц. 
Строкань 
О.В. 
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№ 
П.І.Б., 

 група 

Назва  

роботи 

Установа,  

яка проводила  

конкурс 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

7 

Єсін Д.В. 
(11МБ ІТ) 
 

Мобільний програмний 
модуль автоматизованого 
робочого місця страхового 
агенту. 

Сумський державний 
університет 

ас. Беккау-
ер А.О. 

8 

Кошель М.А. 
(11МБ ІТ) 
 

Програмний модуль тягло-
во-енергетичного розраху-
нку складу машино-
тракторного агрегату. 

Вінницький національ-
ний технічний універси-

тет 

к.т.н., доц. 
Лубко Д.В. 

9 

Черниш О.О. 
(11МБ ІТ) 

Розробка програмного мо-
дулю обліку технологічних 
карт для агропромислових 
підприємств. 

Хмельницький націона-
льний університет 

к.т.н., доц. 
Лубко Д.В. 

Інші конкурси 
     

 

 

 

21.11 Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональ-

них конкурсах – таблиця 28 

№№ 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва  

роботи 

Вид заохочення (дип-

ломи, грамоти, зайняте 

місце тощо) 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

     

Інші конкурси 
1 Кравченко 

В.В.  

11 МБ КН 

За успіхи у навчанні, ак-

тивну участь у громадсь-

кому житті факультету 

та університету  

Грамота д.т.н., 

проф. Ма-

лкіна В.М. 

2 Кравченко 

В.В.  

11 МБ КН 

За відмінні показники у 

навчанні, активну діяль-

ність у  громадському  

житті факультету 

Диплом д.т.н., 

проф. Ма-

лкіна В.М. 

3 Мозговенко 

А.А. 

11 МБ КН 

За успіхи у навчанні, ак-

тивну участь у громадсь-

кому житті факультету 

та університету  

Грамота ст. викл. 

Зінов’єва 

О.Г. 

4 Кабанов С.С. 

51 КН 

За успіхи у навчанні, ак-

тивну участь у громадсь-

кому житті факультету 

та університету  

Грамота ст. викл. 

Сіциліцин 

Ю.О. 

5 Кабанов С.С. 

51 КН 

За відмінні показники у 

навчанні, активну діяль-

ність у  громадському  

житті факультету 

Диплом ст. викл. 

Сіциліцин 

Ю.О. 
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№№ 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва  

роботи 

Вид заохочення (дип-

ломи, грамоти, зайняте 

місце тощо) 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

     

Інші конкурси 
6 Польченко 

А.К.  

51КН 

Системи автоматизова-

ного проектування та 

комп’ютерного  моделю-

вання в машинобудуван-

ні 

Диплом учасника всеукра-

їнського конкурсу науко-

вих робіт студентів.  

Місце: Національний тех-

нічний університет Украї-

ни «Київський політехніч-

ний інститут імені Ігоря 

Сікорського 

ст. викл. 

Дмітрієв 

Ю.О. 

7 Мозговенко 

А.А. 

11 МБ КН 

Участь у другому турі 

Всеукраїнської олімпіади 

з напрямку 

„Комп’ютерні науки” 

Сертифікат 

Місце: Харківський націо-

нальний університет ра-

діоелектроніки (ХНУРЕ) 

ст. викл. 

Зінов’єва 

О.Г. 

 

 

 

21.12 Студенти, які отримали у звітному році патенти на винаходи, кори-

сні моделі, промислові зразки – таблиця 29 

№№ 

П.І.Б. та 

№ групи 

автора(ів) 

Вид охо-

ронного 

докумен-

ту
1)

 

Номер 

охоронно-

го 

документу 

Назва 

винахо-

ду 

(твору) 

Дата публікації 

відомостей про 

видачу охорон-

ного документу 

П.І.Б. 

співав-

торів 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

- - - - - -  

Отримано охоронних документів 
- - - - - - - 

1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 

 

21.13 Наукові публікації студентів (Додаток Б) 

21.14 Перелік впроваджених робіт (із табл. 6), у виконанні яких приймали 

участь студенти (П.І.Б., група, назва роботи, керівник) 

 

1. Потапов Олександр Юрійович. Група - 21 МБ ІТ. Тема: „Програм-

ний модуль автоматизованого аналізу клітинних структур на основі 

класифікаційних ознак геометричних інваріантів для Старобогда-

нівської амбулаторії загальної сімейної медицини (с. Старобогдані-

вка, Михайлівський район, Запорізька область)”. Керівник: проф., 

д.т.н. Малкіна В.М. 

2. Полулях Дар’я   Олександрівна . Група - 21 МБ ІТ. Тема: „Програм-

ний модуль аналізу виникнення та ліквідації ливарних дефектів при 
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виготовленні корпусних деталей на ТОВ «Біол» (м. Мелітополь, За-

порізька область)”. Керівник: к.т.н.,  доц.  Мацулевич О.Є. 

3. Стрєлкова Марія Андріївна. Група - 21 МБ ІТ. Тема: „Програмний 

модуль проектування  розміщення комбінованих аероіонізаційних 

систем для  ВАТ «ЗапоріжМет Груп» (м. Мелітополь, Запорізька 

область)”. Керівник: к.т.н.,  доц. Строкань О.В. 

4. Мірко Анастасія Сергіївна. Група - 21 МБ ІТ. Тема: „Програмний 

модуль автоматизації процесу технічної підготовки нових виробів 

на основі методів мережевого планування для ТОВ НВП «Базіс» 

(м. Мелітополь, Запорізька область)”. Керівник: к.т.н.,  доц. Гнату-

шенко В.В. 

 

 

 

Висновки та пропозиції: проводити корегування навчального наванта-

ження відповідно до ступеню наукової активності викладача кафедри. 

 

 

 

Звіт розглянутий на засіданні кафедри:___________________________ 
                 (дата) 

        Протокол № 7  від 4 грудня 2016 р. 
      

 

        До звіту додаються: перелік друкованих робіт викладачів (Додаток А) та 

студентів (Додаток Б). 

 

Відповідальний за інформаційний звіт____________  доцент Лубко Д.В. 
        (підпис) 
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Додаток А 
 

Публікації викладачів кафедри комп’ютерних наук 

 

№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-
графії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати ім-
пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 
Монографії, підручники, посібники:  

опубліковані за кордоном 
1.    х   х 
2.    х   х 
…    х   х 

Всього  х х х х х
 

 х 
- опубліковані в Україні 

1.    х   х 
2.    х   х 
…    х   х 

Всього  х х х х х
 

 х 
Статті 

- опубліковані за кордоном 
1. Чорна А.В. Использование 

дистанционного 
курса в професси-
ональной  
подготовке буду-
щих инженеров-
программистов 

Университетская На-
ука. «Современная 
наука. Теоретический 
и практический 
взгляд» // Журнал по 
материалам XXIII-ой 
 международной нау-
чно-практической 
конференции 
/Минеральные Воды: 
Копир. множ. бюро 
СКФ БГТУ им. 
В.Г.Шухова, - №1 
2016. – С. 231-234 

друковане – 
не фахове 

Open 
Researcher 

and 
Contributor  
(ORCHID) 

0,31 
авт.арк. 

 

 

http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
1) Назва роботи

2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-
графії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати ім-
пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 
2.    х    
…    х    

Всього  х х х х 
5)

  х 
- опубліковані в Україні 

1. Фурманова Н.В. 
Сіциліцин Ю.О. 

Використання 
нейронних мереж 
при проектуванні 
НВЧ-пристроїв 

Запорізький націона-
льний технічний уні-
верситет. Радіоелект-
роніка Інформатика 
Управління. Науко-
вий журнал. 

друковане – 
фахове 

 До друку 

 
2. Сіциліцин Ю.О. Використання су-

часної технології 
розподілених баз 
даних при проек-
туванні інформа-
ційних систем» 

VIII Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Інфор-
маційні технології в 
освіті та науці». 21-
22 квітня МДПУ 
(м. Мелітополь). 
2016. С. 111-118 

друковане – 
не фахове 

 0,48 
авт.арк. 

 

3. Строкань О.В. 
Слєпцов О.А. 

Інформаційно-
програмний засіб 
для системи дис-
танційного на-
вчання з дисцип-
ліни «Організація 
та обробка елект-
ронної інформа-
ції» 

Збірник наукових 
праць  «Інформаційні 
технології в освіті та 
науці». – Мелітополь: 
Вид-во МДПУ ім. 
Богдана Хмельниць-
кого, 2016. – Випуск 
8. – С. 281-286. 

друковане – 
не фахове 

 0,29 
авт.арк. 
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№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-
графії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати ім-
пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 
4. Малкіна В.М. Методика аналізу 

зображень одно-
типних об’єктів на 
основі класифіка-
ційних ознак гео-
метричних інвари-
антів 

Науковий вісник Тав-
рійського державного 
агротехнологічного 
університету. - Мелі-
тополь: ТДАТУ, 2016. 
- Вип. 6, Т. 1. С. 276-
281. 

друковане – 
не фахове 

 0,29 
авт.арк. 

 

5. Лубко Д.В. 
 

Проектування сис-
теми з вивчення 
дисципліни «Про-
грамування розпо-
ділених та парале-
льних систем» 

Інформаційно-
комунікаційні техно-
логії навчання: збір-
ник матеріалів Все-
української науково-
практичної інтернет-
конференції (16–17 
березня 2016 р.). – 
Умань: ФОП Жовтий 
О. О.,  
2016. С.60-65. 

друковане – 
фахове 

 0,29 
авт.арк. 

 

6. Лубко Д.В. 
 

Проектування 
комп’ютерної сис-
теми для  
створення техно-
логічних карт ви-
рощування проса-
пних культур для 
господарств краї-
ни 

Комп’ютерні  інтеле-
ктуальні  системи  та  
мережі.  Матеріали  
IX  Всеукраїнської  
науково  практичної  
WEB  конференції 
аспірантів, студентів 
та молодих вчених  
(22-24  березня 2016 
р.). – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний  
університет», 2016. 
С.63-67. 

друковане – 
не фахове 

 0,20 
авт.арк. 
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№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-
графії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати ім-
пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 
7. Лубко Д.В. 

 
Проектування 
комп’ютерної сис-
теми з агротехно-
логії вирощування 
овочевих на базі 
експертної систе-
ми 

Комп’ютерні  інтелек-
туальні  системи  та  
мережі.  Матеріали  IX  
Всеукраїнської  науко-
во  практичної  WEB  
конференції аспірантів, 
студентів та молодих 
вчених  (22-24  березня 
2016 р.). – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний  
університет», 2016. 
С.67-72. 

друковане – 
не фахове 

 0,27 
авт.арк. 

 

8. Зінов’єва О.Г. Використання ін-
формаційних тех-
нологій для 
розв’язання задач 
прийняття рішень 

Удосконалення на-
вчально-виховного 
процесу в вищому 
навчальному закладі. 
Збірник науково-
методичних праць. 
ТДАТУ. Випуск 19. –
Мелітополь, 2016. С. 
155-159. 

друковане – 
не фахове 

 0,22 
авт.арк. 

 

9.  Чорна А.В. Можливості вико-
ристання 
комп’ютерних за-
собів управління 
процесом розроб-
ки програмного 
забезпечення під 
час вивчення дис-
ципліни «Опера-
ційні системи та 
системне програ-
мування» 

Проблеми інженер-
но-педагогічної осві-
ти. Збірник наукових 
праць.  - Харків, 
Українська інженер-
но-педагогічна ака-
демія (УІПА), 2016. -
 Випуск 48. - С. 221-
227.  

друковане – 
фахове 

Open 
Researcher 

and 
Contributor  
(ORCHID) 

0,60 
авт.арк. 

 

http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
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№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-
графії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати ім-
пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 
10.  Чорна А.В. Аналіз програмно-

го забезпечення 
управління проек-
тами  
підчас викладання 
технічних дисцип-
лін 

Інформаційно-
комунікаційні техно-
логії навчання: збір-
ник матеріалів Все-
української науково-
практичної інтернет-
конференції, 16–17 
березня 2016 р.: (до-
повіді) / [ред. кол.: 
Ткачук Г. В. (гол. 
ред. ) та ін.]. – 
Умань: ФОП Жовтий 
О. О., 2016. – С. 101-
105 

друковане – 
не фахове 

Open 
Researcher 

and 
Contributor  
(ORCHID) 

0,27 
авт.арк. 

 

 
11. Чорна А.В. Особливості вико-

ристання дистан-
ційного курсу з 
дисципліни «Опе-
раційні системи та 
системне програ-
мування» 

Інформаційні техно-
логії в освіті та науці: 
збірник наукових 
праць. – Мелітополь: 
Вид-во МДПУ ім. 
Богдана. Хмельниць-
кого, 2016. – Вип. 8. 
– С. 326-330 

друковане – 
не фахове 

Open 
Researcher 

and 
Contributor  
(ORCHID) 

0,23 
авт.арк. 

х 
12. Чорна А.В. Автоматизований 

навчально-
контролюючий 
комплекс для ви-
вчення операцій-
них систем і сис-
темного програ-
мування майбут-
німи інженерами-
програмістами 

Інформаційні техно-
логії в навчальному 
процесі. 2016 
 

друковане – 
не фахове 

Open 
Researcher 

and 
Contributor  
(ORCHID) 

До друку 

 

http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
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№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-
графії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати ім-
пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 
13. Строкань О.В,  

Литвин Ю.О.,  
Мирошниченко 
М.Ю. 

Нова технологія  
управління фізич-
ними характерис-
тиками повітря на 
об’єктах зі штуч-
ним середовищем 
існування 

Вестник Националь-
ного Технического 
Университета «ХПИ» 
Серия: Новые реше-
ния в современных 
технологиях 

друковане – 
не фахове 

 До друку 

 
14. Строкань О.В. 

Шубін І.Ю. 
Система забезпе-
чення оптималь-
ного аероіонного 
режиму у робочо-
му середовищі. 

20-й Ювілейний Між-
народний молодіжний 
форум «Радіоелектро-
ніка і молодь в ХХІ 
столітті». Збірник ма-
теріалів форуму.  Т6. – 
Харків: ХНУРЕ, 2016. 
– С. 235-236. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 
15. Строкань О.В. 

Малкіна В.М. 
Компьютерная си-
стема моделиро-
вания аэроионного 
распределения на 
наклонной плос-
кости 

Бєлгородський держа-
вний технологічний 
університет ім. Шухо-
ва 

друковане – 
фахове 

 До друку 
0,24 

авт.арк. 

 
16. Строкань О.В. 

Малкіна В.М. 
Методика класси-
фикации объектов 
цифрового изоб-
ражения мазка 
крови на основа-
нии их геометри-
ческих характери-
стик 

Бєлгородський держа-
вний технологічний 
університет ім. Шухо-
ва 

друковане – 
фахове 

 До друку 
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№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-
графії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати ім-
пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 
17. Строкань О.В. 

Малкіна В.М. 
 

Методика оптимі-
зації аероіонного 
розподілення на 
комбінованій 
площині 

Науковий вісник 
Таврійського дер-
жавного агротех-
нологічного уні-
верситету. - Мелі-
тополь: ТДАТУ, 
2016. - Вип. 6, Т. 1 

 

друковане – 
не фахове 

 До друку 
 

18. Беккауер А.О. 
Саржан А.С. 

Використання ме-
тодів прототипи-
зації та тривимір-
ної реконструкції 
у тривимірній 
графіці 

Збірник наукових 
праць магістрантів та 
студентів „Інформа-
ційні технології про-
ектування”. – Мелі-
тополь, ТДАТУ, 
2016. 

друковане – 
не фахове 

 До друку  

19. Беккауер А.О. 
Строкань О.В. 
Мозговенко А.А. 

Розробка програ-
много забезпечен-
ня для системи 
управління мікро-
кліматом вироб-
ничого приміщен-
ня 

Збірник наукових 
праць магістрантів та 
студентів „Інформа-
ційні технології про-
ектування”. – Мелі-
тополь, ТДАТУ, 
2016. 

друковане – 
не фахове 

 До друку  

20. Сіциліцин Ю.О. 
Пономаренко О.В. 

Дослідження про-
блем використан-
ня чат-ботів для 
інтернет - магази-
ну 

Збірник наукових 
праць магістрантів та 
студентів „Інформа-
ційні технології про-
ектування”. – Мелі-
тополь, ТДАТУ, 
2016. 

друковане – 
не фахове 

 До друку  
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№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-
графії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати ім-
пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 
21.  Зінов’єва О.Г. 

Мозговенко А.А. 
Програмна реалі-
зація задачі при-
йняття рішень 

Збірник наукових 
праць магістрантів та 
студентів „Інформа-
ційні технології про-
ектування”. – Мелі-
тополь, ТДАТУ, 
2016. 

друковане – 
не фахове 

 До друку  

22. Малкіна В.М. 
Зінов’ева О.Г. 
Сіренко А.А. 

Комп’ютерна про-
грама-тренажер 
„Розв’язання задач 
лінійного програ-
мування симп-
лекс-методом” із 
застосуванням те-
хнології Drag-and-
Drop 

Збірник наукових 
праць магістрантів та 
студентів „Інформа-
ційні технології про-
ектування”. – Мелі-
тополь, ТДАТУ, 
2016. 

друковане – 
не фахове 

 До друку  

23. Рижков А.О. 
Пономаренко О.В. 

Аналіз методик 
ідентифікації ко-
ристувачів веб-
систем за динамі-
кою натискання 
клавіш клавіатури 

Збірник наукових 
праць магістрантів та 
студентів „Інформа-
ційні технології про-
ектування”. – Мелі-
тополь, ТДАТУ, 
2016. 

друковане – 
не фахове 

 До друку  

Всього  х х х х 
5)

  х 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

1.    х    

2.    х    
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
1) Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал 
(назва; рік; том; но-

мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-

графії, підручника, 

посібника;  

перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 
 (друковане – 

фахове / не фа-

хове;  

електронне – 

фахове / не фа-

хове)  

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 

обліково-

видавничих 

(авторсь-

ких) арку-

шів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати ім-

пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 

…    х    

Всього  х х х х 
5)

  х 

- опубліковані в Україні 

1. Щербіна В.М. 

Бобровник Р.В. 

Комп’ютерне за-

беспечення проце-

су обліку та пла-

нування технічно-

го огляду машино-

тракторного парку 

Збірник тез допові-

дей магістрантів та 

студентів на науково-

техній конференції 

ТДАТУ «Прикладна 

геометрія» та «Інфо-

рмаційні технології». 

– Мелітополь: ТДА-

ТУ, 2016. С.5-6. 

друковане – 

не фахове 

 0,12 

авт.арк. 

 

2. Мацулевич О.Є. 

Карпенський О.С. 

Програмний мо-

дуль автоматизо-

ваного геометрич-

ного проектування 

інструменту та 

режимів різання 

свердлільних опе-

рацій при механі-

чній обробці дета-

лей 

Збірник тез доповідей 

магістрантів та студе-

нтів на науково-техній 

конференції ТДАТУ 

«Прикладна геомет-

рія» та «Інформаційні 

технології». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 2016. 

С.9-10. 

друковане – 

не фахове 

 0,12 

авт.арк. 
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№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-
графії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати ім-
пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 

3. Лубко Д.В. 

Кошель М.А. 

Програмний мо-
дуль тяглово-
енергетичного ро-
зрахунку складу 
машино-
тракторного агре-
гату 

Збірник тез доповідей 
магістрантів та студе-
нтів на науково-техній 
конференції ТДАТУ 
«Прикладна геомет-
рія» та «Інформаційні 
технології». – Меліто-
поль:  ТДАТУ, 2016. 
С.11-12. 

друковане – 

не фахове 

 0,12 

авт.арк. 

 

4. Лубко Д.В. 

Філін П.О. 

Проектування ме-
тодики розрахунку 
та алгоритму ро-
боти інформацій-
ної інтернет-
системи аналізу  
економічної ефек-
тивності машин-
но-тракторних  
агрегатів для ка-
федри ТДАТУ 

Збірник тез допові-
дей магістрантів та 
студентів на науково-
техній конференції 
ТДАТУ «Прикладна 
геометрія» та «Інфо-
рмаційні технології». 
– Мелітополь:                 
ТДАТУ, 2016. С. 45-
46. 

друковане – 

не фахове 

 0,12 

авт.арк. 

 

5. Мацулевич О.Є. 

Нестеренко Є.В. 

Василевський С.С. 

Комп’ютерне про-
ектування техно-
логічного осна-
щення для вигото-
влення ливарних 
форм корпусних 
деталей 

Збірник тез допові-
дей магістрантів та 
студентів на науково-
техній конференції 
ТДАТУ «Прикладна 
геометрія» та «Інфо-
рмаційні технології». 
– Мелітополь:                 
ТДАТУ, 2016. С. 23-
24. 

друковане – 

не фахове 

 0,12 

авт.арк. 
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№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-
графії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати ім-
пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 

6. Малкіна В.М. 

Кравченко В.А. 

Визначення гео-
метричних харак-
теристик біологіч-
них об’єктів скла-
дної форми на ос-
нові методів обро-
бки зображень 

Збірник тез доповідей 
магістрантів та студе-
нтів на науково-техній 
конференції ТДАТУ 
«Прикладна геомет-
рія» та «Інформаційні 
технології». – Меліто-
поль: ТДАТУ, 2016. 
С.13-14. 

друковане – 

не фахове 

 0,12 

авт.арк. 

 

7. Зінов’ева О.Г. 

Мозговенко А.А. 

Програмна реалі-
зація визначення 
функції кориснос-
ті при розв’язанні 
задач прийняття 
рішень 

Збірник тез доповідей 
магістрантів та студе-
нтів на науково-техній 
конференції ТДАТУ 
«Прикладна геомет-
рія» та «Інформаційні 
технології». – Меліто-
поль:  ТДАТУ,  
2016. С.21-22. 

друковане – 

не фахове 

 0,12 

авт.арк. 

 

8. Строкань О.В. 

Литвин Ю.О. 

Розробка інтерак-
тивної системи 
визначення аероі-
онного розподілу  
на базі ОС 
ANDROID 

Збірник тез допові-
дей магістрантів та 
студентів на науково-
техній конференції 
ТДАТУ «Прикладна 
геометрія» та «Інфо-
рмаційні технології». 
– Мелітополь:                 
ТДАТУ, 2016. С. 19-
20. 

друковане – 

не фахове 

 0,12 

авт.арк. 
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
1) Назва роботи

2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-
графії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати ім-
пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 
9. Дмітрієв Ю.О. 

Польченко О.К. 
Методологія ство-
рення інформацій-
них систем для 
автоматизації тех-
нічної підготовки 
виробництва 

Збірник тез доповідей 
магістрантів та студе-
нтів на науково-техній 
конференції ТДАТУ 
«Прикладна геомет-
рія» та «Інформаційні 
технології». – Меліто-
поль:  ТДАТУ,  
2016. С. 31-32. 

друковане – 
е фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 

10. Сіциліцин Ю.О. 
Пономаренко О.В. 

Дослідження облі-
ку собівартості 
виробництва у 
ERP-системах 

Збірник тез доповідей 
магістрантів та студе-
нтів на науково-техній 
конференції ТДАТУ 
«Прикладна геомет-
рія» та «Інформаційні 
технології». – Меліто-
поль: ТДАТУ,  
2016. С. 33-34. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 

11. Беккауер А.О. 
Сіренко А.А. 

Технології реалі-
зації інтелектуа-
льного аналізу да-
них 

Збірник тез доповідей 
магістрантів та студе-
нтів на науково-техній 
конференції ТДАТУ 
«Прикладна геомет-
рія» та «Інформаційні 
технології». – Меліто-
поль:  ТДАТУ, 2016. 
С. 37-38. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 
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№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-
графії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати ім-
пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 
12. Рижков А.О. 

Тутинін Д.В. 
Розробка  інтегро-
ваної  мережі  веб-
сайтів Multisite 
WordPress 

Збірник тез доповідей 
магістрантів та студе-
нтів на науково-техній 
конференції ТДАТУ 
«Прикладна геомет-
рія» та «Інформаційні 
технології». – Меліто-
поль: ТДАТУ, 2016. С. 
43-44. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 

13.  Щербина В.М. 
Мовчан С.И. 

Методы модели-
рования внутрен-
ней поверхности 
устройств с пере-
ходным сечением 

Тези за матеріалами 
науково-практичної 
конференції „Меліо-
рація та водовикори-
стання - складові 
сталого розвитку во-
догосподарського 
комплексу країни. 
Присвячено 85-річчю 
ВСП „мелітопольсь-
кий коледж ТДАТУ”.  
// м.Мелітополь. ВСП 
„МК ТДАТУ”, 30 ве-
ресня 2016 р. – С. 29-
32. 

друковане – 
не фахове 

 0,13 
авт.арк. 

 

14. Крашеніннік І.В. «Перехресний 
вступ» як сучас-
ний тренд мене-
джменту вищої 
освіти 

Тези доповідей регіо-
нальної науково-
практичної конферен-
ції студентів і моло-
дих вчених «Роль 
освіти у формуванні 
життєвих цінностей 
молоді». 2 грудня 
2016 р. МДПУ ім. Б. 
Хмельницького 

друковане – 
не фахове 

 До друку  
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№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кіль-

кість сторінок моно-
графії, підручника, 

посібника;  
перша-остання сторі-

нки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 

4)
 

Кількість 
обліково-

видавничих 
(авторсь-
ких) арку-

шів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати ім-
пакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Всього  х х х х 
5)

  х 

 

Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

1.        

2.        

…        

Всього  х х х х 
5)

  х 
1)  відмітити молодих вчених (спвіробітники та аспіранти віком до 35 років) 
2)  по монографіям, підручникам та посібникам – після  назви роботи вказати її вид 
3)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
4) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
5) загальна кількість міжнародних НМБД. 
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Додаток Б 

 

Публікації наукових робіт студентів по кафедрі комп’ютерних наук 

 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; 
номер; випуск; кі-
лькість сторінок 

монографії, підруч-
ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 4)
 

Кількість 
обліково-
видавни-
чих (ав-

торських) 
аркушів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати імпакт-
фактор 

П.І.Б. 
керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Статті 

- опубліковані за кордоном 

…    х     

Всього  х х х х 
3)

  х х 

- опубліковані в Україні 
1. Строкань О.В. 

Слєпцов О.А. 
Інформаційно-
програмний засіб 
для системи дис-
танційного на-
вчання з дисцип-
ліни «Організа-
ція та обробка 
електронної ін-
формації» 

Збірник наукових 
праць  «Інформа-
ційні технології в 
освіті та науці». – 
Мелітополь: Вид-
во МДПУ ім. 
Богдана Хмель-
ницького, 2016. – 
Випуск 8. – С. 
281-286. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Строкань 
О.В. 
 
 

2. Строкань О.В,  
Литвин Ю.О.,  
Мирошниченко 
М.Ю. 

Нова технологія  
управління фізи-
чними характе-
ристиками повіт-
ря на об’єктах зі 
штучним середо-
вищем існування 

Вестник Национа-
льного Техничес-
кого Университета 
«ХПИ» Серия: 
Новые решения в 
современных тех-
нологиях 

друковане – 
не фахове 

 До друку 
0,32 

авт.арк. 

 Строкань 
О.В. 

12828 
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; 
номер; випуск; кі-
лькість сторінок 

монографії, підруч-
ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 4)
 

Кількість 
обліково-
видавни-
чих (ав-

торських) 
аркушів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати імпакт-
фактор 

П.І.Б. 
керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
3. Беккауер А.О. 

Саржан А.С. 
Використання 
методів прото-
типизації та 
тривимірної 
реконструкції у 
тривимірній 
графіці 

Збірник науко-
вих праць магіс-
трантів та сту-
дентів „Інфор-
маційні техно-
логії проекту-
вання”. – Мелі-
тополь, ТДАТУ, 
2016. 

друковане – 
не фахове 

 До друку  Беккауер 
А.О. 

 

4. Беккауер А.О. 
Строкань О.В. 
Мозговенко 
А.А. 

Розробка про-
грамного за-
безпечення для 
системи управ-
ління мікроклі-
матом вироб-
ничого примі-
щення 

Збірник науко-
вих праць магіс-
трантів та сту-
дентів „Інфор-
маційні техно-
логії проекту-
вання”. – Мелі-
тополь, ТДАТУ, 
2016. 

друковане – 
не фахове 

 До друку  Строкань 
О.В. 
 

5. Сіциліцин 
Ю.О. 
Пономаренко 
О.В. 

Дослідження 
проблем вико-
ристання чат-
ботів для інте-
рнет - магазину 

Збірник науко-
вих праць магіс-
трантів та сту-
дентів „Інфор-
маційні техно-
логії проекту-
вання”. – Мелі-
тополь, ТДАТУ, 
2016. 

друковане – 
не фахове 

 До друку 

 

Сіциліцин 
Ю.О. 
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; 
номер; випуск; кі-
лькість сторінок 

монографії, підруч-
ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 4)
 

Кількість 
обліково-
видавни-
чих (ав-

торських) 
аркушів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати імпакт-
фактор 

П.І.Б. 
керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
6.  Зінов’єва О.Г. 

Мозговенко 
А.А. 

Програмна реа-
лізація задачі 
прийняття рі-
шень 

Збірник наукових 
праць магістран-
тів та студентів 
„Інформаційні 
технології проек-
тування”. – Мелі-
тополь, ТДАТУ, 
2016. 

друковане – 
не фахове 

 До друку 

 

Зінов’єва 
О.Г. 

 

7 Малкіна В.М. 
Зінов’ева О.Г. 
Сіренко А.А. 

Комп’ютерна 
програма-
тренажер 
„Розв’язання 
задач лінійного 
програмування 
симплекс-
методом” із за-
стосуванням 
технології 
Drag-and-Drop 

Збірник науко-
вих праць магіс-
трантів та сту-
дентів „Інфор-
маційні техно-
логії проекту-
вання”. – Мелі-
тополь, ТДАТУ, 
2016. 

друковане – 
не фахове 

 До друку 

 

Малкіна 
В.М. 

 

8. Рижков А.О. 
Пономаренко 
О.В. 

Аналіз методик 
ідентифікації 
користувачів 
веб-систем за 
динамікою на-
тискання кла-
віш клавіатури 

Збірник науко-
вих праць магіс-
трантів та сту-
дентів „Інфор-
маційні техно-
логії проекту-
вання”. – Мелі-
тополь, ТДАТУ, 
2016. 

друковане – 
не фахове 

 До друку 

 

Рижков 
А.О. 
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал 
(назва; рік; том; 

номер; випуск; кі-

лькість сторінок 

монографії, підруч-

ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 
 (друковане – 

фахове / не фа-

хове;  

електронне – 

фахове / не фа-

хове)  

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 

(назва НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавни-

чих (ав-

торських) 

аркушів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати імпакт-

фактор 

П.І.Б. 

керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

…    х   х  

Всього  х х х х 
3)

  х х 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

1.     
 

   

2.     
 

   

…     
 

   

Всього  х х х х 
3)

  х х 

- опубліковані в Україні 

1. Бобровник Р.В. 

Щербіна В.М. 

 

Комп’ютерне 

забезпечення 

процесу обліку 

та планування 

технічного 

огляду маши-

но-тракторного 

парку 

Збірник тез до-

повідей магіст-

рантів та студен-

тів на науково-

технічній конфе-

ренції ТДАТУ 

«Прикладна гео-

метрія» та «Ін-

формаційні тех-

нології». – Мелі-

тополь: ТДАТУ, 

2016. С.5-6. 

друковане – 

не фахове 

 0,12 

авт.арк. 

 Щербіна 

В.М. 
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; 
номер; випуск; кі-
лькість сторінок 

монографії, підруч-
ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 4)
 

Кількість 
обліково-
видавни-
чих (ав-

торських) 
аркушів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати імпакт-
фактор 

П.І.Б. 
керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Карпенський 

О.С. 
Мацулевич О.Є. 
 

Програмний 
модуль автома-
тизованого ге-
ометричного 
проектування 
інструменту та 
режимів різан-
ня свердліль-
них операцій 
при механічній 
обробці дета-
лей 

Збірник тез до-
повідей магіст-
рантів та студе-
нтів на науково-
технічній кон-
ференції ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та 
«Інформаційні 
технології». – 
Мелітополь: 
ТДАТУ, 2016. 
С.9-10. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Мацулевич 
О.Є. 
 

3. Кошель М.А. 
Лубко Д.В. 
 

Програмний 
модуль тягло-
во-
енергетичного 
розрахунку 
складу маши-
но-тракторного 
агрегату 

Збірник тез до-
повідей магіст-
рантів та студе-
нтів на науково-
технічній кон-
ференції ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та 
«Інформаційні 
технології». – 
Мелітополь: 
ТДАТУ, 2016. 
С.11-12. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Лубко Д.В. 
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; 
номер; випуск; кі-
лькість сторінок 

монографії, підруч-
ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 4)
 

Кількість 
обліково-
видавни-
чих (ав-

торських) 
аркушів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати імпакт-
фактор 

П.І.Б. 
керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
4. Філін П.О. 

Лубко Д.В. 
 

Проектування 
методики роз-
рахунку та ал-
горитму роботи 
інформаційної 
інтернет-
системи аналізу  
економічної 
ефективності 
машинно-
тракторних  аг-
регатів для ка-
федри ТДАТУ 

Збірник тез до-
повідей магіст-
рантів та студе-
нтів на науково-
технічній кон-
ференції ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та 
«Інформаційні 
технології». – 
Мелітополь: 
ТДАТУ, 2016. 
С. 45-46. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Лубко Д.В. 
 

5. Нестеренко 
Є.В. 
Василевський 
С.С. 
Мацулевич 
О.Є. 
 

Комп’ютерне 
проектування 
технологічного 
оснащення для 
виготовлення 
ливарних форм 
корпусних де-
талей 

Збірник тез до-
повідей магіст-
рантів та студе-
нтів на науково-
технічній кон-
ференції ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та 
«Інформаційні 
технології». – 
Мелітополь: 
ТДАТУ, 2016. 
С. 23-24. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Мацулевич 
О.Є. 
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал 
(назва; рік; том; 

номер; випуск; кі-

лькість сторінок 

монографії, підруч-

ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 
 (друковане – 

фахове / не фа-

хове;  

електронне – 

фахове / не фа-

хове)  

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 

(назва НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавни-

чих (ав-

торських) 

аркушів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати імпакт-

фактор 

П.І.Б. 

керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
6. Слєпцов О.А. 

Строкань О.В. 

 

Інформаційно-

програмний 

засіб для сис-

теми дистан-

ційного на-

вчання з дис-

ципліни «Орга-

нізація та обро-

бка електронної 

інформації» 

Збірник науко-

вих праць  «Ін-

формаційні тех-

нології в освіті 

та науці». – Ме-

літополь: Вид-

во МДПУ ім. 

Богдана Хмель-

ницького, 2016. 

– Випуск 8. – С. 

281-286. 

друковане – 

не фахове 

 0,12 

авт.арк. 

 Строкань 

О.В. 

 4012 

7. Кравченко В.А. 

Малкіна В.М. 

 

Визначення ге-

ометричних ха-

рактеристик 

біологічних 

об’єктів склад-

ної форми на 

основі методів 

обробки зобра-

жень 

Збірник тез до-

повідей магіст-

рантів та студе-

нтів на науково-

технічній кон-

ференції ТДА-

ТУ «Прикладна 

геометрія» та 

«Інформаційні 

технології». – 

Мелітополь: 

ТДАТУ, 2016. 

С.13-14. 

друковане – 

не фахове 

 0,12 

авт.арк. 

 Малкіна 

В.М. 
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; 
номер; випуск; кі-
лькість сторінок 

монографії, підруч-
ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 4)
 

Кількість 
обліково-
видавни-
чих (ав-

торських) 
аркушів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати імпакт-
фактор 

П.І.Б. 
керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
8. Мозговенко 

А.А. 
Зінов’ева О.Г. 
 

Програмна реа-
лізація визна-
чення функції 
корисності при 
розв’язанні за-
дач прийняття 
рішень 

Збірник тез до-
повідей магіст-
рантів та студе-
нтів на науково-
технічній кон-
ференції ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та 
«Інформаційні 
технології». – 
Мелітополь: 
ТДАТУ, 2016. 
С.21-22. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Зінов’ева 
О.Г. 
 

9. Литвин Ю.О. 
Строкань О.В. 
 

Розробка інте-
рактивної сис-
теми визначен-
ня аероіонного 
розподілу  на 
базі ОС 
ANDROID 

Збірник тез до-
повідей магіст-
рантів та студе-
нтів на науково-
технічній кон-
ференції ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та 
«Інформаційні 
технології». – 
Мелітополь: 
ТДАТУ, 2016. 
С. 19-20. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Строкань 
О.В. 
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; 
номер; випуск; кі-
лькість сторінок 

монографії, підруч-
ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 4)
 

Кількість 
обліково-
видавни-
чих (ав-

торських) 
аркушів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати імпакт-
фактор 

П.І.Б. 
керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
10. Польченко О.К. 

Дмітрієв Ю.О. 
 

Методологія 
створення ін-
формаційних 
систем для ав-
томатизації те-
хнічної підго-
товки виробни-
цтва 

Збірник тез до-
повідей магіст-
рантів та студе-
нтів на науково-
технічній кон-
ференції ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та 
«Інформаційні 
технології». – 
Мелітополь: 
ТДАТУ, 2016. 
С. 31-32. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Дмітрієв 
Ю.О. 
 

11 Пономаренко 
О.В. 
Сіциліцин Ю.О. 
 

Дослідження 
обліку собівар-
тості виробни-
цтва у ERP-
системах 

Збірник тез до-
повідей магіст-
рантів та студе-
нтів на науково-
технічній кон-
ференції ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та 
«Інформаційні 
технології». – 
Мелітополь: 
ТДАТУ, 2016. 
С. 33-34. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Сіциліцин 
Ю.О. 
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; 
номер; випуск; кі-
лькість сторінок 

монографії, підруч-
ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 4)
 

Кількість 
обліково-
видавни-
чих (ав-

торських) 
аркушів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати імпакт-
фактор 

П.І.Б. 
керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
12 Сіренко А.А. 

Беккауер А.О. 
 

Технології реа-
лізації інтелек-
туального ана-
лізу даних 

Збірник тез до-
повідей магіст-
рантів та студе-
нтів на науково-
технічній кон-
ференції ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та 
«Інформаційні 
технології». – 
Мелітополь: 
ТДАТУ, 2016. 
С. 37-38. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Беккауер 
А.О. 
 

13. Тутинін Д.В. 
Рижков А.О. 
 

Розробка  інте-
грованої  мере-
жі  веб-сайтів 
Multisite 
WordPress 

Збірник тез до-
повідей магіст-
рантів та студе-
нтів на науково-
технічній кон-
ференції ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та 
«Інформаційні 
технології». – 
Мелітополь: 
ТДАТУ, 2016. 
С. 43-44. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Рижков 
А.О. 
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; 
номер; випуск; кі-
лькість сторінок 

монографії, підруч-
ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове / не фа-

хове;  
електронне – 

фахове / не фа-
хове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва НМБД)

 4)
 

Кількість 
обліково-
видавни-
чих (ав-

торських) 
аркушів 

Для  закор-
донних ви-
дань – вка-

зати імпакт-
фактор 

П.І.Б. 
керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
14. Галузинський 

В.В. 
(Костянтинів-
ське районне 
НВО №1 «Тав-
рія») 

Електронний 
підручник «Ге-
ометрія» 7 
клас» 

Збірник тез до-
повідей магіст-
рантів та студе-
нтів на науково-
технічній кон-
ференції ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та 
«Інформаційні 
технології». – 
Мелітополь: 
ТДАТУ, 2016. 
С. 7-8. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Ромалійсь-
ка О.А. 

15. Левадний О.М. 
(Костянтинів-
ське районне 
НВО №1 «Тав-
рія») 

Електронний 
посібник  
«Підготовка до 
ЗНО. Історія 
України» 

Збірник тез до-
повідей магіст-
рантів та студе-
нтів на науково-
технічній кон-
ференції ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та 
«Інформаційні 
технології». – 
Мелітополь: 
ТДАТУ, 2016. 
С. 17-18. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Балахонова 
О.В.,  
Горбова 
О.А 
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№  
П.І.Б. 

автора (ів)
 Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал 
(назва; рік; том; 

номер; випуск; кі-

лькість сторінок 

монографії, підруч-

ника, посібника;  

перша-остання сто-

рінки статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 
 (друковане – 

фахове / не фа-

хове;  

електронне – 

фахове / не фа-

хове)  

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометри-

чних баз 

(назва НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавни-

чих (ав-

торських) 

аркушів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати імпакт-

фактор 

П.І.Б. 

керівника 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
16. Новосьолов Д.С. 

(Мала академія 
наук учнівської 
молоді Меліто-
польської місь-
кої ради) 

Створення інфо-
рмаційно - по-
шукової системи 
(ІПС) «Бібліоте-
ка» навчального 
загальноосвітно-
го закладу 

Збірник тез до-
повідей магіст-
рантів та студе-
нтів на науково-
технічній кон-
ференції ТДА-
ТУ «Прикладна 
геометрія» та 
«Інформаційні 
технології». – 
Мелітополь: 
ТДАТУ, 2016. 
С. 29-30. 

друковане – 
не фахове 

 0,12 
авт.арк. 

 Лобода О. І. 

Всього  х х х х 
3)

  х х 
1)  у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 
2) Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін. 
3) загальна кількість міжнародних НМБД. 

 




