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

рівник) 

1.  «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  

номер,  

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. 

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 
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№ 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 ас. Литвин 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.  

Мірошниченко 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 д.п.н., проф. Прийма С.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: Розробка мето-

дів підтримки про-

зорості рамок ква-

ліфікацій на основі 

семантичних техно-

логій 

 
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.) 

 

- Спроектована методика оптимізації аероіонного розподілення на нахиленій 
площині. 

- Виконана побудова моделей векторних полів у термінах функцій узагальне-
ного тривекторного аргументу. 

- Проведено моделювання аероіонного режиму на об’єктах зі штучним сере-
довищем існування. 

- Виконана автоматизація робочого місця страхового агенту. 
- Створена комп’ютерна навчальна програма із застосуванням технології 

Drag-and-Drop.  
- Розглянуті принципи управління Аrduino в режимі веб-сервер.  
- Розглянуті сучасні рішення управління розподіленням аероіонних полів. 
- Виконано проектування програмного модулю «Проектування розміщення 

аероіонізаційних систем у виробничому приміщені». 
- Виконано проектування автоматизованого модулю визначення площі лист-

кової поверхні рослин на основі технологій комп’ютерного зору.  
- Виконано проектування програмного модулю „Симплекс-метод розв’язання 

задач лінійного програмування”. 
- Проведена програмна реалізація інформаційної системи розрахунку техноло-

гічних карт вирощування просапних культур. 
- Виконано проектування програмного модулю прогнозування попиту на про-

дукцію підприємства на основі технологій DataMining.  
- Наведена методика застосування пакету Maple для розв’язання задач теорії 

ігор. 
- Наведена методика знаходження максимального потоку в мережі за допомо-

гою пакета Maple. 
- Проведено аналіз тренд-сезонних часових рядів за допомогою Microsoft Ex-

cel. 
- Проведена програмна реалізація інформаційної системи тестування навичок 

водіїв тракторів на основі розрахунку безпомилкового виконання. 
- Виконана розробка інтелектуальної інформаційної  системи для птахівницт-

ва. 
- Виконана розробка та використання сніферу, як засобу забезпечення безпеки 

ТСР з’єднань. 
- Розглянута методика проектування конічних зубчастих коліс за допомогою 

прикладних бібліотек CAD системи Компас 
- Розроблена автоматизована система керування освітнім процесом в таврій-

ському державному агротехнологічному університеті „Osvita” 
 

 

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  
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Створено НТП, в тому числі: 
Назва та коротка  

характеристика НТП1) 

– 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 

 

 

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)  
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Впроваджено НТП у виробництво, 

в тому числі: 
Назва НТП1) 

– 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 інформаційну 

систему автоматизованого 

пошуку координат об'єкту на 

карті на основі фотографічних 

зображень земної поверхні 

– 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 
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9. Впровадження науково-технічної продукції у навчальний процес – 

таблиця 7 

Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки  

– нових технологій  

Впроваджено інформаційну систему ав-

томатизованого пошуку координат об'єк-

ту на карті на основі фотографічних зо-

бражень земної поверхні 

– нових матеріалів  

– сортів рослин та порід тварин  

– методів, теорій 

Впроваджено інформаційну систему ав-
томатизованого пошуку координат об'єк-
ту на карті на основі фотографічних зо-
бражень земної поверхні 

– методів, теорій 

Виконано проектування середовища ав-
томатизованої розробки програмного за-
собу з використанням технології Drag and 
Drop 

– методів, теорій 

Виконано проектування інформаційної 
системи побудови ортогональних планів 
експериментів за критерієм мінімізації  
D-efficient 

– методів, теорій 
Проведена автоматизація документооблі-
ку замовлень торгового підприємства 

– методів, теорій 
Виконано проектування інформаційної 
системи магазину побутової техніки та 
електроніки 

– методів, теорій 
Виконано проектування інформаційної 
системи автоматизації документообігу в 
фермерському господарстві 

– методів, теорій 
Виконана розробка Інтернет-магазину те-
хніки 

– методів, теорій 
Проектування інформаційно-довідкової 
системи ПП „Група компаній „Піщемаш” 

– методів, теорій 
Виконано проектування інформаційно-
довідкової системи Landing для ПП 
„ЮТАС” 

– методів, теорій 

Виконано проектування інформаційно-
довідкової системи модулю виводу інфо-
рмації про погоду за заданим населеним 
пунктом для Гідрометцентру 

– методів, теорій 
Виконано проектування інформаційної 
Інтернет-системи „Новини Онлайн” 

– методів, теорій 

Виконано проектування довідкової інфо-
рмаційної системи „Прогноз погоди”. 
Створення сайту для отримання поточної 
погоди та її прогнозу 

  

  

– інше*(із зазначенням позицій)  
1) вказуються всі впроваджені види науково-технічної продукції незалежно від джерел фінансування  
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10. Впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду –  

таблиця 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 

Проектування 

електронного 

посібника з 

предмету 

„Проектуван-

ня інформа-

ційних сис-

тем” 
 

Шупен-

ко О.В. 
 

Виконано 
проектування 
електронного 
посібника з 
предмету 
„Проектуван-
ня інформа-
ційних сис-
тем” для ка-
федри 
комп’ютерни
х наук  ТДА-
ТУ 

Таврій-
ський 
держав-
ний аг-
ротех-
нологіч-
ний уні-
верситет 
 

Звіт з  про-
ектно-
технологі-
чної прак-
тики. Па-
перовий 
варіант зві-
ту з мок-
рими під-
писами та 
печатками  
керівників 
практики 
від ТДАТУ 
та підпри-
ємства  

Розроблено елек-
тронний посібник 
з предмету. 
Впроваджено на 
кафедрі 
комп’ютерних на-
ук ТДАТУ при 
викладанні дис-
ципліни „Проек-
тування інформа-
ційних систем”. 

2 

Проектування 

електронного 

посібника з 

предмету 

„Експертні 

системи та 

бази знань” 
 

Шевченко 
М.Г. 

Виконано 
проектування 
електронного 
посібника з 
предмету 
„Експертні 
системи та 
бази знань” 
для кафедри 
комп’ютерни
х наук  ТДА-
ТУ 

Таврій-
ський 
держав-
ний аг-
ротех-
нологіч-
ний уні-
верситет 
 

Звіт з  про-
ектно-
технологі-
чної прак-
тики. Па-
перовий 
варіант зві-
ту з мок-
рими під-
писами та 
печатками  
керівників 
практики 
від ТДАТУ 
та підпри-
ємства  

Розроблено елек-
тронний посібник 
з предмету. 
Впроваджено на 
кафедрі 
комп’ютерних на-
ук ТДАТУ при 
викладанні дис-
ципліни „Експер-
тні системи та ба-
зи знань”. 

3 

Проектування 

електронного 

посібника з 

предмету 

„Методи та 

системи шту-

чного інтеле-

кту” 

 

Ноженко 
А.С. 

Виконано 
проектування 
електронного 
посібника з 
предмету 
„Методи та 
системи шту-
чного інтеле-
кту” для ка-
федри 
комп’ютерни
х наук  ТДА-
ТУ 

Таврій-
ський 
держав-
ний аг-
ротех-
нологіч-
ний уні-
верситет 
 

Звіт з  про-
ектно-
технологі-
чної прак-
тики. Па-
перовий 
варіант зві-
ту з мок-
рими під-
писами та 
печатками  
керівників 
практики 
від ТДАТУ 
та підпри-
ємства  

Розроблено елек-
тронний посібник 
з предмету. 
Впроваджено на 
кафедрі 
комп’ютерних на-
ук ТДАТУ при 
викладанні дис-
ципліни „Методи 
та системи штуч-
ного інтелекту”. 
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№ 
Назва 

розробки
1)

 
П.І.Б. 

автора(ів) 

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

результату
2)

 

Місце 
впрова-
дження 
(назва 

організа-
ції, відом-
ча належ-
ність, ад-

реса) 

Докумен-
тальне під-
тверджен-
ня впрова-
дження

3)
 

Практичні 
результати, які 
отримано від 

впровадження
4)

 

4 

Проектування 

електронного 

посібника з 

предмету 

„Операційні 

системи” 

 

Кулик 
В.В. 

Виконано 
проектування 
електронного 
посібника з 
предмету 
„Операційні 
системи” для 
кафедри 
комп’ютерни
х наук  ТДА-
ТУ 

Таврій-
ський 
держав-
ний аг-
ротех-
нологіч-
ний уні-
верситет 
 

Звіт з  прое-
ктно-
технологіч-
ної практи-
ки. Паперо-
вий варіант 
звіту з мок-
рими підпи-
сами та пе-
чатками  
керівників 
практики 
від ТДАТУ 
та підпри-
ємства  

Розроблено елек-
тронний посібник 
з предмету. 
Впроваджено на 
кафедрі 
комп’ютерних на-
ук ТДАТУ при 
викладанні дис-
ципліни „Опера-
ційні системи”. 

5 

Проектування 

електронного 

посібника з 

предмету 

„Кінцево-

елементний 

аналіз 

розв’язання 

інженерних 

задач” 

 

Міщенко 
С.А. 

Виконано 
проектування 
електронного 
посібника з 
предмету 
„Кінцево-
елементний 
аналіз 
розв’язання 
інженерних 
задач” для 
кафедри 
комп’ютерни
х наук  ТДА-
ТУ 

Таврій-
ський 
держав-
ний аг-
ротех-
нологіч-
ний уні-
верситет 
 

Звіт з  прое-
ктно-
технологіч-
ної практи-
ки. Паперо-
вий варіант 
звіту з мок-
рими підпи-
сами та пе-
чатками  
керівників 
практики 
від ТДАТУ 
та підпри-
ємства  

Розроблено елек-
тронний посібник 
з предмету. 
Впроваджено на 
кафедрі 
комп’ютерних на-
ук ТДАТУ при 
викладанні дис-
ципліни „Кінцево-
елементний аналіз 
розв’язання інже-
нерних задач”. 

6 

Проектування 

електронного 

посібника з 

предмету 

„Технологія 

створення 

програмного 

продукту” 

 

Беспаль-
ченко 
В.Ю. 

Виконано 
проектування 
електронного 
посібника з 
предмету 
„Технологія 
створення 
програмного 
продукту” 
для кафедри 
комп’ютерни
х наук  ТДА-
ТУ 

Таврій-
ський 
держав-
ний аг-
ротех-
нологіч-
ний уні-
верситет 
 

Звіт з  прое-
ктно-
технологіч-
ної практи-
ки. Паперо-
вий варіант 
звіту з мок-
рими підпи-
сами та пе-
чатками  
керівників 
практики 
від ТДАТУ 
та підпри-
ємства  

Розроблено елек-
тронний посібник 
з предмету. 
Впроваджено на 
кафедрі 
комп’ютерних на-
ук ТДАТУ при 
викладанні дис-
ципліни „Техно-
логія створення 
програмного про-
дукту”. 

У виробництво в ННДЦ ТДАТУ 
1       
2        

 
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 

Васильцова 

Н.В., 

Комяк В.В., 

Путятін В.П., 

Чалий І.В. 

Патент 
№ 

U201701836 

Спосіб 

маршрути-

зації переве-

зень при 

радіаційно-

му забруд-

ненні 

2017 

2 

Васильцова 

Н.В., 

Комяк В.В., 

Путятін В.П., 

Чалий І.В. 

Патент 
№ 

U201701861 

Спосіб марш-

рутизації 

при еваку-

ації людей з 

висотних 

будівель 

2017 

3 

Васильцова 

Н.В., 

Комяк В.В., 

Путятін В.П., 

Чалий І.В. 

Патент 
№ 

U201702235 

Пристрій 

для пошуку 

допустимих 

маршрутів у 

зоні техно-

генної ката-

строфи 

2017 

4 

Васильцова 

Н.В., 

Комяк В.В., 

Путятін В.П., 

Чалий І.В 

Патент 
№ 

U201702742 

Пристрій 

для розбиття 

регіону еко-

системи за 

рівнем 

радіаційного 

зараження 

2017 

5 

Прийма С.М., 

Рогушина 

Ю.В., Балута 

В.С., Ткаченко 

А.В., Кудлай 

Є.В., Атаман-

чук О.М., Гор-

бунов І.А 

Свідоцтво 

про реєст-

рацію ав-

торського 

права на 

твір  

№ 71453  

Інтелектуа-

льна система 

інформацій-

ного та ког-

нітивного 

супроводу 

функціону-

вання Наці-

ональної ра-

мки кваліфі-

кацій 

2017  

1) патент на винахід, на корисну модель, на промисловий зразок; авторське свідоцтво на науковий твір 
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12. Публікації (монографії, підручники,навчальні посібники, статті, тези та 

ін. наукові роботи, надруковані у закордонних виданнях та виданнях 

України). (Додаток А). 

 

12.1 Навчальний довідник.  

 

Назва: „Створення та використання семантичних Wiki-ресурсів : нав-

чальний довідник”. Автори: Прийма С.М., Строкань О.В., Рогушина Ю.В.  

Видавництво ТДАТУ. – 2017. – 171 с. До друку. 
 

12.2 Монографія. 

 

Монографія «Системи відкритої освіти дорослих: теоретико-

методологічні засади проектування і функціонування».  

Автор: Прийма С.М. (свідоцтво на авторське право, рішення №72740 

від 20.03.2017 р.). 

 

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 

і10- 

індекс 

цит. h цит. h цит. h цит. h   

1. Строкань О.В.       2 1   

2. Малкіна В.М.       10 1   

3. Рижков А.О.       4 1   

4.  Щербина В.М.       1 1   

5. Чорна А.В.       5 1   

6. Лубко Д.В.       6 2   

7. Прийма С.М.       78 4 1  

8. Путятін В.П.       53 3 2  

9. Васюхін М.І.       115 6 3  

Всього        274 20 6  

в т.ч. 

молоді 

вчені 

 

      5 1   

javascript:void(0)
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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.  

Литвин Ю.О. 

IV Міжнародна на-

уково конференція 

«Цифрова освіта в 

природничих уні-

верситетах» 

м. Київ, 

25-27 жовтня 2017 

року,  

НУБІП  України 

Застосування  

мультимедійних те-

хнологій в процесі 

е-навчання 

2 Прийма С.М. ІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф. „ Не-

перервна освіта но-

вого сторіччя: дося-

гнення та перспек-

тиви” 

м. Запоріжжя, 

травень 2017 р., 

Запорізький облас-

ний інститут після-

дипломної педагогі-

чної освіти 

Інструменти моні-

торингу розвитку 

освіти упродовж 

життя: міжнародний 

досвід і українські 

реалії 

3 Зінов’єва О.Г. 

Малкіна В.М. 

 

ІV міжнародна 

конференція „Циф-

рова освіта в при-

родничих універси-

тетах” 

м. Київ, 

25-27 жовтня 2017 

року,  

НУБІП  України  

Комп’ютерна навча-

льна програма із за-

стосуванням техно-

логії Drag-and-Drop 

 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1 Строкань О.В.  

Литвин Ю.О. 

Юстус А.О. 

 

ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Пер-

спективні напрямки 

сучасної електроні-

ки, інформаційних і 

комп’ютерних сис-

тем» 

м.  Дніпро, 

22-24 листопада 2017 

року, Дніпровський 

національний уні-

верситет  ім. Олеся 

Гончара України 

Управління Аrduino 

в режимі веб-сервер 

2 Прийма С.М. Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція „ Роз-

виток сучасної 

природничо-

математичної осві-

ти: реалії, проблеми 

якості, інновації” 

м. Запоріжжя, 

19 жовтня 2017 р., 

Запорізький облас-

ний інститут після-

дипломної педагогі-

чної освіти 

Освіта упродовж 

життя як ефектив-

ний інструмент роз-

витку сучасної при-

родничо-

математичної осві-

ти: досвід Запорізь-

кої області 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1 Строкань О.В.  

Чураков А.Я. 

 

 

 

Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція з між-

народною участю 

«Фундаментальна 

підготовка фахівців 

у природничо-

математичній, тех-

нічній, агротехно-

логічній та еконо-

мічній галузях» 

м.  Мелітополь, 

11-13 вересня 2017 

року, Таврійський  

державний агротех-

нологічний універ-

ситет 

Навчальний посіб-

ник з дисципліни 

«Схемотехніка 

ЕОМ» 
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№ П.І.Б.
1)

 Назва заходу
2)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
3) 

2 Строкань О.В.  

 

 

 

Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція з між-

народною участю 

«Фундаментальна 

підготовка фахівців 

у природничо-

математичній, тех-

нічній, агротехно-

логічній та еконо-

мічній галузях» 

м.  Мелітополь, 

11-13 вересня 2017 

року, Таврійський  

державний агротех-

нологічний універ-

ситет 

Програмний модуль 

«Проектування роз-

міщення аероіоніза-

ційних систем у ви-

робничому примі-

щені» 

3 Малкіна В.М. 
Кравченко В.А. 

Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція з між-

народною участю 

«Фундаментальна 

підготовка фахівців 

у природничо-

математичній, тех-

нічній, агротехно-

логічній та еконо-

мічній галузях» 

м.  Мелітополь, 

11-13 вересня 2017 

року, Таврійський  

державний агротех-

нологічний універ-

ситет 

Автоматизований 

модуль визначення 

площі листкової по-

верхні рослин на 

основі технологій 

комп’ютерного зору 

4 Малкіна В.М. 
Сіренко А.А. 

Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція з між-

народною участю 

«Фундаментальна 

підготовка фахівців 

у природничо-

математичній, тех-

нічній, агротехно-

логічній та еконо-

мічній галузях» 

м.  Мелітополь, 

11-13 вересня 2017 

року, Таврійський  

державний агротех-

нологічний універ-

ситет 

Програмний модуль 

„Симплекс-метод 

розв’язання задач 

лінійного програму-

вання” 

5 Лубко Д.В. 

Мацулевич 

О.Є. 

Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція з між-

народною участю 

«Фундаментальна 

підготовка фахівців 

у природничо-

математичній, тех-

нічній, агротехно-

логічній та еконо-

мічній галузях» 

м.  Мелітополь, 

11-13 вересня 2017 

року, Таврійський  

державний агротех-

нологічний універ-

ситет 

Інформаційна сис-

тема розрахунку те-

хнологічних карт 

вирощування проса-

пних культур 
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№ П.І.Б.
1)

 Назва заходу
2)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
3) 

6 Лубко Д.В. 

Литвин Ю.О. 

 

Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція з між-

народною участю 

«Фундаментальна 

підготовка фахівців 

у природничо-

математичній, тех-

нічній, агротехно-

логічній та еконо-

мічній галузях» 

м.  Мелітополь, 

11-13 вересня 2017 

року, Таврійський  

державний агротех-

нологічний універ-

ситет 

Інформаційна сис-

тема кафедри вишу з 

підсистемою підт-

римки контролю ди-

станційного навчан-

ня та обліку успіш-

ності 

7 Беккауер А.О. Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція з між-

народною участю 

«Фундаментальна 

підготовка фахівців 

у природничо-

математичній, тех-

нічній, агротехно-

логічній та еконо-

мічній галузях» 

м.  Мелітополь, 

11-13 вересня 2017 

року, Таврійський  

державний агротех-

нологічний універ-

ситет 

Інформаційна сис-

тема факультету 

АТЕ з підсистемою 

тестового контролю 

знань 

8 Беккауер А.О. Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція з між-

народною участю 

«Фундаментальна 

підготовка фахівців 

у природничо-

математичній, тех-

нічній, агротехно-

логічній та еконо-

мічній галузях» 

м.  Мелітополь, 

11-13 вересня 2017 

року, Таврійський  

державний агротех-

нологічний універ-

ситет 

Програмний модуль 

прогнозування по-

питу на продукцію 

підприємства на ос-

нові технологій 

DataMining 

9 Зінов‘єва О.Г. Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція з між-

народною участю 

«Фундаментальна 

підготовка фахівців 

у природничо-

математичній, тех-

нічній, агротехно-

логічній та еконо-

мічній галузях» 

м.  Мелітополь, 

11-13 вересня 2017 

року, Таврійський  

державний агротех-

нологічний універ-

ситет 

Застосування пакету 

Maple для 

розв’язання задач 

теорії ігор 
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№ П.І.Б.
1)

 Назва заходу
2)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
3) 

10 Зінов‘єва О.Г. Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція з між-

народною участю 

«Фундаментальна 

підготовка фахівців 

у природничо-

математичній, тех-

нічній, агротехно-

логічній та еконо-

мічній галузях» 

м.  Мелітополь, 

11-13 вересня 2017 

року, Таврійський  

державний агротех-

нологічний універ-

ситет 

Методика знахо-

дження максималь-

ного потоку в мере-

жі за допомогою па-

кета Maple 

11 Зінов‘єва О.Г. 

Івженко О.В. 

 

Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція з між-

народною участю 

«Фундаментальна 

підготовка фахівців 

у природничо-

математичній, тех-

нічній, агротехно-

логічній та еконо-

мічній галузях» 

м.  Мелітополь, 

11-13 вересня 2017 

року, Таврійський  

державний агротех-

нологічний універ-

ситет 

Аналіз тренд-

сезонних часових 

рядів за допомогою 

Microsoft Excel 

12 Сіциліцин 

Ю.О. 

Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція з між-

народною участю 

«Фундаментальна 

підготовка фахівців 

у природничо-

математичній, тех-

нічній, агротехно-

логічній та еконо-

мічній галузях» 

м.  Мелітополь, 

11-13 вересня 2017 

року, Таврійський  

державний агротех-

нологічний універ-

ситет 

Програмний модуль 

„Визначення показ-

ників індивідуаль-

ного професійного 

ризику працівника 

та умови праці” 

13 Сіциліцин 

Ю.О. 

Мацулевич 

О.Є. 

Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конференція з між-

народною участю 

«Фундаментальна 

підготовка фахівців 

у природничо-

математичній, тех-

нічній, агротехно-

логічній та еконо-

мічній галузях» 

м.  Мелітополь, 

11-13 вересня 2017 

року, Таврійський  

державний агротех-

нологічний універ-

ситет 

Інформаційна сис-

тема тестування на-

вичок водіїв тракто-

рів на основі розра-

хунку безпомилко-

вого виконання 
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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) 

 

14.1 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 

 

14.3 Міжнародна діяльність на кафедрі 

 

1. Доктор, професор Прийма С.М.  

Діяльність: 

1) Міжнародна конференція ЮНЕСКО міст, що навчаються «Глобальні 

цілі, локальні дії: на шляху до освіти та навчання для всіх упродовж усього 

життя» (18-20 вересня 2017 року, м. Корк, Республіка Ірландія). 

Вид діяльності – активна участь у проведені та дискусіях. 

2) Міжнародна конференція «Міста, що навчаються, для креативної еко-

номіки» (5-6 жовтня 2017 року, Інститут менеджменту та бізнес-технологій Бі-

лоруського державного університету, м. Мінськ, Республіка Білорусь). 

Тема доповіді: „Обучение обучающихся: из опыта построения Украинс-

кой сети обучающихся городов”. 

3) Стажування за програмою «Міста, що навчаються , для креативної 

економіки»  (13-19 листопада 2017 р., м. Гельзенкіршен, Німеччина).  

№ П.І.Б.
1)

 Назва заходу
2)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
3) 

14 Темніков Г.Є. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
з міжнародною участю 
«Фундаментальна під-
готовка фахівців у при-
родничо-математичній, 
технічній, агротехноло-
гічній та економічній 
галузях» 

м.  Мелітополь, 
11-13 вересня 2017 року, 
Таврійський  державний 
агротехнологічний уні-
верситет 

Автоматизована система 
керування освітнім про-

цесом в таврійському 
державному агротехно-
логічному університеті 

„Osvita” 

15 Лубко Д.В. Вебінар з кібербезпеки 
за ініціативи Cisco 
Networking Academy на 
тему “29 років. Від 
черв’яка Морріса до 
“поганого кролика”.  

м. Запоріжжя 
30 листопада 2017 р 
 

Отримання сертифікату 

Науково-практичні семінари 
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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 

 

№ Назва збірника Вид збірника
1) 

Кількість 

 публікацій //обліково-

видавничі (авторські) 

аркуші 
1    

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 85-річчя ТДА-

ТУ 

15 вересня 2017 року, 

клуб ТДАТУ 

Розроблені кафедрою 

програмні засоби.  

Дипломи, грамоти, то-

що, викладачів кафедри 

та студентів при кафедрі 

2    

 

 

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 

- - - 
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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 «Сис-

теми автомати-

зації проекту-

вальних робіт», 

ЗНТУ  

(м. Запоріжжя)  

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 

- - - - - - - - 

 

19.4 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – таблиця 

19 

 

№

№ 

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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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        
2        
3        

 

 

№№ 

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         
5        

 

 

 

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    
1) у відповідності до Правил оформлення списку використаних джерел 

 

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 
доц. Строкань 

О.В. 

Методи оптимізації розміщен-

ня джерел аероіонізації у зада-

ному приміщенні 

Польченко О. (51 ІТ) 

Мозговенко А. (11 МБІТ) 

Литвин Ю.О. (21МБ ІТ) 

 

2 

проф. Малкіна 

В.М. 

ст. викл. Зінов’єва  

О.Г. 

Інформаційні технології в 

прийманні рішень 

Мозговенко А. (11 МБІТ) 

Кравченко В. (11 МБІТ) 

Сіренко А. (11 МБІТ) 
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№ 
П.І.Б. 

керівника 
Тема дослідження гуртка 

П.І.Б. та № групи 

учасника гуртка 

3 доц. Лубко Д.В. 
Інтелектуальні та експертні 

системи 

Есін Д. (21МБ ІТ) 

Черниш О. (21МБ ІТ) 

Пономаренко О. (21МБ ІТ) 

4 
ст. викл. Сіцилі-

цин Ю.О. 

ас. Бекауер А.О. 

Паралельне програмування 

Іванова В. (21 КН) 

Кунатова О. (21 КН) 

Видренко О (21КН) 

5 ас. Саєнко А.О. 
Алгоритмізація то програму-

вання 

Васковський В.С. (11 КН) 

Оленич Д.Е. (11 КН) 

Безденежных А.А. (11 КН) 

6 
ас. Мірошниченко 

М.Ю. 

Системи візуалізаціії трехви-

мірної графіки 

Сохряков В. (51 ІТ) 

Андрєєв С. (51 ІТ) 

Міцковський Д. (51 ІТ) 

7 доц. Рижков А.О. 
Інтегрованої  мережі  веб-

сайтів Multisite WordPress 

Литвин Ю.О. (21 МБ ІТ) 

Пономаренко О.В (21 МБ ІТ) 

Нестеренко Є.В. (21 МБ ІТ) 

Всьго, 

осіб 
7 - 19 

 

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 

 

№№ 

П.І.Б. та № 

групи 

виконавця 

Тема 

дипломного проекту (роботи) 

П.І.Б. 

керівника 

Рекомендовані до впровадження 
1 - - - 

Запроваджені в ННДЦ університету 

- - - - 

 

21.7  Студенти, які прийняли участь у Всеукраїнських та міжнародних 

олімпіадах - таблиця 24 
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№ 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 про-

грамування 

(кафедральна) 

 

Дата проведення –  

лютий 2017. 

Місце проведення – 

кафедра 

комп’ютерних наук  

ТДАТУ. 

Тренер: ст. викла-

дач – Ю.О. Сіцилі-

цин 

1. Кабанов С. (51IT) 

2. Мозговенко А. 

(11МБIT) 

3. Кравченко В. 

(11МБIT) 

4. Сіренко А. (11МБIT) 

5. Зінченко М. (41 КН) 

6. Завгородній А.(41 КН) 

7. Беккауер В. (41 КН) 

8. Бородай С. (41 КН) 

9. Кулік А. (41 КН) 

Зайняті місця: 

1-е місто:  

Кабанов С. (51IT) 

2-е місто:  

Кравченко В. 

(11МБIT) 

3-е місто:  

Зінченко М.  

(41 КН) 

2. 

Об’єктно оріє-

нтоване про-

грамування, 

алгоритмізація 

та програму-

вання  

Олімпіада з про-

грамування 

(перший тур Все-

української студе-

нтської олімпіади з 

програмування) 

 

Дата проведення –  

лютий 2017. 

Місце проведення – 

кафедра 

комп’ютерних наук  

ТДАТУ. 

Тренер: ст. викла-

дач  Ю.О. Сіцилі-

цин 

1. Мозговенко А. 

(11МБIT) 

2. Кравченко В. 

(11МБIT) 

3. Сіренко А. 11МБIT 

4. Зінченко М. (41 КН) 

5. Завгородній А.  

(41 КН) 

6. Беккауер В. (41 КН) 

7. Кунатова А. (21 КН) 

8. Горбачев А. (21 КН) 

9. Іванова В. (21 КН) 

10. Видренко О.(21 КН) 

11. Васковский В. 

(11КН) 

12. Безденежних  

13. (11 КН) 

14. Фурсов І. (41 КН) 

15. Петров Г. (31 КН) 

16. Бондаренко Д.  

(31 КН) 

17. Шепель О. (31 КН) 

18. Денисенко М. 

(31 КН) 

 

Зайняті місця: 

1-е місто:  

Кравченко В. 

(11МБIT) 

2-е місто:  

Кунатова О. 

(21КН) 

3-е місто:  

Видренко О. 

(21КН) 
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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 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпі-

ади з програмування  

 

Дата проведення –  

25 березня 2017 р. 

Місце проведення –  

м. Запоріжжя (ЗНУ). 

Тренер: ст. викладач - 

Юрій Олександрович 

Сіциліцин 

Вікторія Вікторі-

вна Іванова 

(21КН), Олег Оле-

гович Видренко 

(21КН), Олексан-

дра Анатоліївна 

Канатова (21КН) 

Командна участь. 

Зайняли 5 місце з 

50 команд у зага-

льному заліку. 

 

3  

Об’єктно оріє-

нтоване про-

грамування, 

алгоритмізація 

та програму-

вання 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпі-

ади з програмування  

 

Дата проведення –  

25 березня 2017 р. 

Місце проведення –  

м. Запоріжжя (ЗНУ). 

Тренер: ст. викладач - 

Юрій Олександрович 

Сіциліцин 

Васковський Ва-

дим Сергійович 

(11КН), 

Оленич Дмитро 

Егорович (11КН),  

Безденежних 

Андрій Алексан-

дрович  (11КН) 

Командна участь. 

Зайняли 3 місце з 

50 команд у зага-

льному заліку. 

 

4  

Об’єктно оріє-

нтоване про-

грамування, 

алгоритмізація 

та програму-

вання 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпі-

ади з програмування  

 

Дата проведення –  

16 вересня 2017 р. 

Місце проведення –  

м. Запоріжжя (ЗНУ). 

Тренер: ст. викладач - 

Юрій Олександрович 

Сіциліцин 

Васковський Ва-

дим Сергійович 

(21КН), 

Оленич Дмитро 

Егорович (21КН),  

Безденежних 

Андрій Алексан-

дрович  (21КН) 

Командна участь. 

Команда посіла 14 

місце у загальному 

заліку. 

 

 

 

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 
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№№ П.І.Б. Назва заходу
1)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
2 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1 Сіренко А.А. 

(11 МБКН) 

 

Науково-технічна 

студентська конфе-

ренція ТДАТУ, сек-

ція «Комп’ютерні 

науки». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 2017. 

ТДАТУ, 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Програмний тре-

нажер „Розробка 

задачі лінійного 

програмування” з 

використанням те-

хнології Drag-and-

Drop 

2 Литвин Ю.О.  

(21 МБІТ) 

Науково-технічна 

студентська конфе-

ренція ТДАТУ, сек-

ція «Комп’ютерні 

науки». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Нова технологія 

управління фізич-

ними характерис-

тиками повітря на 

об’єктах зі штуч-

ним середовищем 

існування 

3 Грюкач С.В.  

(11 МБКН) 

Науково-технічна 

студентська конфе-

ренція ТДАТУ, сек-

ція «Комп’ютерні 

науки». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Методологія захи-

сту персонального 

комп’ютера від іс-

нуючих Web-

загроз 

4 Петров Г.М. (31 
КН) 
 

Науково-технічна 

студентська конфе-

ренція ТДАТУ, сек-

ція «Комп’ютерні 

науки». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Порівняння мов 
програмування 
Java та C# при роз-
робці об’єктно-
орієнтованих дода-
тків 

5 Задирака Р.В. 
(21 КН) 

Науково-технічна 

студентська конфе-

ренція ТДАТУ, сек-

ція «Комп’ютерні 

науки». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Моніторинг стану 
сільськогосподар-
ських посівів за 
допомогою дронів 

6 Іванова В.В. 
(21 КН) 

Науково-технічна 

студентська конфе-

ренція ТДАТУ, сек-

ція «Комп’ютерні 

науки». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Вплив машини 
Тюрінга на форму-
вання мов програ-
мування високого 
рівня 

7 Сало І.Г.  
(11 ЕН)  
Струков В.С. 
(11 ЕН) 

Науково-технічна 

студентська конфе-

ренція ТДАТУ, сек-

ція «Комп’ютерні 

науки». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Особливості робо-
ти в Excel 
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№№ П.І.Б. Назва заходу
1)

 Місце та дата 

проведення 

Тема 
доповіді

2
 

8 Видренко О.О.  
(21 КН) 

Науково-технічна 

студентська кон-

ференція ТДАТУ, 

секція 

«Комп’ютерні на-

уки». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 

2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Порівняння різних чи-
сельних підходів до 
визначення параметрів 
нелінійної моделі 

9 В'юник А.В. 

(11 КН) 
 

Науково-технічна 

студентська кон-

ференція ТДАТУ, 

секція 

«Комп’ютерні на-

уки». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 

2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Доповнена реальність. 
Функції, задачі та об-
ласті використання 

10 Касілов І.В. 
(31 КН) 

Науково-технічна 

студентська кон-

ференція ТДАТУ, 

секція 

«Комп’ютерні на-

уки». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 

2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Використання мере-
жевих діаграм у про-
цесі планування про-
грамних проектів 

11 Леманич О.О. 

(11 КН) 

Науково-технічна 

студентська кон-

ференція ТДАТУ, 

секція 

«Комп’ютерні на-

уки». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 

2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Використання „угор-

ської нотації” для під-

вищення читаності 

коду програм 

12 Алієва А.Р. 

(11 КН) 

Науково-технічна 

студентська кон-

ференція ТДАТУ, 

секція 

«Комп’ютерні на-

уки». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 

2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Проведення порівня-

льного аналізу най-

більш розповсюдже-

них компіляторів С++ 

13 Васковский 

В.С. (11 КН) 

Науково-технічна 

студентська кон-

ференція ТДАТУ, 

секція 

«Комп’ютерні на-

уки». – Меліто-

поль:  ТДАТУ, 

2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Використання моделі 

акторів для багатопо-

точного програмуван-

ня 
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№№ П.І.Б. Назва заходу
1)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
2 

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 

14 Овчаренко Р.В. 

(11 МБКН) 

Науково-технічна 

студентська кон-

ференція ТДАТУ, 

секція 

«Комп’ютерні нау-

ки». – Мелітополь:  

ТДАТУ, 2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Переваги та недо-

ліки систем 

Intranet- и Internet- 

тестування 

15 Беккауєр В.О. 

(41 КН) 

Науково-технічна 

студентська кон-

ференція ТДАТУ, 

секція 

«Комп’ютерні нау-

ки». – Мелітополь:  

ТДАТУ, 2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Методи захисту 

web-додатків від 

зовнішніх атак 

16 Величко П.І. 

(учень Меліто-

польської гімна-

зії №10) 

Науково-технічна 

студентська кон-

ференція ТДАТУ, 

секція 

«Комп’ютерні нау-

ки». – Мелітополь:  

ТДАТУ, 2017. 

17.03.2017, ауд. 

1.206,   

12-00 год. 

Кафедра 

комп’ютерних наук 

Розробка програм-

ного засобу для 

корекції освітлен-

ня зображення 

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 Сіренко А.А., 21 МБКН 

Програмний модуль ін-
формаційної системи на 
основі технології Drag-
and-Drop 

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 
ст. викл.  Зінов’єва О.Г. 

2 
Кравченко В.А., 21 МБКН  
Бондаренко Д.О., 41 КН 

Інформаційна система 
автоматизованого пошу-
ку координат об’єкту на 
карті на основі фотогра-
фічних зображень земної 
поверхні 

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 

3 
Мозговенко А.А.,  
21 МБКН 

Інформаційна система 
побудови ортогональних 
планів експериментів за 
критерієм мінімізації D-
efficient 

д.т.н., проф. Малкіна В.М. 
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№ П.І.Б., група 
Назва  

роботи 

П.І.Б. 

керівника 

4 Захаров М.О., 41 КН 

Використання паралель-
ного програмування при 
реалізації методу пошуку 
рішень для розв’язання 
задачі оптимізації з ви-
користанням генетично-
го алгоритму шляхом 
попередньої кластериза-
ції 

ст. викл. Сіциліцин Ю.О. 

5 Юстус А.О., 11 МБКН 
Управління Arduino в 
режимі Web-сервер 

к.т.н., доц. Строкань О.В. 
ас. Литвин Ю.О. 

6 Гешева Г.В., 31 КН 

Автоматизований про-
грамний модуль забезпе-
чення технологічних 
умов в системі управлін-
ня інкубатором 

к.т.н., доц. Строкань О.В. 

7 Беккауер В.О., 11 МБКН 
Сайт факультету з підси-
стемою тестового конт-
ролю знань 

ас. Беккауер А.О. 

8 
Дельнецький О.О.,  
21 МБ КН 

Інформаційно-довідкова 
система з проведення 
технічного обслугову-
вання транспортних за-
собів у ремонтних авто-
майстернях 

к.т.н., доц.  Лубко Д.В. 

9 
Васковский В.С., 21 КН 
 

Проектування ігрового 
мобільного додатку 
„Dots: connect the square” 

ст. викл.  Ібрагімова Л.А. 

 

 

 

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. 
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№ 
П.І.Б., 

 група 

Назва  

роботи 

Установа,  

яка проводила  

конкурс 

П.І.Б. 

керівника 

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. 

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  

(дипломи, грамоти,  

зайняте місце тощо) 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

     

Інші конкурси 
     

 

 

№№ 

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 Литвин Ю.О. 

(21 МБКНІТ) 

Розробка програмного 

модулю для проектуван-

ня розміщення аероіоні-

заційних систем у робо-

чому середовищі 

Диплом за зайняте друге 

місце у фінальному (тре-

тьому) турі всеукраїнсько-

го конкурсу студентських 

наукових робіт 

к.т.н., до-

цент Стро-

кань О.В. 
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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) 

 

 

Висновки та пропозиції: проводити корегування навчального наванта-

ження відповідно до ступеню наукової активності викладача кафедри. 

 

 

Звіт розглянутий на засіданні кафедри:___________________________ 
                 (дата) 

        Протокол №__  від ___ грудня 2017 р. 
      

 

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

студентів (Додаток Б). 

 

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

 

 



 31 

Додаток А 

Публікації викладачів кафедри комп’ютерних наук 

№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; номер; 
випуск; кількість сто-
рінок монографії, під-
ручника, посібника;  

перша-остання сторін-
ки статі, тез)

3)
  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове  

/ не фахове;  
електронне – 

фахове  
/ не фахове)  

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 х х х х х 

Всього  х х х х х
 

 х 
- опубліковані в Україні 

1. Прийма С.М. 
Строкань О.В. 
Рогушина Ю.В. 

Створення та ви-
користання семан-
тичних Wiki-
ресурсів : навча-
льний довідник 

Видавництво  

ТДАТУ. – 2017.  

– 171 с. 
 

друковане – 
не фахове 

 До друку 

х 
2. Прийма С.М. Монографія „Сис-

теми відкритої 
освіти дорослих: 
теоретико-
методологічні за-
сади проектування 
і функціонування” 

Рішення №72740 від 
20.03.2017 р. 

х   

х 

Всього  х х х х х
 

 х 
Статті 

- опубліковані за кордоном 
1. Pryima S. 

J. Rogushina 

Use of Competence 

Ontological Model 

for Matching of 

Qualifications 

 

Chemistry: Bulgarian 

Journal of Science 

Education – 2017. –

 Vol. 26, №2. – 216-228. 

– аvailable at: 

htp://khimiya.org/show_i

sse.php?y=2017&vol=26

&issue=2&i_id=66 

 SCOPUS 0,81 
авт.арк. 

 

Всього  х х х х 
5)

  х 
 

http://khimiya.org/show_issue.php?y=2017&vol=26&issue=2&i_id=66#216
http://khimiya.org/show_issue.php?y=2017&vol=26&issue=2&i_id=66#216
http://khimiya.org/show_issue.php?y=2017&vol=26&issue=2&i_id=66#216
http://khimiya.org/show_issue.php?y=2017&vol=26&issue=2&i_id=66#216


 32 

 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)
1) Назва роботи

2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кількість 
сторінок монографії, 
підручника, посібни-

ка; перша-остання 
сторінки статі, тез)

3)
  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове  

/ не фахове;  
електронне – 

фахове  
/ не фахове)  

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 

- опубліковані в Україні 
1. Сіциліцин Ю.О. 

Фурманова Н.В. 
 

Використання 
нейронних мереж 
при проектуванні 
НВЧ-пристроїв 

Запорізький національ-
ний технічний універси-
тет. Радіоелектроніка 
Інформатика Управлін-
ня. Науковий журнал. 
2017.  
Науково-фахове видання 

друковане – 
фахове 

 До друку 

 
2. Малкіна В.М. 

Строкань О.В. 
 

Методика опти-

мізації аероіон-

ного розподілен-

ня на нахиленій 

площині 

Вісник Таврійського 

державного агротехно-

логічного університету. 

– Мелітополь: ТДАТУ. – 

Том 2. – 7с.– електронне 

видання. 2017. 

Наукове фахове видання 

друковане – 
фахове 

Google 

Scholar 

0,37 
авт.арк. 

 

3. Малкіна В.М. 
Строкань О.В. 
 

Побудова моде-

лей векторних 

полів у термінах 

функцій узагаль-

неного тривекто-

рного аргументу 

Вісник Таврійського 

державного агротехно-

логічного університету. 

– Мелітополь: ТДАТУ. – 

Том 2. – 6с.– електронне 

видання. 2017. Наукове 

фахове видання 

друковане – 
фахове 

Google 
Scholar 

0,37 
авт.арк. 
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№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кількість 
сторінок монографії, 
підручника, посібни-

ка; перша-остання 
сторінки статі, тез)

3)
  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове  

/ не фахове;  
електронне – 

фахове  
/ не фахове)  

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 

4. Малкіна В.М. 
Строкань О.В. 
 

Моделювання 

аероіонного ре-

жиму на об’єктах 

зі штучним сере-

довищем існу-

вання 

Тематичний збірник 
наукових праць «Сис-
теми управління, наві-

гації та зв’язку». – 
Полтавський націона-
льний технічний уні-
верситет імені Юрія 
Кондратюка, 2017. – 

Випуск 2(42). – С. 57-
60. Наукове фахове 

видання 

друковане – 
фахове 

Google 
Scholar 

0,25 
авт.арк. 

 

5. Зінов’єва О.Г. 

Беккауєр А.О. 

 

Автоматизація 

робочого місця 

страхового аген-

ту 

Журнал  „Східна Єв-
ропа: економіка, біз-
нес та управління”. 

ДНВЗ „Придніпровсь-
ка державна академія 
будівництва та архіте-
ктури”. Дніпро, 2017. 

С. 228-231. 

друковане – 
не фахове 

 0,25 
авт.арк. 

 

6. Зінов’єва О.Г. 

Малкіна В.М. 

 

Комп’ютерна на-

вчальна програма 

із застосуванням 

технології Drag-

and-Drop 

 

Збірник матеріалів  
ІV міжнародної нау-

кової конференції 
„Цифрова освіта в 

природничих універ-
ситетах” (25-27 жот-
ня), НУБІП України, 
Київ.-К.: Компринт, 

2017. С. 54-56. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 
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№  П.І.Б. 
автора (ів)

1) Назва роботи
2) 

Видавництво,  
журнал 

(назва; рік; том; но-
мер; випуск; кількість 
сторінок монографії, 
підручника, посібни-

ка; перша-остання 
сторінки статі, тез)

3)
  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове  

/ не фахове;  
електронне – 

фахове  
/ не фахове)  

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 

7. Строкань О.В. 
Литвин Ю.О. 

Застосування му-

льтимедійних те-

хнологій в проце-

сі е-навчання 

Збірник матеріалів IV 
Міжнародної наукової 
конференції «Цифрова 
освіта в природничих 
університетах», 25-27 
жовтня 2017 року, НУ-
БІП України, Київ. – К.: 
Компринт, 2017. – С. 
67-69. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 

 

8.  Строкань О.В. 
Литвин Ю.О. 
Юстус А.О. 

Управління 

Аrduino в режимі 

веб-сервер 

Збірник матеріалів ІІ 
Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Перспективні напрям-
ки сучасної електроні-
ки, інформаційних і 
комп’ютерних систем», 
22-24 листопада 2017 
року, Дніпровський 
національний універ-
ситет  ім. Олеся Гонча-
ра України, Дніпро. – 
Дніпро: Компринт, 
2017. – С. 119-121. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 

 

9.   Строкань О.В. 
Литвин Ю.О. 

Сучасні рішення 

управління роз-

поділенням аеро-

іонних полів 

Збірник наукових 

праць  «Інформаційні 

технології в освіті та 

науці». – Мелітополь: 

Вид-во МДПУ ім. Бог-

дана Хмельницького, 

2017 

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; кількість 
сторінок монографії, 
підручника, посібни-

ка; перша-остання 
сторінки статі, тез)

3)
  

Тип  
видання 

 (друковане – 
фахове  

/ не фахове;  
електронне – 

фахове  
/ не фахове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва  

НМБД)
 4)

 

Кількість 
обліково-
видавни-

чих (автор-
ських) ар-

кушів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати ім-

пакт-

фактор 

10.  Строкань О.В. 
Чураков А.Я. 

Навчальний посі-
бник з дисциплі-
ни «Схемотехніка 
ЕОМ» 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської науко-
во-практичної конфе-
ренція з міжнародною 
участю «Фундамента-
льна підготовка фахів-
ців у природничо-
математичній, техніч-
ній, агротехнологічній 
та економічній галу-
зях» (11-13 вересня 
2017), ТДАТУ, – Мелі-
тополь: ТДАТУ, 2017. 
– С. 163-164. 

друковане – 
не фахове 

 0,13 
авт.арк. 

 
11. Строкань О.В. Програмний мо-

дуль «Проекту-
вання розміщен-
ня аероіонізацій-
них систем у ви-
робничому при-
міщені» 

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської науко-
во-практичної конфе-
ренція з міжнародною 
участю «Фундамента-
льна підготовка фахів-
ців у природничо-
математичній, техніч-
ній, агротехнологічній 
та економічній галу-
зях» (11-13 вересня 
2017), ТДАТУ. – Мелі-
тополь: ТДАТУ, 2017.  
– С. 161-162. 

друковане – 
не фахове 

 0,13 
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 фахове;  
електронне – 

фахове  
/ не фахове)  

Включення 
видання до 

міжнародних 
наукометри-

чних баз 
(назва  

НМБД)
 4)

 

Кількість 
обліково-
видавни-

чих (автор-
ських) ар-

кушів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати ім-

пакт-

фактор 

12. Малкіна В.М. 
Кравченко В.А. 

Автоматизований 
модуль визначен-
ня площі листко-
вої поверхні рос-
лин на основі тех-
нологій 
комп’ютерного 
зору 

Фундаментальна під-
готовка фахівців у 
природничо-
математичній, техні-
чній, агротехнологі-
чній та економічній 
галузях. Матеріали 
Всеукраїнської нау-
ково-практичної 
конференції з міжна-
родною участю. (11-
13 вересня). – Мелі-
тополь: ТОВ „Колор 
Принт”, 2017.  
С.90-92. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 

 
13. Малкіна В.М. 

Сіренко А.А. 
Програмний мо-
дуль „Симплекс-
метод розв’язання 
задач лінійного 
програмування” 

Фундаментальна під-
готовка фахівців у 
природничо-
математичній, техні-
чній, агротехнологі-
чній та економічній 
галузях. Матеріали 
Всеукраїнської нау-
ково-практичної 
конференції з міжна-
родною участю. (11-
13 вересня). – Мелі-
тополь: ТОВ „Колор 
Принт”, 2017.  
С.92-94. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 
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A 1 2 3 4 5 6 7 
14. Лубко Д.В. 

Мацулевич О.Є. 

Інформаційна сис-

тема розрахунку 

технологічних 

карт вирощування 

просапних культур 

Фундаментальна під-

готовка фахівців у 

природничо-

математичній, техні-

чній, агротехнологі-

чній та економічній 

галузях. Матеріали 

Всеукраїнської нау-

ково-практичної 

конференції з міжна-

родною участю. (11-

13 вересня). – Мелі-

тополь: ТОВ „Колор 

Принт”, 2017.  

С. 88-89. 

друковане – 
не фахове 

 0,13 
авт.арк. 

 
15. Лубко Д.В. 

Литвин Ю.О. 

 

Інформаційна сис-

тема кафедри ви-

шу з підсистемою 

підтримки контро-

лю дистанційного 

навчання та обліку 

успішності 

Фундаментальна під-

готовка фахівців у 

природничо-

математичній, техні-

чній, агротехнологі-

чній та економічній 

галузях. Матеріали 

Всеукраїнської нау-

ково-практичної 

конференції з міжна-

родною участю. (11-

13 вересня). – Мелі-

тополь: ТОВ „Колор 

Принт”, 2017.  

С.85-87. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 
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A 1 2 3 4 5 6 7 
16. Беккауер А.О. Інформаційна сис-

тема факультету 

АТЕ з підсисте-

мою тестового ко-

нтролю знань 

Фундаментальна під-

готовка фахівців у 

природничо-

математичній, техні-

чній, агротехнологі-

чній та економічній 

галузях. Матеріали 

Всеукраїнської нау-

ково-практичної 

конференції з міжна-

родною участю. (11-

13 вересня). – Мелі-

тополь: ТОВ „Колор 

Принт”, 2017.  

С.16-17. 

друковане – 
не фахове 

 0,13 
авт.арк. 

 
17. Беккауер А.О. Програмний мо-

дуль прогнозуван-

ня попиту на про-

дукцію підприємс-

тва на основі тех-

нологій 

DataMining  

Фундаментальна під-

готовка фахівців у 

природничо-

математичній, техні-

чній, агротехнологі-

чній та економічній 

галузях. Матеріали 

Всеукраїнської нау-

ково-практичної 

конференції з міжна-

родною участю. (11-

13 вересня). – Мелі-

тополь: ТОВ „Колор 

Принт”, 2017. С.18-

19. 

друковане – 
не фахове 

 0,13 
авт.арк. 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

18. Зінов‘єва О.Г. Застосування па-

кету Maple для 

розв’язання задач 

теорії ігор 

Фундаментальна під-

готовка фахівців у 

природничо-

математичній, техні-

чній, агротехнологі-

чній та економічній 

галузях. Матеріали 

Всеукраїнської нау-

ково-практичної 

конференції з міжна-

родною участю. (11-

13 вересня). – Мелі-

тополь: ТОВ „Колор 

Принт”, 2017.  

С.47-49. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 

 

19. Зінов‘єва О.Г. Методика знахо-

дження максима-

льного потоку в 

мережі за допомо-

гою пакета Maple 

Фундаментальна під-

готовка фахівців у 

природничо-

математичній, техні-

чній, агротехнологі-

чній та економічній 

галузях. Матеріали 

Всеукраїнської нау-

ково-практичної 

конференції з міжна-

родною участю. (11-

13 вересня). – Мелі-

тополь: ТОВ „Колор 

Принт”, 2017.  

С.49-52. 

друковане – 
не фахове 

 0,25 
авт.арк. 
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A 1 2 3 4 5 6 7 
20. Зінов‘єва О.Г. 

Івженко О.В. 

 

Аналіз тренд-

сезонних часових 

рядів за допомо-

гою Microsoft Ex-

cel 

Фундаментальна під-

готовка фахівців у 

природничо-

математичній, техні-

чній, агротехнологі-

чній та економічній 

галузях. Матеріали 

Всеукраїнської нау-

ково-практичної 

конференції з міжна-

родною участю. (11-

13 вересня). – Мелі-

тополь: ТОВ „Колор 

Принт”, 2017.  

С.52-55. 

друковане – 
не фахове 

 0,25 
авт.арк. 

 

21.  Сіциліцин Ю.О. Програмний мо-

дуль „Визначення 

показників індиві-

дуального профе-

сійного ризику 

працівника та 

умови праці” 

Фундаментальна під-

готовка фахівців у 

природничо-

математичній, техні-

чній, агротехнологі-

чній та економічній 

галузях. Матеріали 

Всеукраїнської нау-

ково-практичної 

конференції з міжна-

родною участю. (11-

13 вересня). – Мелі-

тополь: ТОВ „Колор 

Принт”, 2017.  

С.145-147. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

22. Сіциліцин Ю.О. 

Мацулевич О.Є. 

Інформаційна сис-

тема тестування 

навичок водіїв 

тракторів на осно-

ві розрахунку без-

помилкового ви-

конання 

Фундаментальна під-

готовка фахівців у 

природничо-

математичній, техні-

чній, агротехнологі-

чній та економічній 

галузях. Матеріали 

Всеукраїнської нау-

ково-практичної 

конференції з міжна-

родною участю. (11-

13 вересня). – Мелі-

тополь: ТОВ „Колор 

Принт”, 2017. С.148-

149. 

друковане – 
не фахове 

 0,13 
авт.арк. 

 

23. Темніков Г.Є. Автоматизована 

система керування 

освітнім процесом 

в таврійському 

державному агро-

технологічному 

університеті 

„Osvita” 

Фундаментальна під-

готовка фахівців у 

природничо-

математичній, техні-

чній, агротехнологі-

чній та економічній 

галузях. Матеріали 

Всеукраїнської нау-

ково-практичної 

конференції з міжна-

родною участю. (11-

13 вересня). – Мелі-

тополь: ТОВ „Колор 

Принт”, 2017. С.167-

169. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 
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A 1 2 3 4 5 6 7 
24. Лубко Д.В. Вибір технології 

розведення курей 

шляхом проекту-

вання  

інформаційно-

довідкової систе-

ми  

ІХ Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція: „Інфо-

рмаційні технології в 

освіті та науці”. Збі-

рник наукових праць.  

(18-19 травня 2017 

р.). Мелітопольський 

державний педагогі-

чний університет 

імені Богдана Хме-

льницького. - №1 

(19). – Мелітополь, 

2017. С.165-169. 

друковане – 
не фахове 

 0,31 
авт.арк. 

 

25. Лубко Д.В. 

Шаров С.В. 

Розробка інтелек-

туальної інформа-

ційної  системи 

для птахівництва 

Системи обробки ін-

формації: Збірник 

наукових праць // 

Харківський універ-

ситет Повітряних 

Сил імені Івана Ко-

жедуба. – Вип. 4 

(150). - Харьків, 

2017. C. 170-174. 

(науково-фахове ви-

дання) 

друковане – 
фахове 

 0,31 
авт.арк. 
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A 1 2 3 4 5 6 7 
26. Лубко Д.В. 

Шаров С.В. 
Розробка та вико-

ристання сніферу 

як засобу забезпе-

чення безпеки  

ТСР з’єднань  

Системи обробки ін-
формації: Збірник 
наукових праць // 
Харківський універ-
ситет Повітряних 
Сил імені Івана Ко-
жедуба. – Вип. 5 
(151). - Харьків, 
2017. C. 138-144. 
(науково-фахове ви-
дання) 

друковане – 
фахове 

 0,44 
авт.арк. 

 

27. Малкіна В.М. 
Кравченко В.В. 

Інформаційна сис-
тема автоматизо-
ваного пошуку ко-
ординат об'єкту на 
карті на основі 
фотографічних 
зображень земної 
поверхні 

Збірник матеріалів ІІ 
Всеукраїнська науко-
во-практична конфе-
ренція «Перспективні 
напрямки сучасної 
електроніки, інформа-
ційних і 
комп’ютерних сис-
тем», 22-24 листопада 
2017 року, Дніпровсь-
кий національний уні-
верситет  ім. Олеся 
Гончара України, 
Дніпро. – Дніпро: 
Компринт, 2017.  
– С. 125-127. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 

 

28. Зінов’єва О.Г. 

Малкіна В.М. 

 

Використання в 

навчальному про-

цесі комп’ютерних 

навчальних про-

грам із застосу-

ванням технології 

Drag-and-Drop 

Удосконалення осві-
тньо-виховного про-
цесу в вищому на-
вчальному закладі. 
Випуск 20 / Збірник 
науково-методичних 
праць/ Таврійський 
державний агротех-
нологічний універси-
тет – Мелітополь, 
2017. с.54-56 
 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 

 

 



 44 

A 1 2 3 4 5 6 7 

29. Лубко Д.В. 

Литвин Ю.О. 

Методологія прое-

ктування Аrduino 

в якості Web-client 

та Web-server з 

використанням 

датчика DHT11  

та їх порівняльна 

характеристика 

Вісник Національно-

го технічного універ-

ситету „ХПІ”. Збір-

ник наукових праць. 

Серія: Нові рішення 

в сучасних техноло-

гіях. – Х.: НТУ 

„ХПІ”. – 2017. - №32 

(1254). С. 62-67. 

друковане – 

не фахове 

 
0,38 

авт.арк. 

 

30. Лубко Д.В. 

 

Проектування до-

відкової інтелек-

туальної експерт-

ної системи  

для вівчарства у 

приватних госпо-

дарствах країни 

Ukrainian Journal of 

Educational Studies 

and Information 

Technology. 2017.  

– Vol.5, №3.  

– pp. 1 – 18. 

друковане – 

не фахове 

 
1,12 

авт.арк. 
 

31.  Строкань О.В. 
Литвин Ю.О. 

Сучасні рішення 

управління розпо-

ділом аероіонних 

полів 

Ukrainian Journal of 

Educational Studies 

and Information 

Technology. 2017.  

– Vol.5, №3.  

– pp. 19 – 27. 

друковане – 

не фахове 

 
0,56 

авт.арк. 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

32.  Щербина В.М. 

Коломієць С.М. 

Методика проек-

тування конічних 

зубчастих коліс за 

допомогою прик-

ладних бібліотек 

CAD системи 

Компас  

Фундаментальна під-

готовка фахівців у 

природничо-

математичній, техні-

чній, агротехнологі-

чній та економічній 

галузях. Матеріали 

Всеукраїнської нау-

ково-практичної 

конференції з міжна-

родною участю. (11-

13 вересня). – Мелі-

тополь: ТОВ „Колор 

Принт”, 2017. С.197-

200. 

друковане – 
не фахове 

 0,25 
авт.арк. 

 

Всього  Х х х х 
5)

  х 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

1.    х    

2.    х    

…    х    

Всього  х х х х 
5)

  х 

- опубліковані в Україні 

1. Ібрагімова Л.А. Особливості робо-

ти з базою даних в 

мові програмуван-

ня С# в середови-

щі Microsoft Visual 

Studio 

Міжнародна науко-

во-практична конфе-

ренція „Наукова ду-

мка інформаційного 

століття”. Збірник 

наукових праць. 

Дніпро, 2017. 

С. 126-129. 

друковане – 
не фахове 

 0,25 
авт.арк. 

 

2. Сіциліцин Ю.О. 

Ройко Є.  

 

Порівняння крос-

платформних мов 

програмування 

JAVA та QT 

ІХ Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція: „Інфо-

рмаційні технології в 

освіті та науці”. Збі-

рник наукових праць.  

(18-19 травня 2017 

р.). Мелітопольський 

державний педагогі-

чний університет 

імені Богдана Хме-

льницького. - №1 

(19). – Мелітополь, 

2017. С. 220-222. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

3. Сіциліцин Ю.О. 

Москаленко О. 

 

Огляд засобів роз-

робки мобільних 

додатків 

ІХ Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція: „Інфо-

рмаційні технології в 

освіті та науці”. Збі-

рник наукових праць.  

(18-19 травня 2017 

р.). Мелітопольський 

державний педагогі-

чний університет 

імені Богдана Хме-

льницького. - №1 

(19). – Мелітополь, 

2017. С. 180-183. 

друковане – 
не фахове 

 0,25 
авт.арк. 

 

4. Сіциліцин Ю.О. 

Солдатко Р. 

Аналіз систем ав-

томатизації бухга-

лтерського обліку 

сільськогосподар-

ського підприємс-

тва 

ІХ Всеукраїнська на-

уково-практична 

конференція: „Інфо-

рмаційні технології в 

освіті та науці”. Збі-

рник наукових праць.  

(18-19 травня 2017 

р.). Мелітопольський 

державний педагогі-

чний університет 

імені Богдана Хме-

льницького. - №1 

(19). – Мелітополь, 

2017. С. 254-256. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

5. Путятин В.П. 

Коваленко С.М. 

Чалий І.В.  

Мегель Ю.Є. 

 

 

Використання 

порталу 

BITRIX24.UA для 

ознайомлення сту-

дентів-

першокурсників з 

IT –контуром су-

часної компанії 

Матер. 8-ї міжн. 

наук. – практ. конф. 

«Ринкова трасфор-

мація економіки: 

стан, проблеми, пер-

спективи». – [у 2-х 

т.]. – Харків, 7 квіт-

ня. ХНТУСГ. - 2017. 

– Т.2.- С. 186 – 189. 

друковане – 

не фахове 

 0,25 

авт.арк. 

 

 
  

     
        
 

  
     

        
Всього  х х х х 

5)
  х 

 

Наукові праці, прийняті редакцією до друку у 2017 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 фахове;  
електронне – 

фахове 
/ не фахове)  

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. Кравченко В.А. Автоматизова-

ний модуль ви-
значення площі 
листкової пове-
рхні рослин на 
основі техноло-
гій 
комп’ютерного 
зору 

Фундаменталь-
на підготовка 
фахівців у при-
родничо-
математичній, 
технічній, агро-
технологічній та 
економічній га-
лузях. Матеріа-
ли Всеукраїнсь-
кої науково-
практичної кон-
ференції з між-
народною учас-
тю. (11-13 вере-
сня). – Меліто-
поль: ТОВ „Ко-
лор Принт”, 
2017. С.90-92. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
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 фахове;  
електронне – 

фахове 
 / не фахове)  

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 

2. Сіренко А.А.  Фундаментальна 
підготовка фахів-
ців у природничо-
математичній, 
технічній, агроте-
хнологічній та 
економічній галу-
зях. Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-
практичної кон-
ференції з міжна-
родною участю. 
(11-13 вересня). – 
Мелітополь: ТОВ 
„Колор Принт”, 
2017. С.92-94. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 

 Малкіна 
В.М. 

 

3.          
4.         
         

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. 
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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 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

1.     
 

   

2.     
 

   

…     
 

   

Всього  х х х х 
3)

  х х 

- опубліковані в Україні 

1. Мозговенко А.А. Information sys-
tem of orthogonal 
design construc-
tion of experi-
ments under the 
D-efficient mini-
mization criteria 

Modern Technolo-
gies: Improving the 
Present and Impact-
ing the Future: In-
ternational Scien-
tific Multidiscipli-
nary Conference of 
Students and Be-
ginner Scientists. – 
Дніпро: Дніпро-
петр. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. 
В. Лазаряна, 2017. 
C. 120. 

друковане – 
не фахове 

 0,06 
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 
2. Kravchenko V.A. Information sys-

tem of automated 
localization of ob-
jects on the map 
on the basis of 
photographic im-
ages of the earth 
surface 

Modern Technolo-
gies: Improving the 
Present and Impact-
ing the Future: In-
ternational Scien-
tific Multidiscipli-
nary Conference of 
Students and Be-
ginner Scientists. – 
Дніпро: Дніпро-
петр. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. 
В. Лазаряна, 2017. 
C. 113-114. 

друковане – 
не фахове 

 0,13 
авт.арк. 

 

Малкіна 
В.М. 

 

3.  Sirenko A.A. Aplication of 
Drag&Drop tech-
nology in comput-
er simulation 
software  

Modern Technolo-
gies: Improving the 
Present and Impact-
ing the Future: In-
ternational Scien-
tific Multidiscipli-
nary Conference of 
Students and Be-
ginner Scientists. – 
Дніпро: Дніпро-
петр. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. 
В. Лазаряна, 2017. 
C. 130-131. 

друковане – 
не фахове 

 0,13 
авт.арк. 

 

Малкіна 
В.М. 
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A 1 2 3 4 5 6 7 8 
4.  Юстус А.О. Управління 

Аrduino в ре-
жимі веб-
сервер 

Збірник матеріа-
лів ІІ Всеукраїн-
ська науково-
практична конфе-
ренція «Перспек-
тивні напрямки 
сучасної електро-
ніки, інформацій-
них і 
комп’ютерних 
систем», 22-24 
листопада 2017 
року, Дніпровсь-
кий національний 
університет  ім. 
Олеся Гончара 
України, Дніпро. 
– Дніпро: Комп-
ринт, 2017.  
– С. 119-121. 

друковане – 
не фахове 

 До друку 

 

 

5.  Кравченко В.В. Інформаційна 
система авто-
матизованого 
пошуку коор-
динат об'єкту 
на карті на ос-
нові фотогра-
фічних зобра-
жень земної 
поверхні 

Збірник матеріа-
лів ІІ Всеукраїн-
ська науково-
практична конфе-
ренція «Перспек-
тивні напрямки 
сучасної електро-
ніки, інформацій-
них і 
комп’ютерних 
систем», 22-24 
листопада 2017 
року, Дніпровсь-
кий національний 
університет  ім. 
Олеся Гончара 
України, Дніпро. 
– Дніпро: Комп-
ринт, 2017.  
– С. 125-127. 

друковане – 
не фахове 

 0,19 
авт.арк. 

 

 

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. 




