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1. Перелік проблемних лабораторій у складі НДІ університету (назва, 

керівник) 

Гідравлічні машини та гідроприводи сільськогосподарської техніки. 

Керівник – д.т.н., професор Панченко А.І. 

 

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

зва, керівник) 

 

3. Робота за договорами про наукове співробітництво з науковими 

установами та навчальними закладами – таблиця 1 

№ 

Назва 

 установи 

 (закладу) 

Тема 

договору 

Дата 

укладення 

договору 

Обсяг фінансу-

вання цих до-

говорів, тис. 

грн. 

Що зроблено в 

рамках співпраці 

      

 

4. Участь у виконанні госпдоговірних НДР – таблиця 2 

* - термін виконання робіт згідно договору № 44003/2 коригується по мірі фінансування   

Держбюджету України. 

 

 

 

 

 

 

№ 

Тема, шифр,  

замовник, 

обсяг (тис. грн.),  

керівник 

Основні 

 результати 

Обсяг фінан-

сових надхо-

джень до уні-

верситету від 

наукової дія-

льності*, тис. 

грн. 

П.І.Б. 

співробітників кафед-

ри, які брали участь у 

виконанні роботи 

Закінчені  НДР 

     

Перехідні НДР 

 Розробка сімейства 

уніфікованих високо-

моментних гідромо-

торів, 

договор № 44003/2 з 

Міністерством проми-

слової політики Укра-

їни  

(460 тис. грн.). 

Керівник – д.т.н., 

професор Панченко 

А.І. 

Для випробувань 

сімейства уніфі-

кованих високо-

моментних гід-

ромоторів розро-

блено конструк-

торську докумен-

тацію на стенд та 

виготовлено 

стенд для випро-

бувань гідромо-

торів різної по-

тужності. 

 Панченко А.І.,  

Волошина А.А.,  

Гуйва С.Д.,  

Мілаєва І.І. 
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5. Участь у виконанні держбюджетних НДР 1)
  – таблиця 3 

1) фінансування МОН 

 

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

межах робочого часу викладачів – таблиця 4 

№ П.І.Б. 

Тема НДР (загальна)
 1)

, держа-

вний реєстраційний номер, ке-

рівник 

Тема (підтема, розділ) НДР
1)

 

 Панченко А.І.,  

Волошина А.А.,  

Гуйва С.Д., 

Панченко І.А. 

 

Удосконалення і розробка нау-

кових основ підвищення екс-

плуатаційної  ефективності 

мобільної сільськогосподарсь-

кої техніки (державний реєст-

раційний номер 0116U002719) 

Розділ: Проектування планета-

рних гідромашин для силового 

гідроприводу мобільної сільсь-

когосподарської техніки (2016-

2020 р.р.) 

Підрозділ: Проектування вити-

скувального блоку (2017 р.) 
1)відмітити закінчені НДР 

 

 

7. Основні результати
1)

 НДР, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів 
Програма 0116U002719 «Удосконалення і розробка наукових основ під-

вищення експлуатаційної  ефективності мобільної сільськогосподарської техні-

ки».  Науковий керівник – д.т.н., професор Панченко А.І.  

Розроблено математичний апарат і алгоритм розрахунку, що дозволяє ви-

значити геометричні параметри сполучених витискувачів планетарного гідро-

мотора шляхом моделювання зміни його вихідних параметрів в процесі експлу-

атації з урахуванням похибки форми його витискувачів. 

Розроблено математичну модель робочих процесів, що відбуваються у 

витискувальному блоці планетарних тгідромашин, яка дозволяэ визначити вза-

ємозв'язок геометричних параметрів витискувального блоку з вихідними харак-

теристиками планетарного гідромотора. 

Розроблено методику проектування елементів витискувального блоку 

планетарного гідромотору, яка дозволяэ досліджувати процес зміни площі ро-

бочих камер в залежності від варіювання геометричних параметрів, а також ви-

значити кількість робочої рідини, що подається в кожну робочу камеру плане-

тарного гідромотора.  

 

 

№ 

Тема,  державний ре-

єстраційний номер,  

замовник, 

обсяг (тис. грн.),  

керівник 

Основні 

 результати 

Обсяг фінансо-

вих надхо-

джень до уні-

верситету від 

наукової діяль-

ності, тис. грн. 

П.І.Б. 

співробітників кафедри, 

які брали участь у вико-

нанні роботи 

Закінчені  НДР 

     

Перехідні НДР 
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8. 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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9. 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  

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

таблиця 7 

Впроваджено НТП у виробництво, 

 в тому числі: 
Назва НТП

1) 

– нової техніки  

– нових технологій  

– нових матеріалів  

– сортів рослин та порід тварин  

– методів, теорій  

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

 

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

лиця 8 

№ 
Назва 

розробки
1) 

П.І.Б. 

автора(ів) 

Важливі показ-

ники, які харак-

теризують рі-

вень отримано-

го наукового 

результату
2)

 

Місце впрова-

дження (назва 

організації, ві-

домча належність, 

адреса)  

Докумен-

тальне 

підтвер-

дження 

впрова-

дження
3) 

Практичні 

результати, 

які отрима-

но від впро-

вадження
4)

 
 

  У навчальний процес 

       

У виробництво в ННДЦ ТДАТУ 
       

У виробництво за межами ТДАТУ 

       
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. 
 

12. Винахідницька та раціоналізаторська робота – таблиця 9 

№ 
П.І.Б. 

автора(ів) 

Вид  

охоронного  

документу
1)

  

Номер 

охоронного  

документу 

Назва 

винаходу, 

наукового 

твору 

Дата публікації 

відомостей про 

видачу охорон-

ного документу 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

1   х   

2      

Отримано охоронних документів 

1 Болтянський О.В. 

Болтянська Н.І. 

Мовчан С.І. 

Патент на 

корисну мо-

дель 

№ 114364 Змішувач водних 

розчинів 

10.03.2017 

2 Гуйва С.Д. Патент на 

корисну мо-

дель 

F04С 2/08 Спосіб контролю 

зубчастих коліс 

планетарних гід-

ромашин 

09.10.2017 

3 Стефановський 

О.Б. 

Патент на 

корисну мо-

дель 

F02B 5/00 Поршневий дви-

гун внутрішнього 

згоряння 

08/12/2017 
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13. Публікації (монографії, підручники,навчальні посібники, статті, тези та 

ін. наукові роботи, надруковані у закордонних виданнях та виданнях 

України). (Додаток А). 

 

14.  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) 

 

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

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

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

15.1 Участь у конференціях і семінарах співробітників кафедри – таблиця 

11 

№ П.І.Б.
1)

   
Scopus

 
  

Web of 

science 
Copernicus

 Google 

Scholar 
… 

цит. h цит. h цит. h цит. h цит. h 

1. Панченко А.І.       157 6   

2. Волошина А.А.       158 6   

3. Мілаєва І.І.       22 3   

4. Панченко І.А.       22 3   

Всього        359 18   

в т.ч. 

молоді 

вчені 

 

          

№ П.І.Б.
1)

 Назва заходу
2)

  
Місце та дата 

проведення  

Тема  

доповіді
3) 

1 2 3 4 5 

Міжнародні конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
1. З.Я. Лурье,  

А.И. Панченко,  

Е.Н. Цента 

XVІІІ Міжнарод-

на науково-

технічна конфе-

ренція «Промис-

лова гідравліка і 

пневматика» 

Вінниця, 3-6 

жовтня 2017 ро-

ку 

Динамика двухмер-

ной системы управ-

ления мехатронного 

гидроагрегата навес-

ным оборудованием 

трактора 

2. А.І. Панченко, 

А.А. Волошина, 

І.А. Панченко 

Способи розподілу 

робочої рідини в пла-

нетарних гідромаши-

нах 

3. А.І. Панченко, 

А.А. Волошина, 

І.А. Панченко 

Особливості моделю-

вання робочих проце-

сів, що відбуваються 

в гідрообертачах пла-

нетарного типу, які 

працюють у складі 

гідроагрегату 

4. О.Б. Стефановський Всеросійська Мі-

жнародна науко-

во-практична 

конференція   

Челябінськ, 

2017 

Зависимость между 

двумя параметрами 

процессов сгорания и 

расширения, влияю- 

javascript:void(0)
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1 2 3 4 5 

  « Современные 

транспортне тех-

нологии: задачи, 

проблемы, реше-

ния» 

 щими  на результат 

теплового расчёта ди-

зеля 

5. О.В. Болтянський 

Н.І. Болтянська 

V Науково-

технічна конфе-

ренція «Техніч-

ний прогрес у 

тваринництві та 

кормовиробницт-

ві» 

Глеваха, 2017 Аналіз відмов і зносу 

стійлового устатку-

вання ферм ВРХ 

6. О.В. Болтянський 

Н.І. Болтянська 

Щодо питань удоскона-

лення технічного 

діагностування та ре-

монту технологічного 

устаткування ферм ВРХ 

7. О.В. Болтянський 

Н.І. Болтянська 

С.І. Мовчан 

IХ Міжнародна 

інтернет-

конференція «Со-

ціальні та еколо-

гічні технології: 

актуальні пробле-

ми теорії і прак-

тики» 

Мелітополь, 

2017 

Организация замкну-

тых систем водо-

очистки гальваниче-

ских производств с 

применением гальва-

никоагуляторов 

8. О.В. Болтянський 

Н.І. Болтянська 

С.І. Мовчан 

Міжнародна нау-

ково-практична 

конференція «Ме-

ліорція та водови-

користання» 

Мелітополь, 

2017 

Інженерне забезпе-

чення надійності ро-

боти систем оборот-

ного водопостачання 

промислових підпри-

ємств 

Всеукраїнські конференції, які відбулися за межами ТДАТУ 
     

Конференції, які відбулися в ТДАТУ 
1. А.І. Панченко Щорічна  науко-

во-практична 

конференція про-

фесорсько викла-

дацького складу 

«Проблеми та пе-

рспективи сталого 

розвитку АПК пі-

вдня України» 

Мелітополь, 

ТДАТУ, 

26.05.2017 р., 

ауд. 8.111 

Гідромашини плане-

тарного типу, що ви-

користовуються в си-

лових гідроприводах 

мобільної техніки 

2. А.І. Панченко   Геометричне моде-

лювання при проек-

туванні планетарних 

гідромашин 

3. А.А. Волошина   Конструктивні особ-

ливості гідромашин 

планетарного типу 

4. А.А. Волошина   Дослідження ККД 

планетарних гідро-

машин  
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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) 
 

15.2 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 

 

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

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

учасників
 

    

 

17.  Перелік грантів та стипендій для виконання наукових досліджень, 

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

грант (стипендію), обсяг фінансування) 

 

18.  Наукові збірники, видані кафедрою – таблиця 14 

№ Назва збірника Вид збірника
1) 

Кількість 

 публікацій //обліково-

видавничі (авторські) ар-

куші 

1 Праці ТДАТУ. –  Мелі-

тополь. – 2017. – Вип. 

17. – т.3. – 237 с. 

Збірник наукових праць 24 / 10,8 

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

1 2 3 4 5 

5. О.В. Болтянський   Робота ДВЗ на сумі-

шах біопалива 

6. О.В. Болтянський   Альтернативні види 

палива 

7. І.І. Мілаєва   Найкращі дизельні 

двигуни автомобілів 

8. І.І. Мілаєва   Гибридні двигуни 

9. С.Д. Гуйва   Спосіб контролю зу-

бчастих коліс плане-

тарних гідромашин 

10. С.Д. Гуйва   Опції сучасних авто-

мобілів: за та проти 

11. І.А. Панченко   Математичне моде-

лювання гідроприво-

дів та їх елементів  

Науково-практичні семінари 
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19.  Участь у виставках – таблиця 15 

№ 

Назва  

виставкових 

 заходів 

Місце та дата  

проведення 

Перелік виставлених  

експонатів 

    

 

20.  Робота над дисертаціями, підготовка та складання іспитів канди-

датського мінімуму 

20.1 Складання іспитів кандидатського мінімуму аспірантами та здобува-

чами кафедри – таблиця 16 
№ П.І.Б Предмет 

   

 

20.2 Робота над дисертаціями – таблиця 17 

№ 
П.І.Б. 

дисертанта 

Тема 

дисертації 

Науковий 

керівник 

(консуль-

тант) вчений 

ступень, 

вчене звання 

Дата 

затвер-

дження те-

ми дисер-

тації Вче-

ною радою 

Дата 

предста-

влення 

дисер-

тації до 

захисту 

Шифр спец-

ради подан-

ня дисерта-

ції до захис-

ту, назва 

установи 

Вид 

на-

вчан-

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Засядько 

А.І. 

Моделю-

вання ро-

бочих по-

верхонь 

торцевих 

розподіль-

чих сис-

тем плане-

тарних 

гідромо-

торів 

д.т.н.,  

професор 

Панченко А.І. 

22.02.11р. 

протокол 

№7 

2018 р.  аспі-

ранту-

ра 

2 Панченко 

І.А. 

Покра-

щення ви-

хідних ха-

рактерис-

тик плане-

тарного 

гідромо-

тора 

д.т.н.,  

професор  

Волошина 

А.А. 

28.02.12 р. 

протокол №7 

2018 р. К55.51.03 

Сумський 

державний 

університет 

аспі-

ранту-

ра 

3 Оберніхін 

Ю.П. 

Обґрунту-

вання ви-

хідних ха-

рактерис-

тик плане-

тарних 

гідрообер-

тачів для  

приводу 

активних 

д.т.н.,  

професор 

Панченко А.І. 

 2019 р. К55.51.03 

Сумський 

державний 

університет 

аспі-

ранту-

ра 
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20.3 Захист дисертацій докторантами, аспірантами та здобувачами кафедри 

– таблиця 18 
№ П.І.Б.  

дисер-

танта 

Тема ди-

сертації 

Спеціаль-

ність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

дисертації 

Шифр спеціа-

лізованої вче-

ної ради, на-

зва установи, 

в якій захи-

щена дисер-

тація 

Дата за-

хисту 

Дата 

прису-

дження 

науково-

го ступе-

ню 

        

 

20.4 Захист дисертацій під керівництвом співробітників кафедри – таблиця 

19 

 

21. Рецензування, редагування і підготовка збірників наукових праць, 

монографій, опонування дисертацій 

21.1 Відгуки на дисертаційні роботи – таблиця 20 

№№ 

П.І.Б. 

рецензента  

дисертації 

Тема 

дисертації 

П.І.Б. 

дисерта-

нта 

Спеціаль-

ність 

(назва, 

шифр) 

Вид 

дисер-

тації 

Шифр спец-ради, 

назва установи, в 

якій захищена 

дисертація 

Дата 

захисту 

Підготовка експертного висновку по дисертації 

        

робочих 

органів 

мобільної 

сільсько-

господар-

ської тех-

ніки 

4 Дідур В.В. Механіко-

технологі-

чні основи 

глибокої 

переробки 

рослинної 

сировини 

рицини 

стосовно 

малото-

нажних 

підпри-

ємств 

д.т.н.,  

професор 

Панченко А.І. 

24.10.16р. 

протокол №4 

2019 р. Д18.819.01 

ТДАТУ 

докта

таран

ран-

тура 

№№ П.І.Б.  

керівни-

ка 

Тема дисер-

тації 

П.І.Б.  

дисер-

танта 

Спеціаль-

ність 

(назва, 

шифр) 

Вид  

дисе-

ртації 

Шифр спеціалізо-

ваної вченої ради, 

назва установи, в 

якій захищена  

дисертація 

Дата  

захис-

ту 
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Опонування дисертацій 

1. Панченко 

А.І. 

Розробка тео-

рії та методів 

розрахунку 

вихорокамер-

них нагнітачів 

Роговий 

А.С. 

05.05.17 - 

гідравліч-

ні машини 

та гідроп-

невмоаг-

регати 

докт. Д 64.050.11  

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» 

 

2. Панченко 

А.І. 

Прогнозування 

працездатності 

малогабаритних 

електромагніт-

них клапанів в 

системах авіо-

космічної техні-

ки 

Рикуніч 

Ю.М. 

05.02.02 – 

машиноз-

навство 

канд. Д 64.050.11  

Національний 

технічний 

університет  

«Київський 

політехнічний 

інститут» 

 

Підготовка відгуків на автореферати дисертацій 

1. Панченко 

А.І. 

Функціонально-

орієнтована 

елементна база 

проектування 

систем  

гідро- і пневмо-

приводів 

Струтин-

ський 

С.В. 

05.02.02 – 

машиноз-

навство 

докт.   

2 Панченко 

А.І. 

Формування 

функціональної 

стабільності 

тракторів  

на транспорт-

них роботах 

Шуляк 

М.Л. 

05.22.02 – 

авто-

мобілі та 

трактори 

докт.   

3. Панченко 

А.І. 

Обґрунтуван-

ня параметрів 

системи 

гідроприводів 

блочно-

порційного 

відокремлю-

вача консер-

вованих 

кормів 

Руткевич 

В.С. 

05.05.11 – 

машини і 

засоби 

механіза-

ції с.г. 

виробни-

цтва 

канд.   

 

21.2 Рецензування наукових праць, редагування та підготовка збірників 

наукових праць – таблиця 21 
№№ П.І.Б. 

рецензента  

(редактора) 

Збірники наукових праць
1) 

Монографії
1) 

1 Панченко А.І. Праці ТДАТУ. –  Меліто-

поль,  2017. – Вип. 17. – т.3. 

– 237 с. 

 

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

22.1 Робота наукових гуртків – таблиця 22 

№ 
П.І.Б. 

керівника 
Тема дослідження гуртка 

П.І.Б. та № групи 

учасника гуртка 

1. Панченко А.І., 

Волошина А.А. 

Мехатронні системи автотрактор-

ної техніки 

Сельська А.А, 31 АІ, 

Калита М.П., 13 МБ АІ 

2. Панченко А.І., 

Волошина А.А. 

Проектування гідравлічних машин 

планетарного типу 

Шершенівський О.С., 13 

МБ АІ 

Цифра Ю.Ю., 13 МБ АІ 

Сапунов А.А. 41 ПМ 

3. Болтянський 

О.В. 

Застосування альтернативних па-

лив у тракторах і автомобілях 

Федоренко С.В., 22 сАІ 

Халілов Е.С., 22 сАІ 

Плющалов О.О. 22 сАІ 

4. Стефановський 

О.Б. 

Дослідження робочого процесу 

тракторного дизеля 

Дорошенко О.В., 22 сАІ 

Драгнєв В.О., 13 МБ АІ 

5. Гуйва С.Д. Модернізація приводів мобільної 

сільськогосподрської техніки 

Ляшенко О.А. 41 ПМ  

Суходол Д.А. 21 сАІ 

6. Мілаєва І.І. Конструктивності особливості су-

часних тракторів сільськогоспо-

дарського призначення 

Данюк К.О. 41 ПМ 

Попов Б.Ю. 31 ПМ 

Всього, 

осіб 

 
х 14 

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

(П.І.Б., керівник) 

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

шифр, керівник) 

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

ма, державний реєстраційний номер, керівник) 

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

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

керівник) 

22.6 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 

    

Запроваджені в ННДЦ університету 

    

 

22.7  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, грамо-

ти, зайняте місце 

тощо) 

1.     
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22.8 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. Кошовий М.О. 13 

МБ АІ 

Наукова конферен-

ція студентів та ма-

гістрів 

Мелітополь, 

ТДАТУ, 

17.03.2017 р., 

ауд.8.111 

Порівняльна оцінка тя-

гово-енергетичних по-

казників колісних тра-

кторів тягового класу 

3,0  при роботі на різ-

них агрофонах 

2. Круглов В.С.  

55 АІ 

  Покращення вихідних 

характеристик плане-

тарного гідромотора 

шляхом моделювання 

роботи його витиску-

вальної системи 

3. Цифра Ю.Ю. 27сПМ   Удосконалення кон-

струкції планетарного 

гідромотора шляхом 

модернізації його роз-

плдільної системи 

4. Ступак О.Є.55 АІ   Підвищення експлуа-

таційної ефективності 

гусеничних тракторів 

тягового класу 3,0 

шдяхом використання 

гідрооб’ємн. трансмісії 

5. Федоренко С.В.,  

Халілов Е.С. 15 САІ 

  Електромагнітна під-

віска «Volvo» 

6. Плющалов О.О. 

15САІ 

  Нові марки тракторів 

7. Лашко О.І. 15 САІ   Нові технології дви-

гунів 

8. Дорошенко О.В.,  

Іванченко С.М.  

15 САІ 

  Торсійна підвіска ав-

томобіля 

9. Рябуха М.В.,  

Шевченко В.О.  

15 САІ 

  Передній міст тракто-

рів New Holland 

10. Борисенко Р.О. 11 АГ   Особливості електро-

мобілів 

11. Данюк К.О. 31 ПМ   Опозитний двигун 

12. Калінін О.В. 11АГ   Загальна будова авто-

мобіля ВАЗ-2101 

13. Бондаренко К.С. 

11АГ 

  Трактор Challenger 

MT-600 
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14. Позняк В.І. 11АГ   Особливості автомо-

біля Porche 918 

15. Дмитрик А.О. 11АГ   Трактора МТЗ 

16. Овечко К.О. 11АГ   Особливості трактора 

New Holland 

17. Медведєв А.О. 11АГ   Альтернативні види 

палива 

18. Байляк В.І. 11АГ   Трактор МТЗ-892 

19. Попов Б.Ю. 31 ПМ   Гибридні двигуни 

20. Ляшенко О.А. 31 ПМ   Роторні двигуни 

21. Фесенко В.В. 11АГ   Case трактор 

22. Суходол Д.А.  

14 САІ 

 

  Опції сучасних авто-

мобілів: за та проти 

23. Сапунов А.А. 31 ПМ   Особливості роторних 

двигунів 

Науково-практичні семінари 
     

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

 

22.9 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 Сельська А.А., 31 АІ Дослідження тягово-

енергетичних показників 

колісних тракторів тяго-

вого класу 3,0 з різнома-

нітними конструкціями 

ходових систем 

Панченко А.І. 

2 Шершенівський О.С., 13 

МБ АІ 

Удосконалення витиску-

вальної системи плане-

тарного гідромотора з 

метою покращення його 

функціональних пара-

метрів 

Панченко А.І. 

3 Цифра Ю.Ю., 13 МБ АІ Покращення вихідних 

характеристик  

гідравлічного обертача 

планетарного типу шля-

хом модернізації його 

розподільної системи 

Волошина А.А. 

4 Калита М.П., 13 МБ АІ Модернізація ходових си-

стем тракторів шляхом 

використання 

гідрооб'ємної трансмісії 

Волошина А.А. 

5 Драгнєв В.А. Дослідження техніко-

економічних показників 

двигунів внутрішнього 

згорання під час роботи 

на сумішах біопалива 

 

Болтянський О.В. 
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6 Попов Б.Ю. Про побудову оптималь-

них спостережуваних 

параметрів фізико-

технічного процесу 

Стефановський О.Б. 

 

22.10 Студентські наукові роботи, рекомендовані на державні  та регіона-

льні конкурси – таблиця 27 

№ П.І.Б.,  група Назва роботи 
Установа, яка прово-

дила конкурс 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

1 Кошовий 

М.О., 13 МБ 

АІ 

Порівняльна оцінка тягово-

енергетичних показників 

колісних тракторів тягово-

го класу 3,0  при роботі на 

різних агрофонах 

Харківський націона-

льний автодорожній 

університе 

Панченко А.І. 

2 Круглов В.С., 

55 АІ 

Покращення вихідних ха-

рактеристик планетарного 

гідромотора шляхом моде-

лювання роботи його ви-

тискувальної системи 

Сумський державний 

університет 

Панченко А.І. 

3 Цифра Ю.Ю., 

27 сПМ 

Удосконалення конструкції 

планетарного гідромотора 

шляхом модернізації його 

розподільної системи 

Сумський державний 

університет 

Волошина А.А. 

4 Ступак О.Є., 

55 АІ 

Підвищення експлуатацій-

ної ефективності гусенич-

них тракторів тягового кла-

су 3,0 шдяхом використан-

ня гідрооб’ємної трансмісії 

Сумський державний 

університет 

Волошина А.А 

Інші конкурси 

     

22.11 Студентські наукові роботи, заохочені на державних та регіональ-

них конкурсах – таблиця 28 

№№ 

П.І.Б. 

та № групи 

автора 

Назва роботи 

Вид заохочення (ди-

пломи, грамоти, за-

йняте місце тощо) 

П.І.Б. 

керівника 

2-ий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

1 

Кошовий 

М.О., 13 МБ 

АІ 

Порівняльна оцінка тягово-

енергетичних показників 

колісних тракторів тягово-

го класу 3,0  при роботі на 

різних агрофонах 

1 місце Панченко А.І. 

2 

Цифра Ю.Ю., 

27 сПМ 

Удосконалення конструкції 

планетарного гідромотора 

шляхом модернізації його 

розподільної системи 

2 місце Волошина А.А. 

3 

Круглов В.С., 

55 АІ 

Покращення вихідних ха-

рактеристик планетарного 

гідромотора шляхом моде-

лювання роботи його ви-

тискувальної системи 

Диплом учасника Панченко А.І. 
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4 

Ступак О.Є., 

55 АІ 

Підвищення експлуатацій-

ної ефективності гусенич-

них тракторів тягового 

класу 3,0 шдяхом викорис-

тання гідрооб’ємної транс-

місії 

Диплом учасника Волошина А.А 

Інші конкурси 

     

 

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

сні моделі, промислові зразки – таблиця 29 

№№ 

П.І.Б. та 

№ групи 

автора(ів) 

Вид охорон-

ного 

документу
1)

 

Номер охо-

ронного 

документу 

Назва 

винаходу 

(твору) 

Дата публікації 

відомостей про 

видачу охоронно-

го документу 

П.І.Б. 

співав-

торів 

Подано заявок на отримання охоронного документу 

   х    

Отримано охоронних документів 
       

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

 

22.13 Наукові публікації студентів (Додаток Б) 

 

22.14 Перелік впроваджених робіт (із табл. 5), у виконанні яких приймали 

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

 

 

 

 

 

 

Звіт розглянутий на засіданні кафедри:    20.12.2017 р.    . 
                               (дата) 

        Протокол №   5      від   20.12.2017 р.  .  
                                                (дата) 

 

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

студентів (Додаток Б). 

 

 

 

 

 

Відповідальний за інформаційний звіт______________ А.А. Волошина 
          (підпис) 
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Додаток А 

Публікації викладачів кафедри мобільних енергетичних засобів 

№  
П.І.Б. 

автора (ів)
1) Назва роботи

2) 

Видавництво,  

журнал (назва; рік; том; 

номер; випуск; кількість 

сторінок монографії, 

підручника, посібника;  

перша-остання сторін-

ки статі, тез)
3)

  

Тип  

видання 

 (друковане – 

фахове / не фахо-

ве; електронне – 

фахове / не фахо-

ве)  

Включення 

видання до 

міжнародних 

наукометрич-

них баз (назва 

НМБД)
 4)

 

Кількість 

обліково-

видавничих 

(авторських) 

аркушів 

Для  закор-

донних ви-

дань – вка-

зати імпакт-

фактор 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Монографії, підручники, посібники:  

- опубліковані за кордоном 

1.    х   х 

Всього  х х х х х
 

 х 

- опубліковані в Україні 

1.    х   х 

Всього  х х х х х
 

 х 

Статті 

- опубліковані за кордоном 

1. Стефановський 

О.Б. 

Оценка жёсткости 

сгорания при тепло-

вом расчёте рабочего 

цикла двигателя с са-

мовоспламенением 

Известия Тульско-

го государственно-

го университета. – 

Тула: Изд. ТулГУ, 

2017. – Вып. 5. –  С. 

44-51. 

друковане – 

не фахове 

 

0,36 х 

2. Стефановський 

О.Б. 

Особенности расчёта 

коэффициентов 

наполнения и оста-

точных газов при ана-

лизе рабочего цикла 

дизеля с наддувом и 

продувкой 

Ползуновский вес-

тник. – Барнаул, 

2017. – №3. – С.58-

62. 

друковане – 

не фахове  

 

0,23 

х 

Всього  х х х х 
5)

 0,59 х 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

- опубліковані в Україні 

1. Лурье З.Я.,  

Панченко А.И., 

Соловьев В.М., 

Гасюк А.И.  

Многокритериальное 

проектирование ка-

чающего узла шесте-

ренного насоса внеш-

него зацепления  

Праці ТДАТУ. –  

Мелітополь: ТДА-

ТУ,  2017. – Вип. 

17. – Т. 3. – С. 3-22. 
 

друковане – 

фахове 

 

0,91 х 

2. Панченко А.І., 

Волошина А.А., 

Засядько А.І.  

Вплив конс-

труктивних особливо-

стей торцевої 

розподільної системи 

на функціональні па-

раметри планетарного 

гідромотора  

Праці ТДАТУ. –  

Мелітополь: ТДА-

ТУ,  2017. – Вип. 

17. – Т. 3. – С. 33-

50. 

 друковане – 

фахове 

 

0,82 х 

3. Панченко А.И. 

Волошина А.А. 

Панченко И.А. 

Исследование выход-

ных характеристик 

гидравлического вра-

щателя планетарного 

типа, работающего в 

составе гидроагрегата  

Праці ТДАТУ. –  

Мелітополь: ТДА-

ТУ,  2017. – Вип. 

17. – Т. 3. – С. 59-

82. 

 

друковане – 

фахове 

 

1,1 х 

4. Болтянський 

О.В., 

Болтянська Н.І. 

Показники оцінки 

ефективності застосу-

вання 

ресурсозберігаючих     

технологій в тварин-

ництві 

Вісник ХНТУСГ 

ім. П. Василенко. – 

Харків, 2017. –  

Вип. 181. –  С. 57-

61 друковане – 

фахове 

 

0,23 х 

5. Болтянський 

О.В., 

Болтянська Н.І. 

Щодо оцінки потен-

ційної можливості за-

стосування  ресурсо-

зберігаючих техноло-

гій на підприємствах 

молочного скотарства 

Науковий вісник 

ТДАТУ [Електрон-

ний ресурс]. – Ме-

літополь, 2017. – 

Вип.6. – Т.1. – С. 

50-55. 

електронне – 

фахове 

 

0,27 х 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

6. Мовчан С.І.,  

Болтянський 

О.В., 

 Болтянська Н.І.  

Щодо питання очи-

щення і знешкоджен-

ня стічних вод гальва-

нічного виробництва 

електрофлотокоагуля-

ційною установкою  

Праці ТДАТУ. –  

Мелітополь: ТДА-

ТУ,  2017. – Вип. 

17. – Т. 3. – С. 91-

98. 

 

друковане – 

фахове 

 

0,41 х 

7. Болтянський 

О.В.,  

Мовчан С.І.,  

Болтянська Н.І.  

Знезараження та реге-

нерація відпрацьова-

них миючих розчинів  

Праці ТДАТУ. –  

Мелітополь: ТДА-

ТУ,  2017. – Вип. 

17. – Т. 3. – С. 99-

105. 

друковане – 

фахове 

 

0,36 х 

8. Стефановський 

О.Б. 

Влияние моторного 

масла на причины и 

факторы износа авто-

тракторных двигате-

лей  

Праці ТДАТУ. –  

Мелітополь: ТДА-

ТУ,  2017. – Вип. 

17. – Т. 3. – С. 106-

116. 

друковане – 

фахове 

 

0,5 х 

9. Панченко А.І. 

Волошина А.А. 

Гуйва С.Д. 

Регулювання фази 

розподілу робочої 

рідини в гідромоторі 

планетарного типу  

Праці ТДАТУ. –  

Мелітополь: ТДА-

ТУ,  2017. – Вип. 

17. – Т. 3. – С. 154-

159. 

друковане – 

фахове 

 

0.27 х 

10. Милаева И.И.  Применяемые тракто-

ра в Украине для 

сельськохозяйствен-

ных работ 

Праці ТДАТУ. –  

Мелітополь: ТДА-

ТУ,  2017. – Вип. 

17. – Т. 3. – С. 160-

165. 

друковане – 

фахове 

 

0,27 х 

11. Милаева И.И.  Эволюция развития 

автомобильных ди-

зельных двигателей  

Праці ТДАТУ. –  

Мелітополь: ТДА-

ТУ,  2017. – Вип. 

17. – Т. 3. – С. 182-

187. 

друковане – 

фахове 

 

0,27 х 

Всього  х х х х 
5)

 5,14 х 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

1. Стефановський 

О.Б. 

Зависимость между 

двумя параметрами 

процессов сгорания и 

расширения, влияю-

щими на результат 

теплового расчёта ди-

зеля 

Сборник трудов 

Всероссийской ме-

ждународной науч-

но-практической 

конференции «Со-

временные транс-

портные техноло-

гии: задачи, про-

блемы, решения». – 

Челябинск: Полиг-

раф-Мастер, 2017. 

–  С. 45-50. х 

 

0,27 

 

Всього  х х х х 
5)

 0,27 х 

- опубліковані в Україні 

1. Панченко А.И. 

Лурье З.Я. 

Цента Е.Н. 

Динамика двухмерной 

системы управления 

мехатронного гидро-

агрегата навесным 

оборудованием трак-

тора 

Промислова гідра-

вліка і пневматика: 

Матеріали XVІІІ 

Міжнародної нау-

ково-технічної 

конференції. – Він-

ниця, 2017. – С. 45-

47  

 

0,14 

 

2. Панченко А.І. 

Волошина А.А. 

Панченко І.А. 

Способи розподілу 

робочої рідини в пла-

нетарних гідромаши-

нах 

Промислова гідра-

вліка і пневматика: 

Матеріали XVІІІ 

Міжнародної нау-

ково-технічної 

конференції. – Він-

ниця, 2017. – С. 43-

45  

 

0,14 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

3. Панченко А.І. 

Волошина А.А. 

Панченко І.А. 

Особливості моделю-

вання робочих проце-

сів, що відбуваються в 

гідрообертачах плане-

тарного типу, які пра-

цюють у складі гідро-

агрегату 

Промислова гідра-

вліка і пневматика: 

Матеріали XVІІІ 

Міжнародної нау-

ково-технічної 

конференції. – Він-

ниця, 2017. – С. 45-

47  

 

0,14 

 

4. Болтянський О.В. 

Болтянська Н.І. 

Аналіз відмов і зносу 

стійлового устатку-

вання ферм ВРХ 

Технічний прогрес 

у тваринництві та 

кормовиробництві. 

Матеріали V Нау-

ково-технічної 

конференції. –

ІМЕСГ. – Глеваха, 

2017. –  С. 8-9  

 

0,1 

 

5. Болтянський О.В. 

Болтянська Н.І. 

Щодо питань удоско-

налення технічного 

діагностування та ре-

монту технологічного 

устаткування ферм 

ВРХ 

Технічний прогрес 

у тваринництві та 

кормовиробництві. 

Матеріали V Нау-

ково-технічної 

конференції. –

ІМЕСГ. – Глеваха, 

2017. –  С. 10-11  

 

0,1 

 

6. Болтянський О.В. 

Болтянська Н.І. 

Мовчан С.І. 

Организация замкну-

тых систем водо-

очистки гальваниче-

ских производств с 

применением гальва-

нокоагуляторов 

Социальные и эко-

логические техно-

логии: актуальные 

проблемы теории и 

практики Материа-

лы IХ междунар. 

интернет-конф.. – 

Мелитополь, 2017. 

– С. 67-70.  

 

0,2 
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A 1 2 3 4 5 6 7 

7. Болтянський О.В. 

Болтянська Н.І. 

Мовчан С.І. 

Інженерне забезпе-

чення надійності ро-

боти систем оборот-

ного водопостачання 

промислових підпри-

ємств 

Меліорція та водо-

використання. Ма-

теріали .науково-

практичної конфе-

ренції.  –  Меліто-

поль, 2017. –  С. 20-

24.  

 

0,2 

 

Всього  х х х х 
5)

 1.2 х 

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

1.        

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 мобільних енергетичних засобів 

№  
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 

1.    х     

Всього  х х х х 
3)

  х х 

- опубліковані в Україні 

1.    х   х  

Всього  х х х х 
3)

  х х 

Тези доповідей 

- опубліковані за кордоном 

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


