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Інформація 

про наукову та науково-технічну діяльність Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова за 2018 рік 

 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

закладу вищої освіти: 

а ) коротка довідка про заклад вищої освіти 

 Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

(ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) – сучасний заклад вищої освіти галузевого спрямування, 

основними напрямами якого є освітня, науково-дослідницька та інноваційна діяльність 

скерована на підвищення ефективності територіального управління та функціонування 

інфраструктури населених пунктів. Університет приймає активну участь у вирішенні 

загальнодержавних проблем з підвищення ефективності житлово-комунального 

господарства та регіонального розвитку, виконуючи дослідження на замовлення 

профільних міністерств, органів державного управління та місцевого самоврядування всіх 

рівнів.  

Одним з пріоритетних завдань Університету є рівноправне входження до 

європейського та світового освітнього й наукового простору,  на що і спрямовані заходи 

Стратегічного Плану Розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова до 2020 року. 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова є членом Міжнародної асоціації університетів, мережі ЗВО та шкіл 

державної служби в регіоні Східної та Центральної Європи. 

У 2018 році Університет приєднався до підписантів Великої Хартії Університетів. 

Цей документ окреслює фундаментальні принципи, якими мають керуватись 

університети, щоб забезпечити розвиток освіти та інноваційний рух у світі, який швидко 

змінюється. Метою документа є відзначення найважливіших цінностей університетських 

традицій і сприяння тісним зв’язкам між університетами Європи. Підписуючи Хартію, 

університети підтверджують свою належність до академічної співдружності, яка, долаючи 

політичні та соціальні бар’єри, формує принципи інтеграції Європи в суспільство, що 

надає всім громадянам необхідні права та свободи, забезпечує різноманітні порівнювані й 

адекватні послуги у сфері культури, науки та освіти. 

В світовому рейтингу Webometrics (липень 2018 р.) серед українських ЗВО 

Університет посів 21 позицію. 

У 2018 році ХНУМГ імені О.М. Бекетова посів перше місце серед ЗВО Харкова за 

рейтингом UniRank і 22 позицію серед українських вишів. 

Згідно з даними наукометричного моніторингу суб’єктів науково-видавничої 

діяльності України за показниками бази даних Scopus, що проводився видавничою 

службою «УРАН» на замовлення сайту Освіта.ua, станом на квітень 2018 р., Університет з 

індексом Гірша 10 посів 75 місце серед усіх університетів України. 

Університет станом на червень 2018 р. з кількістю цитувань – 5 401 зайняв 3 499 

позицію у світі і 35 позицію по Україні за результатами шостого рейтингу Лабораторії 

Cybermetrics щодо прозорості університетів на підставі даних цитованості їх провідних 

учених. 

У рейтингу закладів вищої освіти «Топ-200, Україна» у 2018 році ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова зайняв 95 місце (108 місце – у попередньому рейтингу). 

У рейтингу наукових видань науково-технічний збірник Університету 

«Комунальне господарство міст» з індексом Гірша 12 займає 82 позицію. 

В рамках плідної співпраці ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з компанією Microsoft 

завдяки  впровадженню у 2018 році хмарних сервісів  Microsoft Azure було значно 

розширено віртуальний науково-дослідний простір для магістрів, аспірантів та викладачів 

Університету за рахунок застосування інформаційних технологій нового покоління, 

зокрема штучного інтелекту.  
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Для підвищення ефективності проведення науково-дослідної діяльності, сприяння 

у комерціалізації розробок в Університеті реалізується програма «Розвиток лабораторної 

бази», у рамках якої за останні сім років було створено й модернізовано 34 нових науково-

дослідних центрів та лабораторій. 

 

б) науково-педагогічні кадри 

 

Науково-педагогічні кадри 2015 2016 2017 2018 

Загальна чисельність науково-педагогічних кадрів 602 619 610 587 

з них: - доктори наук 70 77 87 84 

      - кандидати наук 338 351 369 377 

      - без ступеня 194 191 154 126 

 

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири 

роки,:  

 

Категорії 

робіт 

2015 2016 2017 2018 

к-сть 

од. 

тис.  

грн. 

к-сть  

од. 

тис.  

грн. 

к-сть  

од. 

тис. грн. к-сть  

од. 

тис. грн. 

Фундаментальні 3 409,4 3 411,1 3 441,676 0 0 

Прикладні  3 501,4 5 904,9 4 1201,324 

 

4 1640,0 

Госпдоговірні  65 3473,3 81 5916,7 86 5995,503 

 

111 6638,392 

 

г) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій 

Атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів в Університеті здійснюють 6 

спеціалізованих вчених рад (4 докторські, 2 кандидатські): 

 Д 64.089.01 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності)»;  

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 

21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»; 

Д 64.089.03: 

05.22.01 «Транспортні системи»; 

05.01.04 «Ергономіка»; 

Д 64.089.04: 

05.13.06 «Інформаційні технології»; 

05.13.22 «Управління проектами і програмами»; 

К 64.089.06: 

18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»; 

18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура». 

Відкриті у 2018 році: 

Д 64.089.02  
05.09.07 «Світлотехніка і джерела світла»;  

05.22.09 «Електротранспорт»; 

К 64.089.05: 

05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи»; 

05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель». 
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У спеціалізованих Вчених радах ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у 2018 році було 

захищено 6 докторських та 23 кандидатських дисертацій.  

У звітному році співробітниками Університету було захищено 38 дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук (зокрема: 17 ‒ у спеціалізованих учених радах 

Університету, 21 – за межами Університету), та 9 дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора наук (зокрема: 3 ‒ у спеціалізованих учених радах Університету, 6 – за 

межами Університету).  

Відсоток молодих учених, які залишаються у ЗВО після закінчення аспірантури, у 

2018 р становив  33 %. 

 

ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2018 році науковими 

дослідженнями і розробками, які виконувались за рахунок коштів державного 

бюджету (наукові результати науково-дослідних робіт, які виконувались за рахунок 

коштів з інших джерел): 

 

Назва роботи: Синтез провідного двовимірного MXene матеріалу з використанням 

магнетронного розпилення за допомогою хімічного осадження пари. 

 Замовник: Міністерство освіти і науки України (спільний науково-дослідний 

проект в рамках Українсько-польського науково-технічного співробітництва) 

 Науковий керівник: Плюгін В.Є. д-р техн. наук, професор 

 Фактичний обсяг фінансування:110,000 тис. грн. 

 Одержаний науковий результат: Розроблений проект дозволяє отримувати 

двовимірні Ti3C2 матеріали з використанням гібридного методу хімічного осадження пари 

та вуглецевих субстратів, переважно метану. Процес хімічного осадження парів 

супроводжується магнетронним розпиленням Ti і Al для отримання їх співвідношення в 

оболонці 3:1. 

Для примусової кристалізації осаджених нанометричних оболонок у якості 

субстрату використаний сильно орієнтований піролітичний графіт. Визначено, що такий 

процес залежить від тиску, температури та часу. 

Для вироблення нанометричних компонентів Ti3AlC2 обрано середовище для 

реакції, яке дозволяє виділити травлення атомів алюмінію, що призводить до 

розшаровування оболонки та отримання одиночних шарів Ti3C2. 

Новизна: Використовується метод хімічного осадження пари з магнетронним 

розпиленням для одержання фаз Ti3AlC2 на орієнтованому субстраті, що змушує їх 

кристалізуватися у правильне кристалічне розташування. Це дозволить обмежити 

структурні дефекти на етапі алюмінієвого травлення, що матиме безпосередній вплив на 

електричні властивості синтезованих систем. Дослідження, в умовах міжнародної 

тенденції розвитку нанотехнологій, є актуальним та своєчасним як для України, так і для 

інших держав. 

 Науковий рівень: У результаті виконаних теоретичних досліджень розроблено 

заходи щодо створення технології, яка дозволяє синтезувати двовимірні MXene матеріали 

на базі Ti3AlC2 шляхом гетерогенного вирощування високо-орієнтованих субстратів при 

використанні гібридного методу магнетронного розпилення хімічного осадження пари. 

Сучасні дослідження спрямовані на синтез хімічного прекурсора MXene матеріалів - Макс 

фаз (MAX-phases), що забезпечують відносно недорогий метод їх отримання. Це може 

значно знизити вартість максену у порівнянні з вартістю графену. 

Значимість та практичне застосування:  

Застосування методів хімічного осадження пари дозволило отримати пластівці до 

1мм
2
, які демонструють стабільну оборотну здатність 250 мАг г

-1
 протягом більше 1000 

циклів. 



 

 6 

Проведені дослідження корисні для фахівців, що займаються дослідженнями в 

області синтезу двовимірних матеріалів на основі Ti3AlC2 шляхом гетерогенного 

вирощування високо-орієнтованих субстратів при використанні гібридного методу 

магнетронного розпилення хімічного осадження пари, а також для наукових 

співробітників та аспірантів. Результати теоретичних досліджень можуть бути застосовані 

для проведення експериментальних досліджень з синтезу двовимірних MXene матеріалів. 

 

Назва роботи: Керування потоками активної та реактивної потужностей в 

розподільчих електричних мережах міст, на основі концепції Smart-Grid шляхом 

використання фазоперемикаємих вольтододавальних трансформаторів. 

 Замовник: Міністерство освіти і науки України (спільний науково-дослідний 

проект в рамках Українсько-молдовського науково-технічного співробітництва) 

 Науковий керівник: Говоров П.П. д-р техн. наук, професор 

 Фактичний обсяг фінансування: 90,000 тис. грн. 

 Одержаний науковий результат: Розроблено теоретичні основи регулювання 

напруги в мережах за допомогою вольтододавальних трансформаторів (ВДТ) з 

електронною системою управління, що базуються на обліку енергетичних процесів в 

трансформаторі при живленні його по первинній обмотці від джерела напруги, а по 

вторинній - від джерела струму. Обґрунтовано можливість використання трифазного 

фазоперемикаємого ВДТ для управління потоками активної і реактивної потужностей. 

Розроблено основні принципи, визначені критерії і параметри управління ВДТ з 

електронними елементами в ланцюзі первинної обмотки, що забезпечують умови його 

надійної та економічної роботи в квазіустановлених режимах. Розроблено методи та 

способи регулювання напруги ВДТ з електронними елементами, що забезпечують 

ефективне функціонування всього електротехнічного комплексу «Розподільна мережа – 

ВДТ». Розроблено методологічні основи моделювання режимів РС з ВДТ, що враховують 

несиметрію і несинусоїдальність процесів, особливості схеми приєднання і способи 

регулювання напруги. 

 Новизна: Робота фазоперемикаємих вольтододавальних трансформаторів в 

квазівстановившихся та перехідних режимах дозволили встановити умови надійної та 

економічної роботи ВДТ з електронним керуванням. 

 Науковий рівень: Показано, що установка ВДТ в ЦЖ в змозі забезпечити повну 

розв'язку режиму напруги в мережах 6-10 кВ для неоднорідних груп споживачів і 

розширити діапазон зустрічного регулювання напруги. Досвід застосування ВДТ у складі 

Smart Grid систем вказав на їх досить високу ефективність. 

Значимість та практичне застосування: Можливість установки ВДТ  в будь-якій 

точці мережі у поєднанні з поліпшеними масогабаритними і вартісними показниками, а 

також централізацією та високим рівнем автоматизації управління, створюють умови для 

успішного інтегрування їх в існуючі системи управління режимами роботи СЕП міст. 

Більше того, високий рівень автоматизації створює умови для їх успішної адаптації до 

сучасних Smart Grid систем управління будь якого рівня складності. 

Завдяки особливості схеми підключення ВДТ – включення вторинної обмотки 

послідовно з навантаженням, істотно знижуються, як капітальні, так і експлуатаційні 

витрати на пристрій у зв'язку з пропущенням через трансформатор тільки додаткової 

кількості електричної енергії, яка визначається необхідним діапазоном регулювання 

напруги. Відповідно зменшуються номінальна потужність трансформатора, його вартість і 

втрати в ньому електричної енергії. 

 

Назва роботи: «Аналіз вітчизняної нормативної бази та світового досвіду з питань 

розрахунку витрат тепла у разі коли опалювальні пристрої в квартирі багатоквартирного 

будинку обладнано приладами-розподілювачами теплової енергії або коли потужність 

приладів опалення (радіаторів) не відповідає розрахунковій та розробка пропозицій щодо 
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проекту Методики розрахунку витрат тепла у разі коли опалювальні пристрої в квартирі 

багатоквартирного будинку обладнано приладами-розподілювачами теплової енергії або 

коли потужність приладів опалення (радіаторів) не відповідає розрахунковій» 

 Замовник: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 Науковий керівник: Гранкіна В.В. канд. техн. наук, доцент 

 Фактичний обсяг фінансування за повний період: 115,000  тис. грн. 

 Одержаний науковий результат: Аналіз нормативно-правових регуляторів у сфері 

розподільного обліку при використанні приладів-розподілювачів теплової енергії, показав, 

що впровадження таких приладів  потребує чіткого визначення технічної можливості 

застосування, вимог до обладнання опалювальних пристроїв в квартирах 

багатоквартирного будинку  приладами-розподілювачами теплової енергії та порядку 

оснащення окремих приміщень у будівлях вузлами розподільного обліку, приладами-

розподілювачами теплової енергії та обладнанням систем для забезпечення такого обліку. 

Особливу увагу необхідно приділити питанню правового врегулювання організації 

розподільного обліку для мешканців ОСББ.  

В роботі опрацьовані технічні аспекти впровадження приладів-розподілювачів теплової 

енергії в системах водяного опалення відповідно до розводки систем опалення, типів 

опалювальних пристроїв, систем зчитування інформації з приладів-розподілювачів 

теплової енергії. 

 Новизна: Надано пропозиції щодо проекту методики розрахунку витрат тепла у 

разі коли опалювальні пристрої в квартирі багатоквартирного будинку обладнано 

приладами-розподілювачами теплової енергії, а також коли потужність приладів опалення 

(радіаторів) не відповідає розрахунковій. Запропоновано три варіанта методики в 

залежності від застосовування показань приладів-розподільників теплової енергії та 

наявності в будівлі споживача з децентралізованим теплопостачанням. 

 Науковий рівень: На основі системного підходу, систематизації та узагальнення 

світового досвіду визначено алгоритм розподілу обсягів теплової енергії. Розробка 

методики розрахунку витрат тепла у разі коли опалювальні пристрої в квартирі 

багатоквартирного будинку обладнано приладами-розподілювачами теплової енергії, а 

також коли потужність приладів опалення (радіаторів) не відповідає розрахунковій, 

дозволить вдосконалити  нормативно-правову базу з метою імплементації вимог 

Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2010/31/ЄС  «Про енергетичну 

ефективність будівель» та 2012/27/ЄС «Про енергоефективність» та забезпечить 

нормативно-правовими актами Закон України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII «Про 

комерційний облік теплової енергії та водопостачання». 

 Значимість та практичне застосування: Проведено аналіз нормативно-правових 

регулятивів щодо розподілу теплової енергії при застосуванні приладів-розподілювачів 

теплової енергії на опалювальних приладах. На підставі аналізу визначено основні 

складові обсягів теплової енергії, які потрібно включити до методик розрахунку витрат 

тепла у разі коли опалювальні пристрої в квартирі багатоквартирного будинку обладнано 

приладами-розподілювачами теплової енергії, а також коли потужність приладів опалення 

(радіаторів) не відповідає розрахунковій. В роботі визначені основні критерії що 

впливають на розподіл витрат теплової енергії у багатоквартирному будинку при 

використанні приладів-розподільників теплової енергії, а саме: теплопередача через 

зовнішні конструкції; тепловий потік від вертикальних труб; фактор оцінки радіатора; 

тепловий потік між суміжними приміщеннями; частка постійного та змінного тепла. 

Запропоновано алгоритм щодо розрахунку поправкових кліматичних коефіцієнтів з 

урахуванням кліматичних особливостей конкретного регіону України  для розподілу 

обсягу спожитої теплової енергії між окремими споживачами (у наріжних квартирах 

(приміщеннях), квартирах (приміщеннях), розміщених на перших і останніх поверхах). 

Розраховані кліматичні поправкові коефіцієнти, які можуть бути застосовані в разі 
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відсутності проектних даних по теплових витратах багатоквартирної будівлі або 

аналогічних будівель.   

 

Назва роботи:. Використання стабільних ізотопів для оцінки балансу та якості 

питних вод у великому місті Східної України 

Замовник: Міжнародна агенція з атомної енергії 

Науковий керівник: Стольберг Ф.В., д-р техн. наук, професор 

Фактичний обсяг фінансування: 152,341 тис. грн. 

Одержаний науковий результат: проведено польові дослідження і хімічний аналіз 

проб поверхневих та підземних вод басейну р. Сіверський Донець на вміст водних 

стабільних ізотопів, основних іонів і поживних речовин; підготовлено узагальнюючу 

інформацію щодо аналізу поточних гідрологічних та екологічних характеристик басейну 

р. Сіверський Донець; було проведено відбір проб із річок на вміст водних стабільних 

ізотопів та поживних речовин у 8 контрольних створах на річках басейну р. Сіверський 

Донець; проведено статистичну обробку даних щодо вмісту поживних речовин та 

головних іонів у складі води, проведено розрахунки величин щорічних об'ємів виносу 

поживних речовин (нітратів), визначено індекси забруднення поверхневих вод у 

досліджених точках; відібрано 20 проб підземних вод із природних джерел, що мають 

гідравлічний зв'язок із річками у басейні р. Сіверський Донець, на вміст водних стабільних 

ізотопів та поживних речовин (нітратів); було зібрано дані щодо поточного екологічного 

стану басейну р. Сіверський Донець, включаючи метеорологічні (кількість опадів, 

температура), гідрологічні (витрата річок у контрольних створах, зміна рівнів води), 

гідрогеологічні дані (витрата джерел);  

Новизна: заповнена і відкоригована база даних показників якості поверхневих вод, 

включаючи водні стабільні ізотопи, основні іони та поживні речовини (нітрати); 

заповнено та розширено базу геопросторових даних, оновлено та відкориговано 

геоінформаційну систему показників якості води підземних і поверхневих вод, додано 

нові шари з результатами проведених досліджень; створено просторові моделі виносу 

поживних речовин із поверхневим і підземним стоком на території дослідження засобами 

геоінформаційних програмних комплексів, включаючи визначення напрямків виносу 

речовин за потоком; розроблено елементи геоінформаційної системи екологічних 

характеристик басейну р. Сіверський Донець, включаючи векторні шари із джерелами 

надходження поживних речовин до природних вод, створено картографічний матеріал за 

результатами досліджень. 

Вперше для басейну Сіверського Донця на території України були використані 

ізотопні методи оцінки зв’язків між атмосферними опадами, поверхневими та підземними 

водами. 

Цей проект суттєво підвищує знання в області ізотопної гідрології, що є новим 

напрямком для України та інших країн Східної Європи.  

Науковий рівень: підготовлено дані лабораторного аналізу ізотопного складу вод і 

передано до глобальних баз даних GNIР і GNIR. Проект започаткував подальший 

розвиток постійних вимірювань ізотопів в атмосферних опадах та природних водах і 

забезпечив більш глибоке розуміння регіональних гідрологічних циклів. Дві станції 

спостережень у м. Харків та м. Святогірськ були додані до всесвітніх глобальних мереж 

ізотопів в атмосферних опадах та річках (GNIР і GNIR) та продовжують працювати на 

постійній основі. 

Значимість та практичне застосування: Застосовано метод ізотопної гідрології на 

урбанізованих територіях на прикладі м. Харків, розроблено схему водного балансу 

міської території, визначено ізотопний та гідрохімічний склад підземних вод, поверхневих 

вод і водопровідної води для кількісної та якісної оцінки безпеки питного водопостачання. 

Результати дослідження сприятимуть поліпшенню санітарного стану значних територій 

водного басейну України. 
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б) важливі результати, отримані під час виконання перехідних науково-

дослідних робіт: 

 

 Назва роботи: Підвищення безпеки питного водопостачання населення Східної 

України в умовах надзвичайних ситуацій шляхом використання джерельних вод 

Замовник: Міністерство освіти і науки України 

 Науковий керівник: Стольберг Ф.В. д-р техн. наук, професор 

 Обсяг фінансування за повний період:1611,0 тис.грн., за 2018 рік: 537, о тис. грн. 

 Одержаний науковий результат: Проаналізовано сучасний стан системи питного 

водопостачання населення Східної України та можливих сценаріїв його порушення в 

умовах військових дій або техногенних катастроф. Наведено відомості про реєстр 

джерельних вод східних регіонів України з даними дебітів та якісного складу. Надано 

опис геоінформаційної системи з даними просторового розташування джерел та базовими 

картографічними шарами топографічної і гідрогеологічної інформації для Харківської 

області як пілотного регіону. Створено реєстр джерельних вод східних регіонів України, 

який містить 617 записів із даними про середньорічні дебіти, фізико-хімічні показники і 

хімічний склад води, та геоінформаційну систему (ГІС), яка містить дані просторового 

розташування джерел та тематичні картографічні шари топографічної і гідрогеологічної 

інформації для Харківської області як пілотного регіону.  

Новизна: Новизна підходу щодо аналізу водного балансу і режиму живлення 

джерельних вод полягає у залучені новітніх методів стабільних водних ізотопів, дані за 

якими накопичені авторським колективом у декількох міжнародних проектах, виконаних 

у басейні Сіверського Донця. Вперше при дослідженні джерел застосовано комбінацію 

методів термометрії, біотестування і стабільних водних ізотопів для з’ясування характеру 

живлення джерел і факторів, що визначають якісний склад підземних вод, а також 

визначити внесок техногенної складової у джерельний стік. Використання ізотопних 

технологій є новим і першим об’єктивним методом вивчення фізичних параметрів 

джерельного стоку, оскільки теперішні уявлення про шляхи, швидкості потоків і вплив 

конкретних джерел забруднення є суто теоретичними. Для оцінки факторів захищеності 

підземних вод, визначення площ і контурів зон живлення джерел, визначення показників 

доступності джерел використано засоби геоінформаційних технологій на основі 

інтерпретації супутникових знімків та геопросторового аналізу карт землекористування, 

гідрогеологічної будови, модулів підземного стоку і цифрової моделі рельєфу, що є новим 

комплексним підходом в оцінці стану джерельних вод. В процесі досліджень вперше 

методами геопросторового аналізу визначено показники доступності використання 

джерельних вод у надзвичайних ситуаціях.  

 Науковий рівень: У ряді європейських країн використовуються джерельні води, 

зони живлення яких розташовані далеко за межами міст або в гірській місцевості, а самі 

води надійно захищені від техногенного впливу та постійно перебувають під ретельним 

санітарним контролем. У сучасній науковій періодиці України автори обмежуються 

описом каптажу і загальних особливостей хімічного складу води, а комплексні 

дослідження джерел, що включають всебічне вивчення зон живлення (в першу чергу 

їхньої захищеності), динаміку зміни екологічної і техногенної обстановки в містах та 

інших населених пунктах регіону, наявність санітарних зон, облаштованість і захищеність 

зон каптажів та інші не менш важливі питання, є вкрай нечисельними. Наприклад, 

Державна геологічна служба традиційно зосереджена на вивченні глибоких міжпластових 

водоносних горизонтів, які завідомо можуть бути джерелом централізованого 

водопостачання, а стан неглибоких горизонтів підземних вод вивчається тільки стосовно 

зміни рівнів цих вод. Джерельні води взагалі залишилися без уваги і систематичного 

вивчення. Враховуючи зарубіжний досвід використання джерельних вод, буде розроблено 

та обґрунтовано нову для України систему використання джерельних вод для питного 

водопостачання у надзвичайних ситуаціях. 
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 Значимість та практичне застосування: Методологічні результати проекту в 

подальшому можуть бути використані для рішення проблеми безпеки питного 

водопостачання не тільки цілого регіону Східної України, а й Центральної та Західної 

України. В практичному сенсі результати проекту будуть корисними для галузі 

регіональної гідрогеології у вигляді отримання системної інформації щодо джерельних 

вод Східної України. Для органів місцевого самоврядування практично корисними будуть 

рекомендації щодо організації захисту та використанню джерельних вод. Окремі 

результати проекту (зокрема, реєстр джерельних вод) апробовані при виконанні 

госпдоговірної теми «Оцінка антропогенного впливу на водний баланс та динаміку 

нітратів у транскордонному річковому басейні» (2018 р.), замовник: МАГАТЕ, Відень, 

Австрія. 

 

Назва роботи: Створення та дослідження ефективності універсальної системи 

екологічного діагностування теплових двигунів та котельних установок 
, 

 Замовник: Міністерство освіти і науки України 
 

 Науковий керівник: д-р техн. наук, професор Полив’янчук А. П. 
 

 Обсяг фінансування за повний період: 1500,000  тис. грн., на 2018 рік: 385,0 тис. 

грн. 

 Одержаний науковий результат:  

1. Систематизовано методи та методики, які дозволяють визначати показники, що 

характеризують хімічні і фізичні забруднення навколишнього середовища теплових 

двигунів та котельних установок (ТД і КУ), а саме: методи відбору, транспортування та 

підготовки до аналізу газових проб, методики: визначення швидкості та витрати потоку в 

газоході, масових викидів забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, лабораторного 

аналізу газових проб з використанням спектрофотометрів, оцінки ступеня забруднення 

атмосфери шкідливими викидами котелень, оцінки еколого-економічних збитків від 

забруднення атмосфери викидами котелень, вимірювань транспортних та промислових 

шумів з використанням шумоміру. 

2. Запропоновано використання замість вартісного диференційного способу 

визначення масової витрати газової проби, що потрапляє в мікротунель, альтернативний 

компенсаційний  спосіб вимірювань. 

3. Створено експериментальний зразок універсальної системи екологічного 

діагностування ТД і КУ, яка складається з 3-х модулів: вимірювального, який містить: 

мікротунель МКТ-2, прилади і обладнання для безпосереднього  вимірювання показників 

хімічного та фізичного забруднення навколишнього середовища – газоаналізатор ОКСИ 

5М, електроаспіратор ASA-2M, шумомір-реєстратор DT-8852, тепловізор Testо 871, 

пневмометричні трубки конструкції НИИОГАЗ, мікроманометр ММН 2400; тестувально-

демонстраційного, який складається з: установки для досліджень аеродинамічних 

процесів у вихлопних системах двигунів та димових трубах котелень, процесів відбору та 

підготовки до аналізу газових проб, лабораторної стійки-трансформеру, на базі якої 

можуть збиратися різні вимірювальні та випробувальні стенди відповідно до завдань 

досліджень, мультимедійного комплексу, оснащеного планшетним ПК з пакетом 

спеціалізованого програмного забезпечення та інформаційною SMSRT-панеллю 

діаметром 43" для демонстрації роботи приладів, обладнання, програм, результатів 

досліджень, тощо; лабораторного, який містить лабораторні прилади, обладнання і 

витратні матеріали для аналізу проб, відібраних в ході екологічних досліджень натурних 

об’єктів, зокрема: спектрофотометри КФК-2, ULAB 102, електронні ваги Radwag AS 

60/220 R2, TBE-0,5-0,01, витяжну шафу ШВЛ-02, сушильну шафу СП-30, реактиви, 

лабораторний посуд. 
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4. Розроблено електронне забезпечення системи динамічного розбавлення проби 

повітрям – мікротунелю, яке складається з 2-х мікропроцесорних блоків, що 

використовуються для автоматизації процесів відбору, підготовки до аналізу та контролю 

витрат газових проб, обробки і аналізу результатів досліджень. Створено програмне 

забезпечення для управління мікротунелем у вигляді 3-х функціональних вікон які 

використовуються на різних етапах випробувань: «Синхронізація» –  при проведенні 

калібрування витратомірів мікротунелю; «Випробування» –  безпосередньо при 

проведенні випробувань і дозволяє контролювати параметри навколишнього середовища, 

мікротунелю та режиму, що виконується; «Результати» – відображає і зберігає 

інформацію про проведені випробування. До програмного забезпечення інтегровано 

комплекс прикладних програм штатних приладів, зокрема: газоаналізатору ОКСИ 5М – 

Oksi-5m, тепловізору Testo 871 – IRSoft , шумоміру-реєстратору DT-8852 – Sound Level 

Meter, спектрофотометру ULAB 102 – M. Wave, програмного пакету ЭОЛ 2000[h]. 

5. Проведено експериментальне відпрацювання створеної системи на базі моторних 

стендів транспортних двигунів – автотракторного дизеля 4ЧН12/14 і бензинового двигуна 

легкового автомобіля ВАЗ 21081 та котелень з газовими – ДКВР-20/13, АОГВ-100Є і 

твердопаливним – КЧМ-2М-4 котлами, яке підтвердило її практичну придатність, 

універсальність, мобільність і зручність у експлуатації. 

 

 Новизна: Вперше розроблено і реалізовано концепцію створення на базі 

мікротунелю універсальної, багатофункціональної, мобільної, високоінформативної, 

забезпеченою можливістю автономної роботи без використання електричних мереж, 

здатної до удосконалення системи екологічного діагностування ТД і КУ за показниками, 

що характеризують хімічні та фізичні забруднення навколишнього середовища, до яких 

відносяться: масові, питомі, середньоексплуатаційні викиди забруднюючих речовин, 

акустичне і теплове забруднення довкілля. 

 Вперше обґрунтовано доцільність використання в мікротунелі компенсаційного 

методу вимірювань нагрітої, хімічно агресивної, забрудненої твердими частинками газової 

проби, як альтернативи поширеному вартісному диференційному методу, для реалізації 

якого потрібні високоточні витратоміри. 

 

 Науковий рівень: Створена вимірювальна система має такі переваги над відомими 

аналогами: 

– тунелями PS 2000 (Pierburg), Full-flow tunnel (Perkins), мінітунелями MT 474 

(AVL), Multi-tube type (Mitsubishi), EMMS-CVS-010 (ДержавтотрансНДІ Проект) – 

компактність, підвищена мобільність, універсальність – можливість використання на 

моторних і безмоторних випробувальних стендах, натурних об’єктах – ТД і КУ, різних за 

типом, призначенням, габаритами; 

– мікротунелем SPC 472 (AVL) – забезпечення регламентованої точності 

вимірювань при знижених вимогах до точності обладнання за рахунок використання 

компенсаційного методу контролю проби з витратомірами з класом точності – 1,5 (у 

аналога цей показник дорівнює – 0,1); 

– всіма вказаними системами – багатофункціональність – можливість одночасного 

визначення екологічних показників, які характеризують хімічні та фізичні забруднення 

навколишнього середовища, зокрема масові і питомі викиди у атмосферу забруднюючих 

речовин і парникових газів з ВГ двигунів і ДГ котелень, акустичні і теплові забруднення; 

менша вартість обладнання у 4…7 разів, забезпечення можливості тривалої автономної 

роботи без використання електричних мереж, забезпечення можливості наочної 

демонстрації принципу дії приладів і обладнання з застосуванням мультимедійних 

пристроїв та інтерактивних технологій керування, що може використовуватись у 

навчальному процесі.  
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Значимість та практичне застосування: Експериментальний зразок створеної 

вимірювальної системи дозволяє визначати екологічні показники ТД і КУ, що 

характеризують хімічний і фізичний вплив на довкілля. 

 Установка для досліджень аеродинамічних процесів в газоходах дозволяє 

відпрацьовувати технології вимірювання швидкості і витрати, показників фізичних 

властивостей газових потоків, процесів відбору проб та ін. 

 Лабораторна стійка-трансформер дозволяє здійснювати монтаж різних за 

призначенням вимірювальних та випробувальних стендів для контролю екологічних 

показників ТД і КУ, проведення імітаційних випробувань, тощо. На базі лабораторного 

модулю розробленої вимірювальної системи може проводитись якісний та кількісний 

лабораторний аналіз значної кількості забруднювачів довкілля. 

 

Назва роботи: Розробка інноваційних об’єктно-орієнтованих технологій 

підвищення еколого-енергетичної безпеки систем комунальної енергетики 
 

Замовник: Міністерство освіти і науки України 
 

 Науковий керівник: д-р техн. наук, професор Сухонос М.К. 
 

 Обсяг фінансування за повний період: 1500,000  тис. грн., на 2018 рік: 500,0 тис. 

грн. 

 Одержаний науковий результат: Виконано комплекс підготовчих робіт до 

впровадження технологій об’єктно-орієнтованого проектування засобів з підвищення 

еколого-енергетичної ефективності складної технічної системи (СТС) «виробник-

постачальник-споживач» теплової енергії в комунальній сфері. 

Створено методологію еколого-енергетичного діагностування об’єктів виробників і 

споживачів теплової енергії. 

Визначено та досліджено натурні об’єкти для впровадження технологій об’єктно-

орієнтованого проектування: об’єкт №1 – 4-поверхова будівля Комунального закладу 

«Харківський палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської 

області» з загальною площею 15159 м2; об’єкт №2 – 3-поверховий фрагмент 

адміністративного корпусу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з опалювальною площею 225 м2. 

На об’єкті №1 відпрацьовано технології розробки і оцінювання енергетичної, екологічної 

та економічної ефективності комплексу з 5-ти енергозберігаючих заходів: 

термомодернізація огороджувальних конструкцій та ІТП будівлі, використання SMART-

технологій управління системою опалення, використання альтернативних джерел 

теплопостачання – геліосистеми і конденсаційних газових котлів. Відпрацьовано 

технологію використання об’єкту №2 в якості фізичної моделі будівель різних типів: 

навчального та медичного закладів, житлового будинку з метою отримання 

репрезентативних результатів щодо підвищення еколого-енергетичної безпеки цих 

об’єктів. 

Створено уніфікований лабораторний комплекс еколого-енергетичної безпеки 

кафедри інженерної екології міст ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, до складу якого входять: 

- лабораторія екологічного моніторингу яка оснащена приладами і обладнанням, 

що використовують різні методи аналізу забруднень атмосфери, водних об’єктів, ґрунтів: 

гравіметричний, фотометричний, іонометричний, титрування, експрес-метод та ін. 

- лабораторія інноваційних енергозберігаючих технологій яка призначена для 

практичного використання, досліджень ефективності, удосконалення існуючих та 

створення нових енергозберігаючих технологій у сфері теплозабезпечення будівель. 

 

 Новизна: Вперше запропоновано концепцію об’єднання об’єктів виробників та 

споживачів теплової енергії у комунальній сфері в єдину технічну систему, для якої 

реалізується комплексний підхід в оцінюванні еколого-енергетичної ефективності 

функціонування за критеріями енергетичного, екологічного та економічного ефектів. 
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Науковий рівень: Традиційні методи проектування складних технічних систем 

(СТС) засновані на каскадній (послідовній) організації розрахункових етапів і 

процедурному представленні проектів. Такий підхід впливає як на строки виконання 

проектних робіт, так і на якість результатів, що отримуються при проектуванні.  

Запропонована методологія об’єктно-орієнтованого проектування СТС дозволяє:  

1) реалізувати автоматизоване перенесення структури класів проекту або їх частин 

для створення нових, які мають як загальні ознаки з базовим класом, так і свої власні;  

2) застосувати механізм включення в існуючий проект даних і залежностей інших 

проектів (наприклад, включення методики розрахунку показників екологічності в проект);  

3) використовувати сучасні методи інтелектуальної оптимізації, такі як декартовий 

добуток множин і генетичні алгоритми, які дозволяють виконувати одночасну зміну усіх 

варійованих параметрів з максимальним наближенням критеріїв оптимальності до 

глобального екстремуму; 

 4) на етапі формування представлення СТС, як структури об’єктів, синтезувати 

проектні методики і давати попередні результати отриманих модифікацій при наукових 

дослідженнях;  

5) впровадити синтез сучасних інформаційних технологій у методологію 

проектування, що дозволяє підвищити ефективність існуючих проектних методик. 

У порівнянні з аналогічним Науково-навчальним центром сучасного теплоенергетичного 

обладнання НТТУ «КПІ»-BOSCH (м. Київ), введеним у експлуатацію в 2009 р., створений 

лабораторний комплекс еколого-енергетичної безпеки має більш сучасне обладнання 

2017-2018 рр. випуску та додатково оснащений приладами екологічного моніторингу. 

 Значимість та практичне застосування: Створена методологія еколого-

енергетичного діагностування об’єктів виробників і споживачів теплової енергії дозволяє 

визначати та оцінювати відповідність встановленим вимогам енергетичних і еколого-

економічних показників котелень і будівель різних типів. 

На базі обраних натурних об’єктів для впровадження технологій об’єктно-

орієнтованого проектування може проводитись математичне і фізичне моделювання та 

експериментальні дослідження процесів енергоефективного теплоспоживання в будівлях 

різних типів. 

Уніфікований лабораторний комплекс еколого-енергетичної безпеки дозволяє 

здійснювати підготовку кваліфікованих фахівців, які вміють проектувати, налагоджувати 

та обслуговувати сучасні системи теплопостачання, визначати механічні, хімічні та 

фізичні забруднення навколишнього середовища котельними установками і ін. об’єктами. 

 

Назва роботи: Розробка програмного комплексу з об’єктно-орієнтованого 

проектування електромеханічних перетворювачів енергії та інтелектуальної системи 

забезпечення їх високоефективного функціонування 
 

 Замовник: Міністерство освіти і науки України 
 

 Науковий керівник: Плюгін В.Є. д-р техн. наук, професор 
 

 Обсяг фінансування за повний період:1500,0 тис.грн., за 2018 рік: 385,0 тис. грн 
 

 Одержаний науковий результат: Розроблена об'єктно-орієнтована концепція 

інженерного проектування ЕМПЕ, що включає розробку алгоритму, постановку завдань 

досліджень, блок попереднього розрахунку навантаження і вибір системи живлення, 

формування класів, оптимізацію, пост-моделювання динамічних режимів, польовий 

розрахунок і автоматичну генерацію креслярської документації.  

 Приведені зведення по формуванню моделі перехідних режимів ЕМПЕ на прикладі 

асинхронного двигуна з короткозамкнутим ротором в програмному пакеті MatLab / 

Simulink. Розглянуті приклади блоків і модулів дають можливість узагальнити відомі, але 

розрізнені знання по прикладному моделюванню електричних машин і доповнити 

цілісність концепції об'єктно-орієнтованого проектування ЕМПЕ. Запропонована модель 
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дозволяє досліджувати не лише динамічні режими електричної машини, але також, після 

закінчення перехідного процесу, отримати характеристики режиму того, що встановився 

при заданих величині і характері навантаження. Також запропоновано для аналізу 

режимів роботи ЕМПЕ використати пакет RMxprt з програмного забезпечення ANSOFT 

Maxwell, розглянуті приклади використання і гідності пакету. 

 

 Новизна: Уперше запропоновано використати інтелектуальні алгоритми 

оптимізації, до цього задіяні у сфері розробки нейронних мереж і адаптовані до області 

електромеханіки. Для автоматизованого проектування ЕМПЕ застосовані алгоритми 

Декартова твори великих кількостей і генетичний алгоритм оптимізації. Розглянуті 

теоретичні основи вказаних алгоритмів, що дозволили сформувати програмний код їх 

безпосереднього використання для ЕМПЕ. Проаналізовані отримані результати і 

приведені достоїнства і недоліки кожного з розглянутих алгоритмів. 

Новий підхід до проектування дозволяє переглянути існуючий на сьогодні 

процедурно-орієнтований порядок розрахунків і підвищити ефективність програмного 

супроводу проекту. 

 

 Науковий рівень: Сформовані рекомендації з автоматичної генерації креслярської 

документації за допомогою мови AutoLisp. Наведені приклади програмного коду, а також 

описи, з реалізації поставленого завдання дозволяють генерувати Lisp -файл 

автоматизованого креслення електричної машини не в редакторові VisualLisp, а 

безпосередньо в середовищі проектування машини без єдиного «кліка» миші, з 

нанесенням розмірів, вказівкою допусків, побудовою допоміжної геометрії. 

 

Значимість та практичне застосування: На основі пакету ANSOFT Maxwell 

запропоновано завершувати проектування ЕМПЕ на етапі пост-моделирования 

додатковими дослідженнями розподілу електромагнітного поля, що особливо актуально 

при розробці експериментальних зразків або нових конструктивних рішень. Такий аналіз 

дозволяє не лише в наочній формі отримати картину розподілу різних електромагнітних 

величин, але і виявити слабкі місця в електричній машині, практично підійти до 

конфігурації пазів, стиків системи. Крім того, за допомогою модуля Optimetrics, 

інтегрованого в пакет ANSOFT Maxwell, є можливість виконувати параметричну 

оптимізацію зі зміною геометрії моделі. 

Розроблені теорія та метод об’єктно-орієнтованого проектування 

електромеханічних перетворювачів енергії впроваджено на підприємствах:  ТОВ «СКБ 

Укрелектромаш» (м. Харків);  ДП «Завод «Електроважмаш» (м. Харків);  ТОВ 

«ЕКОЛАЙТ-К» (м. Маріуполь);  науково-дослідна лабораторії Магдебурзького 

університету ім. Отто фон Геріке (м. Магдебург, Німеччина);  науково-дослідна 

лабораторія Чеського технічного університету в Празі  (м. Прага, Чехія). 
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IІІ. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами закладу вищої освіти  

 

№ 

з/

п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень 

отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний 

ефект 

Місце 

впроваджен

ня (назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровад 

ження 

Практичні 

результати, які 

отримано 

закладом вищої 

освіти/науковою 

установою від 

впровадження 

(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 Розробка 

пропозицій до 

проекту ДБН на 

заміну ДБН 

 В.2.2-17:2006 

«Доступність 

будинків і 

споруд для 

маломобільних 

груп населення» 

 

Автори:  

Жидкова Т.В. 

канд.техн.наук, 

доц.; 

Івасенко В.В. 

канд.техн.наук, 

доц. 

 

Соціальний 

ефект:  

Проведено аналіз 

нової редакції 

Державних 

будівельних 

норм 

«Доступність 

будинків і споруд 

для 

маломобільних 

груп населення» 

й розроблено 

пропозиції щодо 

внесення правок 

в розділи 3-7, 9, 

11 проекту ДБН 

 

Економічний 

ефект: 

Впровадження 

нових норм 

сприятиме 

поліпшенню 

умов 

інклюзивного 

середовища 

 

 

 

 

ПАТ 

«Український 

зональний 

науково-

дослідний і 

проектний 

інститут по 

цивільному 

будівництву» 

 

01133, 

м.Київ, 

бульвар Лесі 

Українки, 26 

Госпдоговір  

3038/18 

 

Дата акту 

впроваджен

ня 

30.11.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 5,0  

тис. грн. 

Результати 

запропонованих 

пропозицій 

дозволить 

впроваджувати 

нові соціальні 

стандарти при 

проектуванні 

житлового 

інклюзивного 

середовища.  

Розроблені 

матеріали 

застосовуються у 

ході викладання 

дисциплін 

«Реконструкція 

житлових і 

громадських 

будинків», 

«Реконструкція 

житлового 

середовища», 

Міські вулиці і 

дороги»  
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1 2 3 4 5 6 

2 Формування 

інтегрованої 

звітності в 

управлінні соціо-

екологічною та 

фінансово-

економічною 

безпекою 

підприємства.  

 

Автори:  

Момот Т.В. д-р екон. 

наук, проф.; 

Гордієнко Н.І.  

канд. екон. наук, 

доц.; 

Карпушенко М.Ю.  

канд.екон.наук, доц.; 

Мізик Ю.І.  

канд.екон.наук, доц.;  

Шаповал Г.М. канд. 

екон. наук, ст.викл.; 

Шкурко О.В. канд. 

екон. наук, доц.; 

Хайло Т.О. студ. 

 

Соціальний 

ефект:  

Визначено 

методологічні 

положення 

імплементації 

інтегрованої 

звітності у 

вітчизняну 

облікову 

практику 

підприємств 

водопостачання 

та 

водовідведення 

для 

підвищення 

їх соціально-

економічного 

розвитку 

 

Економічний 

ефект: 

Запропоновано 

розробку 

концептуальної 

основи 

інтегрованої 

звітності 

підприємств 

водопостачання

та 

водовідведення 

 

 

 

 

 

 

КП«Харків-

водоканал» 

 

61013,  

м. Харків 

вул. 

Шевченка, 2 

Госпдоговір 

19/10-НР/18 

  

Дата акту 

впроваджен

ня 

13.11.2018  

Обсяг отриманих 

коштів – 40,0 

тис. грн. 

Розроблено 

підходи до 

визначення 

інтегрованої 

звітності  в 

управлінні соціо-

екологічною та 

фінансово-

економічною 

безпекою 

підприємства. 

Матеріали 

досліджень 

використані при 

викладенні 

дисциплін: 

«Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

економічної 

безпеки», 

«Економіка 

корупції», 

«Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

фінансово-

економічної 

безпеки», 

«Правове 

забезпечення 

безпеки суб’єктів 

господарської 

діяльності в 

Україні», а також 

в поточній 

діяльності 

підприємств 

водопостачання 

та 

водовідведення 

для забезпечення 

та підвищення 

рівня їх 

фінансово-

економічної 

безпеки 
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1 2 3 4 5 6 

3 «Розроблення 

шумової карти на 

підставі вимірів, 

виконаних на 

робочих місцях 

ПрАТ «Вімм-Білль-

Данн Україна». 

 

Автори:  

Хворост М.В. 

д-р техн.наук, проф.; 

Сухонос М.К. 

д-р техн.наук, проф.; 

Данова К.В. 

канд.техн. наук, доц.; 

Будянська Е.М. 

канд.мед.наук, доц.; 

Малишева В.В.  

канд.техн. наук, доц.; 

Нікітченко О.Ю.  

канд. техн. наук, 

доц.; 

Будянська-Шмаль 

А.Р. студ.  

Соціальний 

ефект: 

 

Проведено 

оцінку умов 

праці 

працівників. 

Досліджено 

параметри: 

електромагнітн

их 

випромінювань 

шуму; 

мікроклімату; 

освітленості  

 

 

Економічний 

ефект:  

 

Побудовано 

карту 

шуму для 

поліпшення 

умов праці і 

захисту 

працівників 

 

ТОВ 

«Науково-

технічний, 

медико-

екологічний 

Центр 

«ЕКОСИСТ

ЕМА» 

 

61068,  

м. Харків, 

вул. 

Академіка 

Павлова, 44а 

Госпдоговір 

3016/18 

 

Дата акту 

впроваджен

ня  

17.12.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 60,0 

Визначено 

методику 

побудови карти 

шуму. 

Матеріали 

досліджень 

використано у 

підготовці 

бакалаврів, 

магістрів зі 

спеціальності 263 

«Цивільна 

безпека» при 

викладанні 

дисциплін 

«Виробнича 

санітарія», 

«Профілактика 

виробничого 

травматизму та 

професійних 

захворювань», 

«Організаційно-

технічне 

забезпечення 

атестації та 

паспортизації 

робочих місць» 
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1 2 3 4 5 6 

4 Розробка науково-

проектної 

документації по 

об’єкту «Будівництво 

будинку для людей 

похилого віку 17002 

Sen.-Wohnheim-

Lankwitz 

(конструктивні 

креслення), що 

розташований в  

м. Берлін 

(Німеччина)».  

 

Автори:  

Сухонос М.К. 

д-р техн.наук, проф.; 

Єсіна В.О. 

канд.екон.наук, доц.; 

Рапіна К.О. 

канд.техн.наук, доц.; 

Петрова О.О.  

канд.техн.наук, доц. 

Соціальний 

ефект:  

Розроблено 

архітектурні 

конструктивні 

креслення,  

опалубочні 

плани (плани 

Crundung, KG, 

EG,OG, 2OG) за 

проектом 17002 

Sen.-Wohnhein-

Lank 

 

Економічний 

ефект:  

Покращення 

умов утримання 

людей похилого 

віку  

 

 

 

 

 

 

 

ФОП 

Спелман  

Лєна  

 

61166,  

м. Харків, 

вул. 

Бакуліна 3Б, 

кв. 22 

Госпдоговір  

3025/18 

 

Дата акту 

впроваджен

ня 

30.11.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 150,0 

тис. грн. 

Надані проектні 

пропозиції 

надають змогу 

значно 

покращити умови 

проживання 

людей похилого 

віку.  

Використовується  

при підготовці 

студентів 

спеціалізації 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія». 

Розроблені 

матеріали 

застосовуються у 

ході викладання 

дисципліни 

«Інформаційні 

технології 

розрахунку та 

проектування 

будівельних 

конструкцій. 

Налагоджено 

співпрацю з 

Wohnheim Berlin-

Lankwitz 
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1 2 3 4 5 6 

5 Проведення 

обстеження роботи 

трамвайних 

маршрутів з метою 

визначення їх 

економічних та 

техніко-

експлуатаційних 

показників. (код за 

ДК 021:2015-

79310000-0-Послуги 

з проведення 

ринкових 

досліджень)  

 

Автори: 

Сухонос М.К. 

 д-р техн. наук, 

проф.; 

Лобашов О.О. 

д-р техн.наук, проф.; 

Бугайов І.С. асист.; 

Бурко Д.Л. 

канд.техн.наук, доц.; 

Прасоленко О.В. 

канд.техн.наук, доц.; 

Ткаченко І.В. 

канд.техн.наук, доц.; 

Куш Є.І. 

канд.техн.наук, доц.; 

Россолов О.В. 

канд.техн.наук, доц.; 

Гюлєв Н.У. д-р 

техн.наук, доц.; 

Давідіч Ю.О. д-р 

техн. наук, проф.; 

Галкін А.С. 

канд.техн.наук, доц. 

Соціальний 

ефект:  

 

Вивчено попит 

населення на 

пасажирські 

перевезення на 

14 трамвайних 

маршрутах 

міського 

електротрансп

орту для 

забезпечення 

своєчасного, 

повного та 

якісного 

задоволення 

потреб 

населення в 

перевезеннях й 

ефективного 

використання 

рухомого 

складу 

 

Економічний 

ефект:  

-визначено 

обсяг 

перевезень 

платних та 

безоплатних 

пасажирів (за 

категоріями) 

-визначено 

техніко-

експлуатаційні 

показники 

перевезення 

пасажирів на 

тролейбусних 

маршрутах 

(коефіцієнт 

змінності та 

коефіцієнт 

наповнення) 

 

 

 

 

Департамент 

інфраструкту

ри 

Харківської 

міської ради 

КП 

«Жовтневе 

депо» 

 

61157,  

м. Харків, 

вул. 

Москалівська

199А 

Госпдоговір  

3039/18 

 

Дата акту 

впроваджен

ня  

21.12.2018 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 266,6 

тис. грн. 

Організовано 

технологічну 

практику 

студентів у 

Комунальному 

підприємстві 

«Салтівське 

трамвайне 

депо» та 

«Жовтневе 

трамвайне депо». 

Матеріали 

досліджень 

використано у 

підготовці 

фахівців за 

напрямом 

«Транспортні 

технології», та в 

магістерських 

програмах 

«Транспортні 

системи», 

«Організація 

перевезень і 

управління на 

транспорті» 
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6 Проведення 

обстеження роботи 

тролейбусних 

маршрутів з метою 

визначення їх 

економічних та 

техніко-

експлуатаційних 

показників 
 

Автори: 

Сухонос М.К. д-р 

техн.наук, проф..; 

Лобашов О.О. д-р 

техн.наук, проф..; 

Гюлєв Н.У. д-р 

техн.наук,доц.; 

Давідіч Ю.О. д-р 

техн. наук, проф.; 

Бурко Д.Л. 

канд.техн.наук, доц.; 

Россолов О.В. 

канд.техн.наук, доц.; 

Прасоленко О.В. 

канд.техн.наук, доц.; 

Куш Є.І. 

канд.техн.наук, доц.; 

Ткаченко І.О. 

канд.техн.наук, доц..; 

Кульбашна Н.І. 

канд.техн.наук, 

ст.викл.; 

Коваленко А.В.  

канд. техн.наук, доц.; 

Голуб М.А. студ. 

Ковалевський М.М. 

студ. 

Камшуков А.В. студ.; 

Лепюх С.О. студ.; 

Трофимов С.В. студ.; 

Шаповал Ю.В. студ.; 

Внуков А.М. студ.; 

Аверін Д.О. студ.; 

Котов А.Ю.студ.; 

Кунаков К.Г.  студ.; 

Півень Д.А. студ.; 

Волков Д.Р. студ.; 

Бабенко К.В. студ.; 

Ільїн Ю.С. студ. 

Холодов О.В. студ.; 

Золотов О.А. студ. 

Соціальний 

ефект:  

Визначено 

економічні та 

техніко-

експлуатаційні 

показники 

роботи 

тролейбусних 

маршрутів 

міського 

електротранспо

рту виходячи з 

замовленого 

обсягу 

транспортної 

роботи за 

умови 

повного та 

якісного 

задоволення 

потреб 

населення в 

перевезеннях й 

ефективного 

використання 

рухомого 

складу.Проведе

но обстеження 

на 23 

тролейбусних  

маршрутах 

міста 
 

Економічний 

ефект:  

Надано оцінку 

коефіцієнту 

співвідношенн

я платних та 

безоплатних 

пасажирів, їх 

питому вагу; 

визначені 

коефіцієнти 

змінності 

пасажирів та 

наповнення 

транспортного 

засобу 

Департамент 

інфраструкту

ри 

Харківської 

міської ради 

КП 

«Тролейбусне 

депо №2» 

 

61105, 

м.Харків, 

вул. 

Ньютона,4 

Госпдоговір  

3035 

 

Дата акту 

впроваджен

ня  

25.12.2018 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 339,8  

тис. грн. 

 

Організовано 

технологічну 

практику 

студентів у 

Комунальному 

підприємстві 

«Тролейбусне 

депо № 2», 

«Тролейбусне 

депо №3».  

Матеріали 

досліджень 

використано у 

підготовці 

фахівців за 

напрямом 

«Транспортні 

технології», та в 

магістерських 

програмах 

«Транспортні 

системи», 

«Організація 

перевезень і 

управління на 

транспорті» 
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7 Розробка 

енергетичної 

програми міста 

Харкова до 2025 року 

 

 

Автори:  

Сухонос М.К. д-р 

техн. наук, проф.; 

Рапіна К.О. канд. 

техн. наук, доц.; 

Діденко О.М. 

ст.викл.; 

Рапіна Т.В. канд. 

техн.наук, доц.; 

Ляшенко О.М. 

ст.викладач. 

Соціальний 

ефект:  

 

Створено 

систему 

принципів і 

пріоритетів у  

сфері місцевого 

управління 

витратами і 

вартістю енергії 

щодо 

забезпечення 

потреб 

муніципальних 

установ освіти 

і охорони 

здоров’я, а 

також систем 

міського 

освітлення в 

енергії з 

мінімізацією 

енергетичних 

ризиків для 

стійкого 

розвитку міста  

 

Економічний 

ефект:  

 

Розроблено 

перелік 

програмних 

заходів з 

енергозбережен

ня і підвищення 

енергоефектив-

ності, 

визначено обсяг 

і джерела 

фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

економіки та 

комунальног

о майна  

Харківської 

міської ради 

 

61003,  

м. Харків, 

майдан 

Конституції,

7  

 

Госпдоговір 

№ 03-П 

 

Дата акту 

впроваджен

ня  

17.12.2018 

 

Обсяг отриманих 

коштів – 130,0 

тис. грн. 

  

Використовується 

при підготовці 

студентів 

спеціалізації 

«Організація 

виробництва». 

Розроблені 

матеріали 

застосовуються у 

ході викладання 

дисципліни 

«Стратегічна 

діагностика 

потенціалу 

підприємства». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю 
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8 

Синтез провідного 

двовимірного MXene 

матеріалу з 

використанням 

магнеронного 

розпилення за 

допомогою хімічного 

осадження пари 

 

Автори:  

Плюгін В.Є., 

 д-р техн.наук, проф.; 

Калюжний Д.М., 

канд.техн.наук, доц.;  

Ковальова Ю.В., 

канд. техн. наук, 

ст.викл. 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний 

ефект: 

Розроблено 

заходи щодо 

стрворення 

технології, яка 

дозволяє 

синтезувати 

двомірні 

MXene 

матеріали на 

базі Ti3AlC2 

шляхом 

гетерогенного 

вирощування 

високо-

орієнтованих 

субстратів при 

вкористанні 

гібридного 

методу 

магнетронного 

розпилення 

хімічного 

осадження 

пари 

 

Економічний 

ефект: 

Дослідження 

спрямоване на 

синтез 

хімічного 

прекурсора  

MXene 

матеріалів – 

максфаз, 

(MAX-phases), 

що 

забезпечують 

відносно 

недорогий 

метод їх 

отримання. Це 

може значно 

знизити 

вартість 

максену у 

порівнянні з 

вартістю 

графену 

Міністерство 

освіти і 

науки 

України  

 

01135,  

м. Київ, 

пр. 

Перемоги,10 

Госпдоговір  

М/131-2018 

 

Дата акту 

впровад-

ження 

22.12.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 110,0  

тис. грн. 

 

Завдяки 

розробленому 

методу обмежені 

структурні 

дефекти на етапі 

алюмінієвого 

травлення, і що 

матиме 

безпосередній 

вплив на 

електричні 

властивості 

синтезованих 

систем.  

Використовується 

при викладанні 

навчальної 

дисципліни 

«Перехідні 

процеси в 

електро- 

енергетиці» для 

студентів 3,4 

курсів за напрямом 

підготовки 

«Електротехніка та 

електротехнології» 

спеціальності 

«Електротехнічні 

системи електро-

споживання» 
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9 Послуги з розробки 

пакетів програмного 

забезпечення 

(Розробка системи 

енергетичного 

моніторингу об’єктів 

бюджетної сфери 

міста) 

 

Автори: 

Сухонос М.К.  

д-р техн. наук, проф.; 

Плюгін В.Є.  

д-р техн.наук, проф.; 

Романенко С.В.  

нач ЕТВ; 

Худяков І.О. студ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний 

ефект: 

Розроблено 

пакети 

програмного 

забезпечення 

системи 

енергетичного 

моніторингу 

об’єктів 

бюджетної 

сфери міста 

для 

забезпечення, 

збирання і 

первинної 

обробки 

вихідної 

інформації, 

необхідної для 

підготування 

звітів по 

показникам, 

що 

реєструються 

 

Економічний 

ефект: 

Створено 

програмний 

продукт, 

користувачі 

якого мають 

змогу вносити 

інформацію до 

бази даних та 

отримувати 

інформацію у 

вигляді 

таблиць, 

графіків та 

звітних файлів 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

економіки та 

комунальног

о майна 

Харківської 

міської ради  

 

61003,  

м. Харків, 

майдан 

Конституції,

7 

Госпдоговір  

04-П 

 

Дата акту 

впровад-

ження 

17.12.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 199,0 

тис. грн. 

Розроблено 

пакети 

програмного 

забезпечення 

системи 

енергетичного 

моніторингу 

об’єктів 

бюджетної сфери 

міста. 

Використовується 

при підготовці 

студентів 

спеціалізації 

“Менеджмент». У 

ході викладання 

дисципліни 

«Муніципальний 

енергетичний 

менеджмент». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю 
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10 

Розробка науково-

проектної 

документації по 

об’єкту “Будівництво 

будинку для людей 

похилого віку 

Neubau-Wohnheim 

Berlin-Wedding, що 

розташований в  

м. Берлін 

(Німеччина)» 

 

Автори:  

Сухонос М.К. 

д-р техн.наук, проф.; 

Єсіна В.О.  

канд. екон. наук, 

доц.;  

Петрова О.О. 

канд.техн.наук, 

ст.викл.; 

Гуденко А.С. студ.; 

Малік Н.О. студ.; 

Павлюхіна Т.О. студ. 

Соціальний 

ефект: 

Проведені 

архітектурні 

дослідження у 

ході яких: 

розроблені та 

затверджені 

архітектурні 

креслення 

будівлі  

(стадія П), 

надані 

рекомендації за 

теплотехніч-

ними 

розрахунками 

огороджуваль-

них 

конструкцій; 

проведено 

геодезичну 

зйомку ділянки; 

проведені 

статичні 

розрахунки 

основних 

конструктивних 

елементів 

(фундаменти, 

плити 

перекриття та 

ін.) 

 

Економічний 

ефект:  

 

Розроблені 

детальні 

архітектурні та 

конструктивні 

креслення для 

виконання 

будівельних 

робіт будинку 

для людей 

похилого віку  

м. Берлін 

 

 

 

ФОП 

Спелман 

Лєна  

 

61166,  

м. Харків, 

вул.Бакуліна 

3Б, кв.22 

Госпдоговір 

3009/18 

 

Дата акту 

впровад-

ження 

27.12.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 494,840 

тис. грн. 

 

Використовується 

при підготовці 

студентів 

спеціалізації 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія». 

Розроблені 

матеріали 

застосовуються у 

ході викладання 

дисциплін 

«Інформаційні 

технології 

проектування», 

«Зведення 

будівель і 

споруд», 

«Комп’ютерна 

графіка в 

будівництві». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю 
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11 

Надання послуги з 

оцінки економічної 

та еколого-

енергетичної 

ефективності 

використання 

інноваційних 

технологій опалення 

на об’єктах освіти  

 

Автори: 

Сухонос М.К.  

д-р техн.наук, проф.;  

Полив’янчук А.П.  

д-р техн.наук, проф.; 

Димченко О.В.  

д-р екон.наук, проф.; 

Прасол В.М. доц.; 

Голуб С.В. пров.інж. 

 

Соціальний 

ефект: 

В роботі 

досліджено 

ефективність 

енергосберігаю

чих заходів, як: 

термомодерніз

ація 

огороджувальн

их конструкцій 

і 

індивідуальних 

теплових 

пунктів 

будівлі, 

автоматизоване 

регулювання 

теплових 

режимів 

приміщень, 

використання 

альтернатив-

них джерел 

теплопостачан

ня – 

геліосистем та 

енергоефектив

них газових 

конденсацій-

них котлів 

 

Економічний 

ефект: 

Зменшення 

втрат теплової 

енергії системи 

теплоспоживан

ня протягом 

опалювального 

періоду та 

отримання 

річного ефекту: 

енергетичний: 

економія 

теплової 

енергії -908,8 

Гкал або 

48,5%; 

екологічний: 

скорочення 

Комунальний 

заклад 

«Харківський

 Палац 

дитячої та 

юнацької 

творчості 

Харківської 

міської 

області»  

 

61153,  

м. Харків, 

просп. 

Тракторо-

будівників, 55 

Госпдоговір  

3046/18 

 

Дата акту 

впровад-

ження 

12.12.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 70,0 

тис. грн. 

 

Сформовано 

вихідні дані для 

оцінювання 

ефективності 

заходів з 

енергозбереження 

 

Впроваджено в 

навчальний  

процес при 

викладанні 

дисципліни  

«Екологічна  

експертиза» для  

студентів 4 курсу 

за фаховим  

спрямуванням 

«Екологія та  

охорона 

навколишнього  

середовища», 

«Екологічна 

безпека» 
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витрати 

природного 

газу -115 

тис.м3; 

зменшення 

викидів у 

атмосферу CO2 

і  NOx – 223,5 т 

і 0,245 т 

відповідно; 

скорочення 

плати за 

опалення – 

1740,2 тис.грн 

12 Керування потоками 

активної та 

реактивної 

потужностей в 

розподільчих 

електричних мережах 

міст на основі 

концепції  Smart-Grid 

шляхом 

використання 

фазоперемикаємих 

вольтодавальних 

трансформаторів 

 

Автори:  

Говоров Ф.П.  

д-р техн.наук, проф.; 

Говоров В.Ф.  

канд. техн. наук, 

с.н.с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний 

ефект: 

Досліджено 

ефективність 

роботи систем 

електропостача

ння міст, як 

єдиного 

електротехнічн

ого комплексу 

в якому всі 

елементи є 

взаємопов’язан

і і взаємодіють 

для досягання 

визначеної 

основної мети, 

шляхом 

зменшення 

втрат 

електричної 

енергії за 

рахунок 

керування 

потоками 

активної та 

реактивної 

потужностей в 

розподільчих 

електричних 

мережах на 

основі 

концепції  

Smart-Grid. 

Економічний 

ефект: 

Зменшення 

Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

 

01135,  

м. Київ 

просп. 

Перемоги, 10 

Госпдоговір  

М/94-2018 

 

Дата акту 

впровад-

ження  

23.12.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 90,0 

тис. грн. 

Виготовлено 

макетний зразок 

активного 

елементу на 

основі фазо-

перемикаємого 

вольтодавального 

трансформатора та 

дослідження його 

роботи в 

квазівстановлених 

та перехідних 

режимах. 

Використовується 

при викладанні 

навчальної 

дисципліни 

«Техніка високих 

напруг для 

студентів 4 курсу 

напряму 

підготовки 

«Електротехніка 

та електро-

технології» 

спеціальності: 

«Електротехнічні 

системи електро-

споживання». 

Опубліковано 

статтю. 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю 
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перетоків 

активної та 

реактивної 

потужностей в 

мережах, 

покращення 

якості енергії у 

споживачів та 

її втрат в 

мережах 

 

 

 

 

 

 

13 «Аналіз вітчизняної 

нормативної бази та 

світового досвіду з 

питань розрахунку 

витрат тепла у разу 

коли опалювальні 

пристрої в квартирі 

багатоквартирного 

будинку обладнано 

приладами-

розподілювачами 

теплової енергії або 

коли потужність 

приладів опалення 

(радіаторів) не 

відповідає 

розрахунковій та 

розробка пропозицій 

щодо проекту 

Методики 

розрахунку витрат 

тепла у разі коли 

опалювальні пристрої 

в квартирі 

багатоквартирного 

будинку обладнано 

приладами-

розподілювачами 

теплової енергії або 

коли потужність 

приладів опалення 

(радіаторів) не 

відповідає 

розрахунковій» 

 

Автори:  

Сухонос М.К.  

д-р техн.наук, проф.; 

Гранкіна В.В. 

канд.техн.наук, доц.; 

 

Соціальний 

ефект: 

 

Розробка 

методик 

розрахунку 

витрат тепла у 

разі коли 

опалювальні 

пристрої в 

квартирі 

багатоквартир-

ного будинку 

обладнано 

приладами-

розподілюва-

чами теплової 

енергії, а також 

коли 

потужність 

приладів 

опалення 

(радіаторів) не 

відповідає 

розрахунковій 

дозволить 

вдосконалити 

нормативно-

правову базу з 

метою 

імплементації 

вимог 

Директиви 

Європейського 

Парламенту та 

Ради ЄС 

2010/31/ЄС 

«Про 

енергетичну 

ефективність 

будівель» та  

Департамент 

систем 

життєзабезпе

чення та 

житлової 

політики  

Міністерство 

регіональ-

ного 

розвитку, 

будівництва 

та житлово-

комуналь-

ного 

господарства 

України  

 

01601,  

м. Київ, 

вул. Велика 

Житомир-

ська, 9 

Госпдоговір  

№23-

44/2017 

 

Дата акту 

впровад-

ження 

12.06.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 31,9  

тис. грн. 

 

Удосконалення 

розподільного 

обліку теплової 

енергії 

багатоквартирних 

будинків.  

 

Матеріали 

досліджень 

використано у 

підготовці 

фахівців за 

напрямом 

«Теплогазопос-

тачання і 

вентиляція». 

Опубліковано 

статтю. 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю 
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Ткаченко Р.Б. 

канд.техн.наук, доц.; 

Хренов О.М. канд. 

техн.наук, доц.; 

 

2012/27/ЄС 

«Про 

енергоефектив

ність» та 

забезпечить 

нормативно-

правовими 

актами Закон 

України від 22 

червня 2017 

року № 2119-

VIII «Про 

комерційний 

облік теплової 

енергії та 

водопостачан-

ня» 

 

Економічний 

ефект: 

 

Впровадження 

приладів-

розподілювачів 

теплової 

енергії є 

енергозаощадж

увальним 

заходом і 

дозволить 

знизити 

споживання 

паливно-

енергетичних 

ресурсів 
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14 

Моделювання 

процесу 

стратегічного 

моніторингу в 

системі забезпечення 

фінансово-

економічної безпеки 

підприємств 

водопостачання та 

водовідведення 

 

Автори: 

Момот Т.В. 

д-р екон.наук,проф.; 

Кадничанський М.В. 

канд. екон. наук, 

доц.; 

Шкурко О.В.  

канд. екон.наук, доц.; 

Вершиніна Д.М. 

аспірант; 

Момот Д.Т. магістр  

 

Соціальний 

ефект: 

 

Досліджено 

організаційне 

забезпечення 

впровадження 

процесу 

стратегічного 

моніторингу в 

системі 

фінансово-

економічної 

безпеки 

підприємств 

водопостачан-

ня і 

водовідведення 

 

Економічний 

ефект: 

 

Запропоновано 

розробку 

пропозицій з 

попередження і 

нейтралізації 

загроз 

фінансово-

економічній 

безпеці 

підприємств 

водопостачан-

ня та 

водовідведення 

Комунальне 

підприємство 

«Харківводок

анал»  

 

61013, 

м.Харків, 

вул. 

Шевченка,2 

 

Госпдоговір  

79/4-ПД/18 

 

Дата акту 

впроваджен

ня 

20.04.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 25,0  

тис. грн. 

Розроблено 

підходи до 

визначення 

стратегічного 

моніторингу в 

системі фінансово-

економічної 

безпеки 

підприємств 

водопостачання та 

водовідведення: 

теоретико-

методичні 

підходи. 

Матеріали 

досліджень 

використані при 

викладенні 

дисциплін: 

«Економіка 

корупції», 

«Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

фінансово-

економічної 

безпеки 

підприємств», 

«Стратегічний та 

інноваційний 

менеджмент у 

сфері фінансово-

економічної 

безпеки»,«Правове 

забезпечення 

безпеки суб’єктів 

господарської 

діяльності в 

Україні», а також 

в поточній 

діяльності 

підприємств 

водопостачання та 

водовідведення 

для забезпечення 

та підвищення 

рівня їх 

фінансово-

економічної 

безпеки 
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15 Розробка проектної 

документації на 

об’єкт: “Ремонт 

(реставраційний) 

будівлі Харківської 

міської ради за 

адресою: майдан 

Конституції, 7 з 

облаштуванням 

підйомників для осіб 

з інвалідністю 

(реставрація) 

 

Автори: 

Шмуклер В.С. 

д-р техн. наук, проф.; 

Петрова О.О., 

канд.техн.наук, 

ст.викладач; 

Стоянов Є.Т., 

канд.техн.наук, доц.; 

Бугаєвський С.О., 

канд.техн.наук, доц.; 

Кошман Є.В., 

пров.інж. 

Соціальний 

ефект:  

 

Проведено 

обстеження 

технічного 

стану 

будівельних 

конструкцій 

будівлі міської 

ради; 

встановлений 

клас бетону 

перекриттів; 

проведено 

гідравлічні 

випробування 

плити 

перекриття над 

підвалом, 

розроблено 

проектну 

документацію 

на 

влаштування 

підйомного 

обладнання 

для 

маломобільних 

груп 

населення  

 

Економічний 

ефект: 

 

Поліпшення 

умов 

обслуговуван 

ня для людей з 

особливими 

потребами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська 

міська рада 

 

61003,  

м. Харків,  

пл. 

Конституції, 

7 

Госпдоговір  

2967/18 

 

Дата акту 

впровад-

ження  

07.05.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 121,471  

тис. грн. 

 

Впроваджено в 

навчальний 

процес при 

викладанні 

дисциплін: 

«Технологія 

зведення будівель 

та споруд і 

технологія 

реконструкції» та 

«Матеріалознавчі 

рішення при 

зведенні і 

реконструкції 

будівель і 

споруд» для 

студентів 5 курсу 

спеціальності 

Промислове та 

цивільне 

будівництво» 

Опубліковано 

статтю. 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю  
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16 

Інформаційне та 

аналітичне 

забезпечення 

реалізації програм 

ресурсозбереження 

діяльності 

Комунального 

підприємства 

«Харківводоканал» 

 

Автори: 

Димченко О.В., д-р 

екон.наук, проф.; 

Соболєва Г.Г., 

канд.екон.наук, доц.; 

Прасол В.М., доц. 

Соціальний 
ефект: 
Визначено 
складові та 
базові 
характеристики 
КП 
«Харківводокан
ал», які 
обгрунтовані 
аналітикою 
фінансового 
стану 
підприємства та 
динамікою його 
техніко-
економічних 
показників; 
обгрунтовані 
основні 
тенденції і 
проектні 
характеристики 
введення 
інноваційного 
інструментарію 
в процес 
управління 
ресурсозбереже
нням. 
 
Економічний 
ефект: 
Розроблені, 
апробовані і 
представлені 
десятки 
різновидів схем, 
графіків, 
демонстраційни
х табло, логіко-
структурних 
моделей що 
можуть 
використовуват
ись 
керівництвом 
підприємства 
для вирішення 
як стратегічних, 
так і 
оперативних 
завдань 
розвитку 
підприємства на 
принципах 
концепції 
ресурсо-
збереження 
 

Комунальне 

підприємство 

«Харківводо

канал» 

 

61013,  

м. Харків, 

вул. 

Шевченка, 2  

Госпдоговір  

52/12-ПД/17 

 

Дата акту 

впровад-

ження  

31.08.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 108,0 

тис.грн. 

 

Розроблено 

концепцію 

вдосконалення 

механізму 

управління 

ресурсо-

збереженням 

комунального 

підприємства 

«Харківводоканал» 

 

Результати 

розробок 

використовуються 

у навчальному 

процесі при 

підготовці 

фахівців за 

спеціальністю 

«Економіка», 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

з КП 

«Харківводоканал» 
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17 Використання 

стабільних ізотопів 

для оцінки балансу 

та якості питних вод 

у великому місті 

Східної України 

 

Автори: 

Стольберг Ф.В., 

д-р техн.наук, проф.;  

Дядін Д.В.,  

ст.викл.; 

Вергелес Ю.І., 

ст.викл.; 

Мохонько А.М., студ. 

Соціальний 
ефект: 
Отримано дані 
щодо 
ізотопного 
складу 
природних вод 
невивченого 
регіону – 
території 
Східної України 
(м.Харків), 
досліджено 
якість  
підземних вод із 
джерел на 
території міста 
Харків та 
водопровідної 
води з системи 
централізованог
о водо- 
постачання міст
а; складено 
основи для 
оцінки 
техногенних 
складових 
водного 
балансу 
підземних вод 
на міській 
території, 
представлені 
ізотопні методи 
визначення 
внеску витоків 
із водопровід- 
них джерел у 
живлення 
джерельних вод 
на міській 
території. 
Економічний 
ефект: 
Розроблено 
концептуальну 
схему 
управління 
ресурсами 
питних вод у 
місті з метою 
зменшення 
ризиків для 
довкілля та 
здоров’я з 
нераціональним 
розподілом 
водних ресурсів 
та погіршенням 
якості води 

Міжнародне 

агентство з 

атомної 

енергії,  

 

м. Відень, 

Австрія 

РО а/с 100, 

А-1400  

Госпдоговір  

22881 

 

Дата акту 

впровад-

ження  

30.11.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 152, 341  

тис.грн. 

 

Розроблено схему 

водного балансу 

міської території, 

визначено 

ізотопний та 

гідрохімічний 

склад підземних 

вод.  

 

Впроваджено в 

навчальний 

процес при 

викладанні 

дисциплін: 

«Фізичні основи 

екології» та 

«Фізичні аспекти 

екології» для 

студентів 3,4 

курсу освітньо-

кваліфікаційного 

рівня бакалавр, 

напряму 

підготовки 

«Екологія, 

охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористу-

вання» 
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18 Обстеження та 

розрахунок несучих 

конструкцій 

вантового покриття 

кіноконцертного 

залу «Україна» з 

науковим 

обгрунтуванням для 

проведення 

«Реабілітації з 

пристосуванням до 

сучасних умов 

функціонування 

нежитлової будівлі 

літ. «П-1» (ККЗ 

«Україна») з 

прибудовою без 

зміни 

функціонального 

призначення об’єкту 

за адресою: 

м.Харків, 

вул.Сумська, 35. 

(Реставрація 

Пам’ятка 

архітектури 

місцевого значення, 

охоронний номер 

50)» та видача 

рекомендацій щодо 

безпечної його 

експлуатації і 

можливості 

прибудови 

додаткових 

приміщень 

 

Автори: 

Шмуклер В.С. 

д-р техн. наук, проф.; 

Жиляков В.Л., 

канд.техн.наук, доц.; 

Шаповалов О.М., 

канд.техн.наук, 

доц.; 

Петрова О.О., 

канд.техн. наук, 

ст.викл.; 

Кошман Є.М., 

зав.лаб.  

Соціальний 

ефект: 

 

Проведені 

експеримен-

тальні 

дослідження 

завантаження 

сідловидної 

оболонки 

покриття ККЗ 

«Україна» в 

короткочасному 

та 

довготривалому 

режимах. 

Проведені 

теоретичний 

розрахунок 

деформації всієї 

поверхні 

оболонки з 

використанням 

програмного 

розрахункового 

комплексу 

«Ліра-САПР». 

Проведені 

зміцнення 

оболонки в 

найбільш 

характерних 

точках всієї 

оболонки 

 

Економічний 

ефект: 

 

Розроблені 

конкретні 

рекомендації 

щодо 

посилення 

обстеженого 

покриття, 

підвищення 

його 

довговічності 

Комунальне 

підприємство 

«Харківський 

палац спорту» 

  

61060, 

м.Харків, 

просп.Петра 

Григоренка,2 

Госпдоговір  

2987/18 

 

Дата акту 

впроваджен

ня  

09.08.2018 

Обсяг отриманих 

коштів – 320,5 

тис. грн. 

 

Розроблені заходи 

щодо підвищення 

довговічності 

пам’ятки 

архітектури 

місцевого 

значення.  

 

Матеріали 

досліджень 

використовується 

при підготовці 

студентів 

спеціалізації 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія». 

Розроблені 

матеріали 

застосовуються у 

ході викладання 

дисципліни 

«Забезпечення 

надійності 

експлуатації 

будівельних 

конструкцій». 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю 
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19 

«Розробка проектних 

пропозицій 

встановлення 

сонячних панелей на 

будівлі науково-

дослідної установи 

«Український 

науково-дослідний 

інститут екологічних 

проблем» з 

реконструкцією даху 

будівлі» 

 

Автори:  

Рапіна К.О. 

канд. техн. наук, 

доц.; 

Сухонос М.К. 

д-р техн. наук, проф.;  

Коновалова О.Ю. 

наук. співр.; 

Рябко О.С.  

наук. співр. 

Соціальний 

ефект:  

Враховуючи 

конфігурацію 

існуючої 

покрівлі та 

розташування 

будинку 

стосовно руху 

сонця, рішення 

по встанов- 

ленню на новій 

покрівлі 

сонячних 

панелей є 

оправданим. 

Враховано 

заміну зношених 

несучих 

елементів та 

часткове 

відновлення 

кроквяної 

системи 

будинку, повну 

заміну 

матеріалів 

покрівлі та 

влаштування 

нової покрівлі із 

полегшених 

покрівельних 

матеріалів. 
Економічний 
ефект: 
Установка такої 

станції 

дозволить 

істотно знизити 

споживання 

електроенергії в 

денний час. 

Розрахунковий 

річний 

виробіток 

електроенергії 

сонячною 

електростанцією 

становить – 

19150 кВт/год. 

Науково-

дослідна 

установа 

«Українськи

й науково-

дослідний 

інститут 

екологічних 

проблем» 

61166 

м. Харків 

вул. 

Бакуліна, 6 

Госпдого

вір 24  

Дата акту 

впровад-

ження 

11.07.2018 

р. 

Обсяг отриманих 

коштів – 60,0 тис. 

грн. 

 

Реконструкція 

покрівлі будівлі 

разом із 

встановленням на 

новій покрівлі 

якісних сонячних 

панелей є 

сучасним 

енергоефективни

м рішенням. 

 

Використовується 

при підготовці 

студентів 

спеціалізації 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія». 

Розроблені 

матеріали 

застосовуються у 

ході викладання 

дисципліни 

«Забезпечення 

надійності 

експлуатації  

будівельних 

конструкцій».  

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю 
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20 Розробка робочого 

проекту капітального 

ремонту покрівлі  

будівлі науково-

дослідної установи 

«Український 

науково-дослідний 

інститут екологічних 

проблем» з  

встановленням 

сонячних панелей 

 

Автори: 

Шмуклер В.С.  

д-р техн. наук, проф.; 

Рапіна К.О. 

канд. техн. наук, доц.; 

Рапіна Т.В. 

канд.техн.наук, доц.; 

Сєдишев Є.С.., наук. 

співр.; 

Грешнов О.В. 

ст. наук. співр.; 

Рябко О.С. наук. 

співр. 

Соціальний 

ефект: 

Надійність і 

довговічність 

будівлі 

забезпечується 

при 

одночасному 

виконанні 

прийнятих в 

проекті 

конструктивних 

рішень, 

використання 

запропонованих 

матеріалів і 

дотримання 

контролю якості 

роботи при 

виготовлені 

конструкцій та 

 

їх зведенні, а 

також 

дотриманням 

правил технічної 

експлуатації, 

нагляду і 

догляду за 

конструкціями 

 

Економічний 

ефект: 

 

Капітальний 

ремонт будівлі 

разом із 

встановленням 

на ній сучасних 

сонячних 

панелей є 

енерго-

ефективним 

рішенням 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-

дослідна 

установа 

«Українськи

й науково-

дослідний 

інститут 

екологічних 

проблем» 

 

61166 

м. Харків 

вул. 

Бакуліна, 6 

Госпдоговір 

25  

 

Дата акту 

впровад-

ження 

01.10.2018  

Обсяг отриманих 

коштів – 100,0 

тис. грн. 

 

Надані технічні 

рішення та 

організаційні 

заходи для 

створення і 

ефективного 

функціонування 

зазначених 

бар’єрів безпеки, 

передбачених 

проектом. 

 

Використовується 

при підготовці 

студентів 

спеціалізації 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія». 

Розроблені 

матеріали 

застосовуються у 

ході викладання 

дисципліни 

«Забезпечення 

надійності 

експлуатації 

будівельних 

конструкцій».  

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю 
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21 

Комплексне 

обстеження, 

повірочний 

розрахунок та 

надання 

рекомендацій з 

приводу придатності 

до експлуатації та 

можливості 

надбудови 

недобудованої 

багатоповерхової 

житлової будівлі з 

вбудованими 

нежитловими 

приміщеннями та 

підземним 

паркінгом, що 

розташована за 

адресою: м. Харків, 

вул. Шатилівська, 1 

 

Автори: 

Шмуклер В.С.  

д-р техн. наук, проф.; 

Петрова О.О., 

канд.техн.наук, 

ст.викладач; 

Резнік П.А., 

канд.техн.наук, доц.; 

Набока А.В.  

канд. техн. наук, 

асист.; 

Кошман Є.В., 

пров.інж 

 

Соціальний 

ефект: 

Встановлений 

технічний стан 

існуючих 

конструктивни

х елементів 

недобудованої 

житлової 

будівлі, 

проведені 

тестування 

розрахункової 

моделі об’єкту 

та проведено 

перевірку 

правильності 

прийнятих 

геометричних 

характеристик 

конструктив-

них елементів, 

рекомендації 

щодо 

подальшої 

безпечної 

експлуатації та 

можливості 

надбудови  

 

Економічний 

ефект: 

Прийняти 

рішення при 

виконанні 

робіт повинні 

забезпечити 

надійність і 

безпеку 

житлового 

будинку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приватна 

фірма 

«ІНВЕРКОМ» 

 

07301 

Київська обл.  

м.  

Вишгород, 

просп. 

Шевченка,  

6 а 

Госпдоговір  

2921/17 

  

Дата акту 

впровад-

ження 

26.06.2018  

Обсяг отриманих 

коштів – 120,0 

тис. грн. 

 

Використовуєтьс

я при підготовці 

студентів 

спеціалізації 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія». 

Розроблені 

матеріали 

застосовуються у 

ході викладання 

таких дисциплін: 

«Технологія 

будівельного 

виробництва», 

«Забезпечення 

надійності 

експлуатації 

будівельних 

конструкцій» 
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ІV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2018 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, 

номер 

(випуск, 
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остання 

сторінки 

роботи 

1 2 3 4 5 

Scopus 

1 Voronkov O.,  

Serogina D.,  

Bazetska H.,  

Skliaruk N.  

Sustainable Development 

of the Region: The Spatial 

Dimension 

 

Rivista di studi sulla 

sostenibilita, Italy 

 

1/2018,  

pp. 11-24 

 

2 
Tarnopilska O.,  

Musienko S.,  

Lyalin O.,  

Tkach L.,  

Babenko V. 

The effect of alternative 

thinning regimes on 

growth and stability of 

Scots pine plantations in 

Southern forest-steppe in 

Ukraine 

Forestry Ideas, 

University of Forestry, 

Sofia. 

 

Vol. 24,  

No. 1,  

Рp.51–72 

3 Musienko S., 

Lyalin O., 

Tkach L.,  

Babenko V.,  

Sułkowska M.  

Characteristics and current 

situation of urban forests 

in Kharkiv region  
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Polonica, Series A – 

Forestry, 
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Research Institute,Polan

d 

Vol. 60 (3), 

Рp.183–191 

4 Luk’yanets V., 

Tarnopylska O.,  

Kobets O.,  

Babenko V.  

Merchantability and 

assortment structure of 

pine stands affected by 

root rot in the Volyn 

Polissya region Ukraine 

 

Central European 

Forestry Journal,  

Poland, Warsaw 

 

V. 64,  

Is.2 

Р. 96–103 

5 Nesterenko S.V., 

Bannikov L.P., 

Scripiy Y.N., 
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Corrosive activity of coal-

tar wash oils and life of 

equipment in benzene 

recovery 

Journal of Business 

Chemistry, Germany 
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p. 141-146 
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Zelenskiy V.V. 

Nesterenko S.V. 

Selective recovery of 

components of coke-oven 

gas in the benzene 

department of a coke plant 

Journal of Business 

Chemistry, Germany 

V.3 

p. 30-37 

 

7 Miroshnik O.,  

Iegorov O.,  
Savchenko O.  

Reduce the Resistance of 

Zero Sequence in Four-

wire Networks 0.38 / 0.22 
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Engineering Studies, 

Taylor & Francis,  

United Kingdom 

 

Volume 10. 

Issue 3(2),  

pp. 750-757 

8 Miroshnik O.,  

Iegorov O., 
Savchenko O.,  

Trunova I.  

Decrease of Non-

symmetry of Currents and 

Voltage in 0.38 / 0.22 kV 

Networks by Networking 

Method 

 

Engineering 

Computations,  

Emerald Group 
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Kingdom 
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pp. 3256-
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http://forestry-ideas.info/issues/issues_Index.php?journalFilter=61
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Civil Engineering, 
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Zhylyakov V.,  

Shapovalov O.  

Estimation of the 

composition of the forced 

and free vibrations of the 

casing of the steel rope 

roof of Ukraine Cinema & 
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11 Kotukh V.,  

Kaptsova N., 
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 Information model of 
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processing of products of 
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Priority substances and 

emerging pollutants in 

urban rivers in Ukraine: 

occurrence, fluxes and 
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Environment, 
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1332. DOI: 
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fluxes to groundwater and 

rivers from different land 
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Quantification of water 
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urban infrastructure into a 
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665-018-
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молодих вчених (далі – РМВ) і Студентське наукове товариство (далі – СНТ), метою 

діяльності яких є активізація професійної діяльності та сприяння кар’єрному росту 

молодих учених і студентів Університету, всебічне сприяння науковій, винахідницькій 

діяльності, зростанню професіоналізму та реалізації творчого потенціалу молоді, 

об’єднання зусиль для розроблення актуальних наукових проблем і вирішення 

пріоритетних наукових завдань, розвиток інноваційної діяльності молодих учених і 
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залучення їх до ефективної пропаганди новітніх досягнень науки та її популяризації. 

Кожного року РМВ та СНТ організовують і проводять близько п’яти наукових 

конференцій, відкриті лекції та зустрічі з визначними діячами освіти, науки, політики та 

підприємництва. 

РМВ Університету – дійсний член Ради молодих учених при Харківській обласній 

держаній адміністрації. 

Голова РМВ входить до складу Громадської ради Міністерства освіти і науки 

України, є головою експертної групи проектів школи розвитку «Мер міста» у ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова. 

Представники Ради є членами робочої групи з питань Консорціуму університетів м. 

Харкова. 

 Шість молодих учених Університету є експертами в Експертній ради МОН України 

та в інших дорадчих органах. 

 На базі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова проводяться чотири Всеукраїнські студентські 

олімпіади: зі спеціальностей «Управління проектами» «Транспортні системи», 

«Логістика», з навчальної дисципліни «Фізика»; та Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з галузей знань та спеціальностей: «Транспортні системи», «Логістика». 

  У звітному році 63 студента були залучені до виконання держбюджетних та 

госпдоговірних науково-дослідних робіт на суму 355174 грн.  

За участю студентів 2018 року було опубліковано 763 статей та тез доповідей, з них 

697 самостійно. 

 У II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за 47 напрямами, спеціалізаціями 

та навчальними дисциплінами прийняли участь 129 студентів Університету, з них 15 

студентів зайняли призові місця. Отримано:  дипломів І ступеня – 4; дипломів ІІ ступеня – 

6; дипломів ІІІ ступеня – 5. 

 У II турі Всеукраїнського конкурсу з галузей знань та спеціальностей прийняли 

участь 133 студента, з них 33 студента стали переможцями. Отримано: дипломів І ступеня 

– 8; дипломів ІІ ступеня – 10; дипломів ІІІ ступеня – 15. 

 У міжнародних конкурсах отримали перемогу 7 студентів. 

За традицією в Університеті щорічно проводиться Всеукраїнська студентська 

науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст», у роботі якої беруть участь понад 

1 000 студентів.  

У 2018 року в Університеті завершився дворічний міжнародний студентський 

проект «Управління відходами в країнах з перехідною економікою» (WATRA) у 

консорціумі з університетами Австрії, Німеччини та Білорусі, за фінансової підтримки 

Австрійського агентства міжнародної мобільності і співробітництва в галузі освіти, науки 

і досліджень.  

 

Стимулюючі заходи та відзнаки студентів та молодих вчених: 

За активну участь у навчанні та науковій роботі кращі студенти і молоді науковці 

Університету отримують державні стипендії, а саме:  

- Президента України – 4; 

- Верховної Ради України – 2;  

- Кабінету Міністрів України – 1; 

 - Кабінету Міністрів України  обдарованим студентам з числа інвалідів – 1; 

- Харківської обласної державної адміністрації (ім. О.С. Масельського) – 1; 

- у номінації «Обдарованість» – 3;  

- Кабінету Міністрів України для молодих учених – 5. 
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Роки 

Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях та відсоток 

від загальної кількості 

студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

у закладі вищої освіти  

або науковій установі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у 

закладі вищої освіти  

або науковій установі 

після закінчення 

аспірантури 

1 2 3 4 

2015 80% 286 37% 

2016 80% 232 37% 

2017 80% 194 32% 

2018 80% 187 33% 

 

VI. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками 

 

На базі науково-дослідних, науково-виробничих центрів та лабораторій ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова постійно виконуються дослідницькі роботи, інноваційні проекти на 

замовлення українських й іноземних організацій, підприємств. 

 В Університеті діють: 

 1) Міжнародний екологічний центр, навчальна лабораторія на базі кафедри 

інженерної екології міст; 

 2) Науково-технічний центр енергоефективних технологій; 

 3) Науково-виробнича електротехнічна лабораторія; 

4) Науково-дослідний та випробувальний центр; 

На базі Центру діє галузева науково-дослідна лабораторія по обстеженню та 

випробуванню будівельних конструкцій і матеріалів кафедри будівельних конструкцій. 

5) Науковий парк «Наукоград-Харків»; 

6) Центр регіонального розвитку; 

7) Освітньо-виробничий центр «Сучасні технології в енергетиці»; 

8) Лабораторний комплекс до складу якого входять науково-навчальні лабораторії: 

«Обліку і контролю електричної енергії»; «Кабельних ліній»; «Електроустаткування 

систем міського електропостачання»; «Цифрового релейного захисту і автоматики»; 

9) Лабораторія ВІМ-технологій; 

10) Науково-дослідний Центр світлотехнічних вимірювань; 

 11) Лабораторія світлового дизайну; 

 12) Центр стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту; 

13) Науково-виробничий центр «Оцінка, землеустрій та кадастр»; 

14) Сучасний комплекс архітектурно-художніх майстерень і лабораторій 

«ARHOUSE»; 

 15) Інноваційна освітньо-наукова лабораторія «Сонячна електростанція» (СЕС)» на 

базі освітньо-виробничого центру «Сучасні технології в енергетиці»; 

16) Навчально-наукові лабораторії «Видобування і підготовки нафти і природного 

газу»; «Транспортування нафти і природного газу»; 

17) Навчально-наукові лабораторії «Моніторингу лісових та садово-паркових 

об’єктів», «Рекреаційного лісівництва»; 

18) Лабораторія «Цивільний захист»; 

19) Лабораторія «Інформаційних технологій в туризмі і готельному господарстві»; 

20) Дослідна лабораторія «Туризмознавства та мистецтвознавства»; 

 21) Навчально-наукова лабораторія «Екологічний моніторинг». 
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У звітному році створено: 

1) Центр трансферу технологій «Мегаполіс» 

 Основною метою діяльності Центру є створення умов для об’єднання зусиль 

наукового співтовариства, представників бізнесу та органів влади у вирішенні задач 

позитивних змін соціально-економічного рівня Харківського регіону та держави в цілому. 

 Проекти Центру охоплюють такі області досліджень, як: проектування, 

інформаційні системи та просторове розташування об’єктів. Розроблено проект будинку 

для літніх людей, що розташований у Німеччині. Створено ІТ-кластер для проведення 

високоточних розробок, які зацікавлять представників машинобудівного сектора, 

будівельного та промислового комплексу. Переваги використання кластеру – економія 

часу на розробку проектів, економія коштів на виконання проектних робіт, прискорення в 

прийнятті проектних рішень. Впроваджується в діяльність Університету система 

управління нерухомістю, при використанні якої зростає ефективність використання 

аудиторного фонду та інших об’єктів нерухомого майна, підвищується енергозбереження 

та енергоефективність будівель. 

 

2) Навчально-наукова лабораторія «Систем керування електроприводами та 

електричних апаратів» 

 Профіль лабораторії – електроприводи змінного та постійного струму й засоби 

промислового контролю з використанням електричних апаратів автоматики. 

 Лабораторію обладнано новітніми частотно-керованими приводами, пристроями 

плавного пуску, інтелектуальними пускачами, панелями людино-машинного інтерфейсу, 

цифровими датчиками, комутаційною апаратурою та сучасними електричними апаратами 

та пристроями реєстрації провідної в світі компанії з виробництва цифрових систем 

керування електроприводами та виробничими процесами «Шнейдер Електрик». 

 За масштабами впроваджених сучасних пристроїв, новітнього технічного 

обладнання та сфер його застосування лабораторію можна вважати лідером з 

імплементації передових цифрових технологій у навчальний процес в Україні. Щорічно 

тут будуть навчатися і підвищувати кваліфікацію понад 1000 студентів Університету та 

200 інженерів. 

 Лабораторія співпрацює з Департаментом економіки та комунального майна 

Харківської міської ради, Акціонерним товариством «Трест Жилбуд-1» 

 

3) Лабораторія «Мультимедійного дизайну  та  візуалізації»   

 До складу лабораторії входять: кімната для створення мультиплікації (промальовка 

покадрової  анімації та зйомка анімаційних навчальних проектів); кімната для лекційних 

курсів, вивчення комп’ютерних програм, практичних занять і перегляду екранних робіт 

(вивчення комп’ютерних програм та перегляд екранних проектів); кімната-хол  

методичного  та наочного оформлення (наочні матеріали та експозиційні стенди). 

  Створення лабораторії спрямоване на розвиток мистецтва анімації 

(мультиплікації), створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації творчих 

здібностей студентів засобами кіномистецтва (на разі - анімації), виховання гармонійної, 

естетично розвиненої особистості з активною життєвою позицією. Сучасно обладнані 

студії, дозволять студентам отримати знання у сфері анімації, реалізувати свій творчий 

потенціал, створювати анімаційні фільми, та брати участь у кінофестивалях і конкурсах. 

  

4) Уніфікований лабораторний комплекс «Еколого-енергетичної безпеки» 

Мета створення: підготовка фахівців та виконання науково-прикладних досліджень 

за напрямами: енергоефективність та екологізація об’єктів-виробників та споживачів 

теплової енергії – котельних установок, теплових мереж, будівель, тощо; вирішення 

міських екологічних проблем: зменшення викидів у атмосферу парникових газів і 



 

 65 

забруднюючих речовин, підвищення раціональності використання природних та 

енергетичних ресурсів. 

Призначення: вивчення, дослідження, удосконалення та створення заходів щодо 

аналізу та підвищення еколого-енергетичної ефективності систем теплопостачання і 

теплоспоживання міст. 

Склад лабораторного комплексу: 

Лабораторія інноваційних енергозберігаючих технологій 

Лабораторія дозволяє проводити дослідження з експериментального 

відпрацювання сучасних енергозберігаючих технологій, оцінювання енергетичної, 

екологічної та економічної ефективності їх використання, моделювання процесів 

теплоспоживання різними об’єктами. 

Лабораторія екологічного моніторингу 

Лабораторія оснащена сучасними приладами і обладнанням, які дозволяють 

здійснювати контроль біологічних, хімічних та фізичних забруднень атмосфери, водних 

об’єктів, ґрунтів, зокрема: концентрацій і викидів забруднюючих речовин; шуму; 

іонізуючих випромінювань; теплових забруднень. 

Ведеться співпраця з Харківською міською радою, Науково-дослідною установою 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».  

 

5) Лабораторія газових та теплових систем і кондиціювання повітря  

Лабораторію створено з метою покращення  якості навчального процесу,  

виконання наукових проектів, на замовлення житлово-комунальних та профільних 

промислових підприємств. 

 Лабораторія призначена для моделювання основних технологічних процесів, 

пов’язаних з експлуатацією зовнішніх та внутрішніх систем газопостачання; моделювання 

систем автоматизації технологічних процесів з метою попередження можливих аварійних 

ситуацій на системах газопостачання і з безпечного виконання газонебезпечних та 

вогненебезпечних робіт на газопроводах; моделюванні технологічних процесів роботи 

газового обладнання при транспортуванні газу газорозподільними мережами (ГРМ) у 

відповідності до вимог чинних нормативних документів та кодексу газорозподільних 

систем; проведення науково-дослідних робіт на замовлення виробничих підприємств ПАТ 

«Харківміськгаз», ПАТ «Харківгаз», КП «Харківські теплові мережі»; АТ 

«Укргазвидобування», ПАТ «Енергооблік», ТОВ «ТЕХЕКСГАЗ» та інш. 

 

 6) Лабораторія інтелектуальних систем управління освітленням 

 Лабораторія укомплектована сучасним комп’ютерним обладнанням зі спеціальним 

сучасним програмним забезпеченням NI LabView, що дозволяє моделювати реальні 

засоби вимірювання; оснащена вимірювальним обладнанням: аналізатором спектру 

RIGOL DSA, цифровим багатоканальним осцилографом RIGOL DSA, пікотестерми 

PICOTEST, тестерами UNI-T, лабораторними багатоканальними блоками живлення UNI-

T. 

 Лабораторію створено для проведення робіт з проектування освітлювальних 

установок з централізованими і децентралізованими системами управління високого 

ступеня  складності; отримання практичних навичок в управлінні систем освітлення по 

протоколам цифрового адресного інтерфейсу (Digital Addressable Lighting Interface) і 

аналового Х10 управління, які відповідають європейським стандартам вбудованих в 

управління будівлями і спорудами «ЕІВ/KNХ»; виконування програмування систем 

управління освітленням; проведення науково-дослідних робіт з розробки систем сонячної 

енергетики з оптимального вибору систем генерації електроенергії. 

 Лабораторія співпрацює з представництвом «Panasonik Eco Solutions Elektrik Sanayi 

Ve Ticaret Anonim Sikreti», товариством з обмеженою відповідальністю «СВЕТОВИТ» 

товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ГРУП» 



 

 66 

7) Високопродуктивний дата-центр прикладних паралельних обчислень 

 Обчислювальний високопродуктивний HPC-кластер дата-центру складається з 

масиву серверів (обчислювальних вузлів), об'єднаних комунікаційною мережею. Кожен 

обчислювальний вузол має кілька багатоядерних процесорів, свою оперативну пам'ять і 

працює під управлінням операційної системи Windows HPC Server. Розрахункове 

моделювання та аналіз даних на HPC-кластері в багатьох областях промисловості та 

народного господарства дозволяє уникнути дорогих і тривалих циклів розробки типу 

«проектування - виготовлення - випробування».  

 Типові завдання, які здатен вирішувати HPC кластер: 

- рішення задач механіки рідини і газу, теплопередачі і теплообміну, 

електродинаміки, акустики; 

- моделювання аерогазодинамічних процесів; 

- моделювання електромагнітних та хвильових процесів; 

-  моделювання фізико-хімічних процесів і реакцій; 

- моделювання складної динамічної поведінки різних механічних систем; 

- рішення задач цифрової обробки сигналів, фінансового аналізу, різноманітних 

математичних задач, візуалізації і представлення даних; 

- аналіз і розрахунок статичної та динамічної міцності; 

- газодинаміка, термодинаміка, теплопровідність і радіочастотний аналіз; 

- моделювання задач будь-якого ступеня геометричної складності; 

- рендеринг анімації і фотореалістічних ефектів. 

 

 

 

 

 

VII. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями  
 

В 2018 році Університет приєднався до підписантів Великої хартії університетів.   

В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова діє науково-дослідний проект 22881 «Використання 

стабільних ізотопів для оцінки балансу та якості питних вод у великому місті Східної 

України» (Stable Isotopes Application for the Evaluation of Drinking Water Balance and 

Quality in a Large City in East Ukraine». 

У звітному році викладачі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова проходили стажування для 

проведення наукових досліджень в Університеті Бордо Національної школи 

навколишнього середовища, георесурсів та інженерії сталого розвитку (м. Бордо, 

Франція), Біологічного центру Чеської академії наук (м. Чеське Будейовице, Чехія), 

Університету Аалто (м. Гельсінкі, Фінляндська Республіка). 

 

У звітному році ХНУМГ ім. О.М. Бекетова брав участь у реалізації наступних 

міжнародних проектів і програм: 

 

- у рамках програми «ERASMUS + KA1», грант на навчання в Естонському 

університеті природничих наук (Естонія, м.Тарту) отримали 2 студенти;  

- у рамках проекту «Прогресивне управління університетом» стажування пройшли 

2 викладача; 

- у проекті ERASMUS + SMALOG action «Capacity Building in higher education» 

прийняли участь 9 викладачів; 

- у рамках участі у проекті International practicum прийняли участь 2 викладача; 

- участь в роботі відповідно до теми М/94-2018 в Інституті енергетики НАН 

Молдови прийняв 1 викладач; 
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- у рамках міжнародної програми «International company project and real estate 

management» прийняли участь 4 студенти та 1 викладач; 

- участь у проекті «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: комунікаційні 

стратегії та відносини університет-школа» прийняв 1 викладач; 

- участь у проекті «Варна, спагеті, інженерінг» прийняли 11 студентів та 3 

викладача. 

 

У звітному році на базі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова було проведено: 

 

- зустріч з професором кафедри «Транспортні системи» Краківського 

Політехнічного Університету доктором технічних наук Наумовим Віталієм Сергійовичем; 

- презентація програм імені Фулбрайта в Україні – стипендійних програм для 

студентів, аспірантів, молодих науковців, на навчання, стажування, наукові дослідження в 

університетах США. 

- Інформаційний день проекту технічної допомоги Європейського Союзу 

Еразмус+«Master in Smart Transport and Logistics for Cities»/ Магістерська програма 

«Розумний транспорт і логістика для міст» (585832-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP); 

- зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Ліван в Україні Алі 

Дахером; 

- презентацію польських стипендіальних та наукових програм; 

- тренінг-семінари «Сучасні практики міжнародної діяльності Університету»; 

- Молодіжний Форум Асоціації європейських прикордонних регіонів; 

- відкриття Чеського мовно-культурного центру; 

 - день іноземних мов; 

 - зустріч з Франком Дієвичем – ректором Франкфуртського університету 

прикладних наук; 

- лекцію регіонального директора з маркетингу, декана факультету для іноземних 

студентів в Benedict Education Group  м.Цюріх, Швейцарія) д-ра Мегді Аттала; 

- презентацію книги «Видатні поляки і Харків: біографічний словник (1805–1918)». 

- у рамках масштабного проекту «Бекетов Урбан Фест» на «Ярмарку можливостей» 

представники Центру навчали відвідувачів каліграфії та допомагали малювати ієрогліфи, 

а також розповідали про правила стародавніх китайських настільних ігор; 

- представники Університету на чолі з ректором узяли участь в урочистостях з 

нагоди 10-ї річниці створення Інституту Конфуція Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна та круглому столі за участі делегації з Китаю; 

- у рамках проведення Дня іноземних мов Університет відвідав директор Інституту 

Конфуція з китайської сторони Дін Шивен. Для студентів Університету були проведені 

майстер-класи традиційних китайських ремесел: каліграфія та чайна церемонія; 

- 24 квітня 2018 року  підписаний меморандум Про співпрацю між Харківською 

міською радою, Харківським національним університетом міського господарства імені О. 

М. Бекетова та Південно-Моравським центром міжнародної мобільності. Згідно з 

меморандумом, при Харківському національному університеті міського господарства 

імені О. М. Бекетова 25 вересня 2018 року відкрито Чеський мовно-культурний центр. 

Мета роботи Центру – підтримка мобільності студентів, створення передумов для 

інтернаціоналізації закладів вищої освіти Південно-Моравського краю та м. Харків. 
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У звітному році співробітництво здійснювалося з 2 організаціями та 42 

зарубіжними партнерами, найбільш вагомі з них: 

 

Країна 

партнер (за 

алфавітом) 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітницт

во, термін 

його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Болгарія Університет 

Архітектури, 

Будівництва і 

Геодезії,  

м. Софія 

Спільна діяльність з 

метою удосконалення 

навчального процесу, 

підготовки кадрів, а 

також спільного 

обміну науковими 

дослідженнями 

Угода №65 

 

Автоматична 

пролонгація 

на 5 років 

Здійснюється 

обмін науковою 

інформацією, та 

надається 

допомога у 

підвищенні 

наукової  

кваліфікації 

вчених і 

викладачів. 

Болгарія Економічний 

університет  

м. Варна 

Створення спільних 

освітніх програм 

(подвійних 

дипломів), 

організація 

академічної 

мобільності студентів 

Договір  

№77 

 

2016-2019 рр. 

Здійснюється 

обмін науковою 

інформацією, та 

надається 

допомога у 

підвищенні 

наукової  

кваліфікації 

вчених і 

викладачів. 

Болгарія International 

company 

project and 

real estate 

management  

м. Варна 

Спільна діяльність з 

метою удосконалення 

виробничо-

господарського 

процесу, підготовки 

кадрів, спільного 

обміну науково-

виробничого досвіду 

Угода  

№84 

 

З 2017 року з 

автоматичною 

пролонгацією 

на 5 років 

В рамках 

програми 

прийняли участь 4 

студенти та 1 

викладач. 

Болгарія Варненський 

вільний 

університет 

ім. 

«Черноризца 

Храбра» 

Спільна діяльність з 

метою удосконалення 

наукового та 

навчального процесу, 

підготовки кадрів, 

спільного обміну 

науково-

педагогічним 

досвідом 

Договір 

 №105 

 

З листопаду 

2018 року з 

автоматичною 

пролонгацією 

на 5 років 

 

 

Участь у проекті 

«Варна, спагеті, 

інженерінг» 

прийняли 11 

студентів та 3 

викладача. 

 

Боснія і 

Герцеговина 

Університет 

Тузла 

Обмін професорсько-

викладацьким 

складом і 

студентами, а також 

обмін навчальною та 

Угода  

№ 34 

 

2013-2018 рр. 

Відбувається 

постійний обмін 

посиланнями між 

сайтами 

університетів, 
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науковою 

інформацією та обмін 

посиланнями між 

двома веб-сайтами 

також обмін 

науковою 

інформацією та 

науковою 

літературою. 

Греція Університет 

Аристотеля в 

Салоніках 

Співпраця сторін, 

щодо обміну 

студентами та 

викладачами у 

рамках програми 

Erasmus+ 

 

 

Договір  

№ 95 

 

2017-2018 рр. 

 

Перепідписано 

договір до 2020 

року 

Участь студентів 

та викладачів у 

програмі  

Erasmus+ КА1 

Естонія  Естонський 

університет 

природничих 

наук 

Співпраця сторін, 

щодо обміну 

студентами та 

викладачами у 

рамках програми 

Erasmus+ 

Договір  

№ 90 

 

2017-2019 рр. 

2 студенти 

отримали грант на 

навчання за 

програмою 

Erasmus + KA1 (з 

січня 2018р). 

Італія Університет 

Інсубрія 

Обмін викладача- 

ми, обмін співро- 

бітниками з метою 

підвищення їх ква 

ліфікації, обмін 

студентами, спільні 

наукові, навчально-

методичні та 

консультаційні 

роботи, проведення 

спільних конфере 

нцій і семінарів 

Договір 

№ 6 

 

2013-2018 рр. 

У рамках участі у 

проекті 

International 

practicum 

прийняли участь 2 

викладача 

Канада Канадський 

коледж 

англійської 

мови 

(Ванкувер, 

Канада) 

Реалізація спільного 

пілотного проекту з 

впровадження SMRT 

он-лайн навчального 

плану у ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова 

Договір 

№ 27 

 

14.09.2012- 

14.09.2017 рр. 

 

З 2018 року 

пролонговано 

Відбувається 

проведення курсів 

з викладання 

англійської мови 

за допомогою 

навчальних 

матеріалів 

партнерів. 

Казахстан Казахський 

гуманітарно-

юридичний 

інноваційний 

університет 

Співробітництво в 

галузі вищої освіти – 

розробка і реалізація 

методологічних 

основ і проектів у 

науковій, навчальній, 

педагогічній і 

управлінській 

діяльності, 

академічний обмін 

студентами і 

слухачами, зміцнення 

культурних зв’язків 

Договір 

№ 47 

 

2013-2018 рр. 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, 

спільна  

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів, розробка 

програм навчання. 
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Китай Аньхойський 

університет 

Співробітництво в 

галузі наукового та 

студентського 

обміну, проведення 

спільних досліджень 

Договір  

№86 

 

2016-2018 рр. 

Відбувається 

постійний обмін 

посиланнями між 

сайтами 

університетів, 

також 

відбувається 

обмін науковою 

інформацією та 

науковою 

літературою. 

Китай Хейлунцзянсь

кий Бауі 

Аграрний 

Університет 

Реалізація та 

розвиток програм 

обміну студентами, 

магістрами, 

аспірантами 

Договір 

 №103 

 

2018-2023 

роки 

Обмін 

студентами. 

Латвія Балтійська 

міжнародна 

академія 

Обмін науково- 

викладацьким 

складом, проведення 

спільних науково-

практичних 

конференцій, 

семінарів та робочих 

зустрічей 

Договір  

№78 

 

з 2017 

безстроково 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, 

спільна  

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів, розробка 

програм навчання. 

Латвія Вища Школа 

Менеджменту 

Інформаційни

х систем 

ISMA 

Обмін науково- 

викладацьким 

складом, проведення 

спільних науково-

практичних 

конференцій, 

семінарів та робочих 

зустрічей 

Договір  

№104 

 

З 2018 року з 

пролонгацією 

Обмін науковою 

інформацією, 

спільна  

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. 

Молдова Інститут 

Енергетики 

Академії наук 

Молдови 

Спільна діяльність з 

організації та 

здійснення спільних 

дій колективів в 

області науково-

дослідних робіт, 

спрямованих на 

підвищення 

ефективності 

енергетичного 

виробництва, а також 

вдосконалення 

підготовки та 

перепідготовки 

фахівців для 

енергетичної галузі 

України і Молдови 

 

 

Угода  

№67 

 

3.03.2016 з 

пролонгацією 

на 5 років 

Участь у роботі 

відповідно до 

теми М/94-2018 в 

Інституті 

енергетики НАН 

Молдови прийняв 

1 викладач 



 

 71 

Марокко Мароккансько

-Африканська 

асоціація 

навчання та 

освіти 

Налагодження 

зв’язків між 

університетом та 

асоціацією у багатьох 

сферах: наука, 

наукові дослідження, 

обмін студентами та 

педагогічними 

кадрами, обмін 

досвідом і 

літературою та ін. 

Договір  

№ 80 

 

2017-2022 рр. 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, 

спільна  

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів, розробка 

програм навчання. 

Марокко Університет 

Хасана 1-го 

Налагодження 

зв’язків між 

університетами у 

сферах: наука, 

наукові дослідження, 

обмін студентами та 

педагогічними 

кадрами, обмін 

досвідом і 

літературою та ін. 

 

 

 

 

 

Договір  

№81 

 

2017-2022 рр. 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, 

спільна  

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів, розробка 

програм навчання. 

Нова 

Зеландія  

Ara Institute of 

Canterbury 

Співробітництво на 

основі взаємного 

обміну 

професорсько-

викладацьким 

складом та 

студентами, обмін 

навчальною та 

науковою 

інформацією 

Договір  

№98 

 

2018-2023 

роки 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, 

спільна  

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів, розробка 

програм навчання. 

Польща AGH 

Науково-

технічний 

університет 

Обмін досвідом у 

сфері наукових 

досліджень та 

навчання 

спеціалістів, спільна 

участь в 

дослідницьких 

програмах із захисту 

прав інтелектуальної 

власності, обмін 

навчальними 

програмами 

Угода  

№ 43 

 

з 2013 р. 

безстрокова 

Відбувається 

постійний обмін 

науковою 

інформацією, а 

також 

навчальними 

посібниками. 
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Польща Університет 

«Humanitas» 

Наукове 

співробітництво, 

спрямоване на 

розвиток навчальної 

та наукової 

діяльності, обмін 

спеціалістами для 

читання лекцій, 

проведення наукових 

досліджень, семінарів 

і консультацій 

Угода  

№ 42 

 

з 2013 р. 

безстрокова 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, 

спільна  

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів, розробка 

програм навчання. 

Польща Університет 

«Humanitas» 

Наукове 

співробітництво, 

спрямоване на 

розвиток навчальної 

та наукової 

діяльності, обмін 

спеціалістами для 

читання лекцій, 

проведення наукових 

досліджень, семінарів 

і консультацій 

Договір 

№ 63 

 

10.07.2015- 

09.07.2020 рр. 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, 

спільна  

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів, розробка 

програм навчання. 

Польща Академія 

готельного 

бізнесу та 

громадського 

харчування 

Наукове 

співробітництво, 

спрямоване на 

розвиток навчальної 

та наукової 

діяльності, обмін 

спеціалістами для 

читання лекцій, 

проведення наукових 

досліджень, семінарів 

і консультацій 

Договір 

№ 62 

 

21.05.2015- 

20.05.2020 рр. 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, 

спільна 

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів, розробка 

програм навчання. 

Польща Технічний 

університет 

м. Лодзі 

Наукове 

співробітництво, 

спрямоване на 

розвиток навчальної 

та наукової 

діяльності, обмін 

спеціалістами для 

читання лекцій, 

проведення наукових 

досліджень, семінарів 

і консультацій 

Договір 

№ 61 

 

15.04.2015- 

14.04.2020 рр. 

 

Додатково 

підписано 

договір№99 

про 

проведення 

студентських 

практик 

4 студента та 1 

викладач  кафедри 

факультету 

Транспортних 

систем і 

технологій 

пройшли  

практику. 

 

Польща Технічний 

університет 

м. Лодзі 

Співпраця сторін, 

щодо обміну 

студентами та 

викладачами в 

рамках програми 

Erasmus+ 

Договір  

№ 89 

 

2017-2019рр 

Співпраця в 

рамках програми 

щодо 

міжнародного 

обміну 
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Польща Люблінська 

Політехніка 

Співпраця сторін, 
щодо обміну 
студентами для 
навчання в рамках 
спільних програм, 
отримання дипломів 
обох сторін. 
Участь у наукових 
з’їздах, обмін 
науковими 
працівниками, обмін 
науковою 
інформацією 

Договір  

№70, 

Додаткова 

Угода 

 

01.04.2016 - 

безстроково 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, 

спільна 

організація 

конференцій, 

семінарів. 

Польща Варшавський 

Технологічний 

Університет 

Співробітництво у 

галузі вищої освіти, 

науки, наукових 

досліджень, що 

представляють 

взаємну 

зацікавленість 

Меморандум 

про 

порозуміння 

№72 

 

25.03.016 з 

пролонгацією  

на 5 років 

 

Відбувається 

постійний обмін 

спільним 

досвідом у 

наукових галузях, 

також підготовка 

спільних 

конференцій, 

круглих столів. 

Польща Вища школа 

управління 

охороною 

праці у 

Катовиці 

Співпраця у галузі 

освіти для студентів 

та науково-

дослідницької 

діяльності 

Рамковий 

договір №44 

Меморандум 

№44 

 

10.06.2016 з 

пролонгацією  

на 5 років 

 

Відбувається 

постійний обмін 

спільним 

досвідом у 

наукових галузях, 

також підготовка 

спільних 

конференцій, 

круглих столів. 

Польща Вища Школа 

Бізнесу у  

м. Домброва 

Співробітництво у 

галузі вищої освіти, 

науки, наукових 

досліджень, що 

представляють 

взаємну 

зацікавленість 

Договір про 

співпрацю  

№68 

 

06.04.2016 

На 5 років з 

автоматичною 

пролонгацією 

Відбувається 

постійний обмін 

спільним 

досвідом у 

наукових галузях, 

також підготовка 

спільних 

конференцій, 

круглих столів. 

Польща Силезійський 

технічний 

університет 

Обмін професорсько-

викладацьким 

складом та  

студентами, 

впровадження 

програм подвійних 

дипломів 

Угода 

№ 51 

 

2017-2022 рр. 

 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, 

спільна 

організація 

конференцій, 

семінарів. 

Польща  Ченстохов 

ський 

технологічний 

університет 

Співпраця в галузі 

освіти для студентів 

та науково-

дослідницької 

діяльності 

Договір  

№96 

 

2018-2023 

роки 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, 

спільна 

організація 

конференцій, 

семінарів. 
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Польща Краківський 

економічний 

університет 

Спільне бажання 

діяти з метою 

поліпшення освіти і 

розвитку кадрового 

потенціалу сфери 

публічного 

адміністрування в 

Україні 

Угода  

№95 

 

Невизначений  

строк 

1 викладач 

пройшов 

стажування  у 

рамках проекту 

DOBRE 

Польща Краківська 

політехніка 

Підтримка 

академічних обмінів і 

розвитку науково-

дослідної діяльності 

Договір  

№93 

2017-2022 

роки 

Постійний обмін 

науковою 

інформацією, 

спільна 

організація 

конференцій, 

семінарів. 

Польща Гданський 

університет 

Підтримка 

академічних обмінів і 

розвитку науково-

дослідної діяльності 

Договір  

№92 

2018-2023 

роки 

1 викладач 

пройшов наукове 

стажування 

Португалія Університет 

Instituto 

Superiorde 

Gestão (ISG) 

Співробітництво у 

галузі вищої освіти – 

академічний обмін 

студентами і 

слухачами, зміцнення 

культурних зв’язків 

Угода 

№ 52 

 

20.05.2013-

19.05.2018 рр. 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а 

також підготовка 

до проведення 

спільних 

наукових заходів. 

Португалія Лісабонський 

університет 

Співробітництво у 

галузі освіти, науки, 

наукових досліджень 

та інших галузях, що 

представляють 

взаємну 

зацікавленість 

Договір  

№73 

 

2016 рік з 

пролонгацією 

на 5 років 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а 

також підготовка 

до проведення 

спільних 

наукових заходів. 

Румунія Університет 

Валахії 

Тарговіште 

Співробітництво на 
основі взаємного 
обміну 
професорсько-
викладацьким 
складом та 
студентами, обмін 
навчальною та 
науковою 
інформацією 

Договір №100 

 

2018-2023 

роки 

Відбувається 
постійний обмін 
спільним 
досвідом у 
наукових галузях, 
також підготовка 
спільних 
конференцій, 
круглих столів. 

Сербія Університет 

Ніш 

Співробітництво у 

галузі освіти, 

наукових досліджень 

і інших областях, які 

представляють 

взаємну 

зацікавленість 

Угода  

№ 29 

 

2013-2018 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а 

також спільна 

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. 
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Сербія Мегатренд 

університет 

Встановлення 

наукового 

співробітництва, 

обмін науково-

педагогічними 

співробітниками, 

докторантами, 

аспірантами, 

студентами; надання 

взаємної допомоги у 

підвищенні наукової 

кваліфікації вчених і 

викладачів, 

здійснення спільних 

наукових проектів 

Меморандум 

№ 28 

 

З 25.10.2012 

безстроковий 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а 

також спільна 

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. 

Словаччина Університет 

Нової Гориці 

Співпраця сторін, 

щодо обміну 

студентами та 

викладачами у 

рамках програми 

Erasmus+ 

Договір  

№ 88 

2017-2021 рр. 

Співпраця у 

рамках програми 

щодо 

міжнародного 

обміну 

 

Туреччина Середньо 

Східний 

Технічний 

Університет 

м. Анкара 

Створення 

необхідних умов для 

обміну студентами і 

аспірантами 

Договір 

№ 69 

2015-2021 рр. 

Співпраця у 

рамках програми 

щодо 

міжнародного 

обміну 

 

Туреччина Стамбульский 

університет 

Айдин 

Співробітництво у 

галузі освіти, 

наукових досліджень, 

проведення спільних 

семінарів та 

конференцій 

Договір 

№83 

 

2017-2022 рр. 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а 

також спільна 

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. 

Чехія Технічний 

університет в 

Остраві 

Спільні розробки і 

впровадження в 

навчальний процес і 

науково-технічні 

розробки сучасних 

методів викладання 

та досліджень 

Угода  

№ 46 

 

01.10.2009- 

01.10.2019 рр. 

Відбувається 

регулярний обмін 

науковою 

інформацією, а 

також спільна 

організація 

конференцій, 

семінарів, круглих 

столів. 

Чехія Південно-

Моравський 

центр 

міжнародної 

мобільності 

Забезпечення 

викладання чеської 

мови, знайомство з 

історією та 

культурою Чехії 

Договір  

№ 97 

 

2017-2018 рр. 

Відкриття 

Чеського мовно-

культурного 

центру. 

Проведення курсу 

«Чеська мова» 
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VІІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової 

діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних 

провідних наукових видавництв світу, про патентно-ліцензійну діяльність 

 

Однією з форм популяризації інформації про науково-дослідні розробки, патентно-

ліцензійну та видавничу діяльність наукової спільноти є проведення наукових заходів 

різноманітного тематичного спрямування та рівня. Так у 2018 році, на базі ХНУМГ ім. 

 О. М.   Бекетова було проведено 20 наукових заходів (10 міжнародних, 10 

всеукраїнських), серед них були конференції орієнтовані на молодих науковців, а саме: 

 - Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Економіко-правові засади формування та розвитку регіональної 

інфраструктури в умовах децентралізації економіки України»; 

 - VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Місто. Культура. Цивілізація»; 

 - ХІ всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти «Сталий 

розвиток міст»; 

 - VІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих науковців «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний 

ліфт)»; 

 - Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих науковців  «Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні 

фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання – 

міждисциплінарний підхід»; 

 - Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих 

учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика». 

  Університетом видаються міжнародний науково-технічний журнал «Світлотехніка 

та електроенергетика» який індексується наукометричною базою Index Copernicus та  

науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст» (серії: Технічні науки і 

архітектура; Економічні науки). 

Фонд наукової бібліотеки складає 898 551 примірник, із них: книг – 848 795 (у т.ч. 

наукових видань – 266 242), періодичних видань – 20 417, рідкісних та цінних видань – 

10 558. Наукова бібліотека автоматизована на вільному програмному забезпеченні 

АБІС «Koha».  

Бібліотечний фонд відображено у службових та читацьких каталогах і картотеках, 

у т. ч. в Електронному каталозі (далі – ЕК). На кінець 2018 року Електронний каталог 

становив 144 162 записи, поповнення за рік – 11 1377, звернень – 298 893. До ЕК вільний 

доступ надається через мережу Internet у режимі 24/7 за адресою: 

http://koha.kname.edu.ua:8008/. Аналітичні записи ЕК наукової бібліотеки містять активні 

посилання на відповідну повнотекстову версію документу з ЦР (аналітичний запис ЕК – 

документ ЦР) та статті з міжнародного науково-технічного журналу «Світлотехніка та 

Електроенергетика» (http://lepe.kname.edu.ua/index.php/lepe), науково-технічного збірника 

«Комунальне господарство міст» (http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg) тощо.  

Обсяг ЦР становить 40 171 інформаційне джерело, поповнення за рік – 

2 896 електронних примірників, звернень – 319 366. ЦР містить у собі електронні версії 

навчальних посібників, монографій, методичних вказівок, конспектів лекцій, розроблених 

науковими співробітниками та викладачами Університету, статей. Доступ до 

повнотекстової колекції мають усі охочі через мережу Internet за адресою: 

http://eprints.kname.edu.ua у режимі 24/7.  

Метою цієї роботи є: наближення фондів Бібліотеки до користувачів; 

популяризація праць професорсько-викладацького складу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 

Згідно з наказом МОН № 1213 від 06.11.2018 року «Про надання доступу 

закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері управління 

http://eprints.kname.edu.ua/
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Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних»,  з листопада 

2018 року ХНУМГ ім. О. М. Бекетова отримує доступ до міжнародних баз даних Scopus та 

Web of Science за кошти держбюджету. 

 

Таблиця 1. Показники роботи з БД «Scopus» 

 

Scopus 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р
ав

ен
ь
 

Ч
ер

в
ен

ь
 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь
 

Ж
о
в
те

н
ь Всього 

за  

2018 

Регулярний 

пошук 
19 963 1935 1163 735 522 729 780 1142 2657 10645 

Результати 

кликів 
6 2068 4303 2356 1281 1861 1575 1863 4105 2529 21947 

Записи 

переглядів 
9 2294 5660 3517 2659 2363 3433 2487 4431 3136 29989 

 

Таблиця 2. Показники роботи з БД «Web of Science» 

 

Web of 

Science 

Ж
о
в
те

н
ь
  

Л
и

ст
о
п

ад
  

Г
р
у
д

ен
ь
  

С
іч

ен
ь
  

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь
  

К
в
іт

ен
ь
  

Т
р
ав

ен
ь
  

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь
 

С
ер

п
ен

ь
  

В
ер

ес
ен

ь
  

Ж
о
в
те

н
ь
  

В
сь

о
го

 з
а 

 

рік 2017 2018 

Регулярн

ий 

пошук 

149 

 

34 

 

47 

 

220 

 

1286 

 

2335 

 

1969 

 

1328 

 

1172 

 

1582 

 

724 

 

1501 

 

566 

 

12683 

 

Результа

ти кликів 

301 

 

20 

 

24 

 

149 

 

1189 

 

7927 

 

3288 

 

4072 

 

3442 

 

1919 

 

1718 

 

3450 

 

1334 

 

28488 

 

Записи 

перегляд

ів 

249 

 

7 

 

8 

 

114 

 

403 

 

6047 

 

4154 

 

4322 

 

3646 

 

2112 

 

1656 

 

3766 

 

1476 

 

27583 

 

 

У базах даних Scopus та Web of Science зареєстровано 497 науковця Університету.  

Наукова бібліотека є учасником корпоративних проектів, що значно розширяють її 

можливості у якісному забезпеченні наукової, освітньої та виховної діяльності 

Університету: «Бібліотечна енциклопедія Харківщини», «Метабібліографія Харківщини» 

ініційованих ХДНБ ім. В. Г. Короленка; «Єдина картка читача», учасниками якого є 

28 бібліотек ЗВО Харкова. 

Завдяки участі у проекті «Єдина картка читача» студенти та науковці мають 

можливість працювати з електронними ресурсами, доступ до яких надають бібліотеки 

закладів вищої освіти Харкова у 2018 році: «Ліга: Закон» (Інформаційно-правова 

українська офіційна база даних), «Освіта в Україні» (Нормативно-правове регулювання), 

EBSCO (Багатопрофільна база даних, яка нараховує понад 10 000 назв наукових 

англомовних журналів з усіх галузей знань) тощо. 

У 2018 році продовжилась робота над власними проектами Бібліотеки:  

- проект «Видатні вчені Харківського національного університету міського 

господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова у Вікіпедії» у 2018 році було 

доповнено новими даними; 
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- електронний ресурс «Галерея вчених ХНУМГ ім. О. М. Бекетова», що 

розташований на сайті Бібліотеки. Галерея має два розділи: «Видатні вчені минулого», 

«Видатні вчені сьогодення». Галерея поповнюється видатними іменами щороку; 

- IV Загально університетська науково-практична конференція «Спадщина 

університету: Історія. Освіта. Наука. Культура. Особистість», яка проходила 21–

22 листопада 2018 р.; 

Окрім того, у рамках цього проекту ведеться науково-дослідна робота за темами: 

- Невідомі сторінки життя та діяльності академіка архітектури О. М. Бекетова 

(Балишева О. В., планується видання наукової монографії); 

- Комунальне господарство Харкова у роки Другої світової війни (цьогоріч видано 

монографію: Тріпутіна Н. У двобої з небуттям: комунальне господарство Харкова у роки 

Другої світової війни : монографія / Наталія Тріпутіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 

О. М. Бекетова. – Харків : Золоті сторінки, 2018. – 352с.).  

-  Подовжено наукову роботу з дослідження спадщини архітектора О. М. Бекетова.  

Усі бібліографічні покажчики та списки розміщуються на сайті наукової бібліотеки 

університету (http://library.kname.edu.ua). 

На основі представлених на сайті бібліотеки ресурсів користувач отримує вичерпну 

картину інформаційного потенціалу, а саме: 

- електронні каталоги наукових, вузівських, електронних бібліотек України і світу; 

- енциклопедичні та довідкові видання; 

- реферативна база даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

(http://nbuv.gov.ua), яка забезпечує вільний доступ до інформації про результати наукової 

діяльності вітчизняних учених і фахівців з усіх галузей знань; 

- «Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України» 

(http://dspace.nbuv.gov.ua/) тощо. 

На сайті Бібліотеки розміщено перелік повнотекстових проблемно-орієнтованих 

вільних електронних архівів, серед яких є посилання на сайти організацій, які займаються 

патентно-ліцензійною діяльністю.  

На Web-сайті державного підприємства «Український інститут інтелектуальної 

власності» (Укрпатент) http://www.uipv.org/ua/ науковці Університету отримують 

інформацію про спеціальне законодавство України у сфері промислової власності, мають 

доступ до законодавчих актів, Постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України 

тощо. 

Також, на Web-сайті наукової бібліотеки є вкладка з переліком науково-технічних 

баз даних та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті 

http://www.uipv.org/ua/links_ukr.html підготовлений відділом патентної інформації 

Укрпатенту. Оновлено 19.09.2018. 

Доступність інформації для вчених і студентів Університету досягається 

Бібліотекою через максимальне розкриття фондів і наближення їх до користувачів через 

вільний і необмежений доступ до всіх друкованих та електронних видань. Попитом серед 

науковців користуються послуги Міжбібліотечного абонементу (МБА) – 27 абонентів 

замовили 138 видань та Електронна доставка документів (ЕДД) – відправлено 64 сторінки 

електронних копій.  

Впровадження технологій Microsoft Office 365 в Університеті дозволило Бібліотеці 

оперативно інформувати кафедри та авторизованих користувачів про книгозабезпеченість 

навчальних дисциплін необхідною літературою. У корпоративній соціальній мережі 

Yammer створено відкриту групу «Бібліотека», де висвітлюються новини Бібліотеки. 

 

 

 

 

http://library.kname.edu.ua/
http://dspace.nbuv.gov.ua/
http://www.uipv.org/ua/
http://www.uipv.org/ua/legistation.html
http://www.uipv.org/ua/links_ukr.html
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ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 

межах робочого часу викладачів  

 

 На кафедрах у межах робочого часу викладачів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 

виконуються науково-дослідні роботи згідно пріоритетних напрямів  розвитку  науки  і  

техніки: 

 

№ 

з/п 

Кафедра, науковий 

керівник роботи 
Назва роботи 

Науковий результат 

2018 року 

1 2 3 4 

Напрям наукових розробок: 

Наукові дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук 

1 Менеджменту і 

публічного 

адміністрування 

 

Науковий керівник – 

д-р екон. наук, проф.  

Новікова М.М. 

 

Сталий розвиток в 

умовах глобальних 

викликів: методологія 

та практика 

Розроблено комплексний механізм 

державного управління розвитком 

державно-приватного партнерства та 

удосконалено соціокультурну модель 

управління організаційними змінами 

в органах публічної влади на основі 

потенціалу організаційної культури; 

напрями реалізації державної 

промислової політики; потенціал 

організаційної культури для 

запобігання корупції в органах 

державної влади та місцевого 

самоврядування; модель державного 

управління в умовах динамічного 

середовища.  

 

 

2 Економічної теорії і 

міжнародної 

економіки  

 

Науковий керівник – 

д-р екон. наук, проф.  

Решетило В.П. 

Інституціональні 

засади реформування 

економіки регіонів 

України за умов 

децентралізації. 

Визначено зміст та особливості 

стратегії  інтенсифікації 

інституціональної інноваційної 

структури та інноваційного 

потенціалу регіонів. Обґрунтовано, 

що інституційна інтенсифікація 

повинна бути направлена на 

створення  інституційних механізмів 

взаємодії суспільства, держави і 

бізнесу в цілях швидкого 

нарощування економічного 

потенціалу країни на основі 

впровадження інновацій і 

удосконалення правової та 

організаційної бази для підвищення 

дієздатності механізмів забезпечення 

сприятливого інвестиційного клімату 

в країні. 
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1 2 3 4 

3 Фінансово-

економічної безпеки, 

обліку та аудиту 

 

Науковий керівник – 

д-р екон. наук, проф. 

Момот Т.В. 

Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

стратегічного 

управління 

фінансово-

економічною 

безпекою суб’єктів 

господарювання 

України в умовах 

глобалізації: теорія, 

методологія, практика 

Досліджено організаційні заходи по  

забезпеченню фінансово-економічної 

безпекою, управлінням та оцінкою 

зовнішніх і внутрішніх загроз 

підприємствам України.  

 

4 Туризму та 

готельного 

господарства  

 

Науковий керівник – 

канд. екон. наук, доц. 

Оболенцева Л.В 

Туризм та міське 

середовище: 

проблеми управління 

та перспективи 

розвитку. 

Досліджено досвід формування 

стратегії розвитку інклюзивного 

туризму в регіонах України на основі 

державної підтримки. Розглянуто 

теоретичні засади розвитку 

соціального туризму як ефективного 

важелю формування і розвитку 

соціальної держави та здійснено 

аналіз механізмів реалізації програм 

інклюзивного туризму на 

державному рівні. 

5 Правового 

забезпечення 

господарської 

діяльності 

 

Науковий керівник – 

канд. юр. наук, доц.  

Килимник І.І. 

Правове регулювання 

державно-приватного 

партнерства в галузі 

житлово-

комунального 

господарства України. 

Проблеми та 

перспективи розвитку 

Виявлено та досліджено 

найважливіші проблемні питання, що 

виникли у правовому регулюванні 

відносин, що виникають на тлі 

застосування проформ ФІДІК у 

будівельній галузі України. На 

підставі проаналізованого матеріалу 

зроблені висновки, які є доцільними 

для подальшого реформування 

законодавчої бази в Україні. 

6 Економіки 

підприємств, бізнес-

адміністрування і 

регіонального 

розвитку 

 

Науковий керівник – 

д-р екон. наук, проф. 

Димченко О.В. 

Підприємництво як 

стратегічний фактор 

розвитку бізнес-

середовища регіону 

Розглянуто питання  трансформації 

регіонального інноваційного 

підприємництва, як стратегічний 

фактор економічного зростання. 

 

7 Міського 

будівництва  

 

Науковий керівник – 

канд. техн. наук, доц. 

Завальний О.В 

Стратегічне 

планування розвитку 

урбанізованих 

територій 

Розглянуто та виявлено основні мега 

проблеми і завдання, з якими 

стикаються мешканці і керівники 

мегаполісів. Запропоновано 

стратегічні проекти щодо 

підвищення соціально- економічного 

статусу міста, мегаполісів та регіонів 

України. 
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8 Містобудування  

 

Науковий керівник –  

д-р архіт., проф.  

Древаль І.В. 

Вдосконалення 

містобудівної 

організації населених 

місць в контексті 

концепції сталого 

розвитку (на прикладі 

Харківської 

агломерації). 

 

Проаналізовано та систематизовано 

позитивний світовий досвід 

вдосконалення містобудівної 

організації населених місць в 

контексті концепції стійкого 

розвитку. 

 

9  

Архітектури 

будівель і споруд та 

дизайну 

архітектурного 

середовища 

 

Науковий керівник – 

канд. техн. наук, доц. 

Осиченко Г.О. 

 

Перспективи 

архітектурно-

містобудівного 

розвитку 

Харківського регіону 

до 2020 року 

 

Досліджено методологічні та 

методичні схеми вирішення питань 

щодо розглянутих проблем великих 

міст з позицій гуманізації 

архітектурного середовища, 

екологізації, гармонізації і 

вдосконалення функціональної 

структури міського середовища. 

Виявлено закономірності та заходи 

розвитку сталої архітектури та 

формування сучасного фахівця-

архітектора. 

 

10 

Основ 

архітектурного 

проектування 

 

Науковий керівник – 

канд. архіт., доц. 

Вотінов М.А. 

 

 

 

 

Науковий керівник – 

д-р техн.наук, проф. 

Лусь В.І 

 

Методологічні основи 

гуманізації 

інфраструктури 

найзначнішого міста 

як потенційного 

центру створення 

агломераційної 

екополісної системи у 

регіонах України. 

Розроблено методологічні 

рекомендації з гуманізації 

інфраструктури найзначнішого міста 

як потенційного центру створення 

агломераційної екополісної системи 

у регіонах України. 

 

 

 

 

 

11  

Розробка 

інформаційно-

освітнього 

середовища на основі 

індивідуалізації і 

диференціації 

навчання з метою 

підвищення якості 

викладання графічних 

дисциплін. 

 

 

 

 

 

 

Проведено аналіз і розроблено нові 

підходи до оптимізації освітніх 

технологій з метою дослідження і 

надання рекомендацій з 

використання сучасних технологій 

при вивченні курсу інженерної 

графіки в технічному вищому 

навчальному закладі. 

 



 

 82 

1 2 3 4 

Напрям наукових розробок: 

Найважливіші проблеми у сфері цивільного захисту 

1 Охорони праці та 

безпеки 

життєдіяльності 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Хворост М.В. 

Проблеми захисту 

урбанізованих 

територій і розробка 

науково-методичних 

основ управління 

безпекою на об'єктах 

житлово-

комунального 

господарства, 

будівництва та 

транспорту 

На основі обробки та аналізу 

натурних акустичних вимірів 

запропоновано метод побудови карти 

розподілу шуму на прилеглих  від 

промислового об’єкту територіях  

Напрям наукових розробок: 

Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення 

стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів   

1 Водопостачання, 

водовідведення та 

очищення вод 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Сталінський Д.В 

 

Обґрунтування 

технічних рішень для 

поліпшення процесів 

обробки води. 

Проведено аналіз методів і 

технологій, що дозволяють 

підвищити ефективність процесів 

очищення природних та стічних вод 

на основі теоретичних та 

експериментальних досліджень 

 

 

 

 

Напрям наукових розробок: 

Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів 

 

1 Інженерної екології 

міст 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Стольберг Ф.В. 

Екологічно сталий 

розвиток урбосистем 

в контексті 

європейської 

інтеграції України 

Надано оцінку ефективності системи 

поводження з відходами, в тому 

числі екологічні, економічні, 

соціальні та правові аспекти, 

зроблено аналіз існуючого досвіду 

оптимізації систем поводження з 

відходами у населених пунктах 

України 

Напрям наукових розробок: 

Енергетика та енергоефективність  

 

1 Електричного 

транспорту 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф. 

Смирний М.Ф. 

Розробка основ 

вдосконалення 

електромеханічних 

транспортних систем 

Розроблено та вдосконалено технічні 

засоби електромеханічних систем 

електротранспорту, що сприяє 

підвищенню їхнього технологічного 

рівня,  надійності й забезпечує 

максимальне ресурсозбереження 
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2 Теоретичної і 

будівельної механіки 

  

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Шпачук В.П. 

Створення методів 

розрахунку і способів 

технічної реалізації 

механічних систем  

підприємств міського 

господарства при  

впливі зовнішніх 

факторів 

Створено методику розрахунку 

конструктивних і механічних 

характеристик вузла з’єднання з 

урахуванням заданих нормативним 

документам: діапазону робочих 

частот і рівнів відтворних на 

платформі стенду вібраційних 

навантажень 

3 Світлотехніки і 

джерел світла 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Неєжмаков П.І. 

Дослідження 

енергоефективних 

освітлювальних 

систем 

 Розглянуто питання створення і 

використання "гібридних" систем 

освітлення, що включають 

використання сонячного світла за 

допомогою світловодів різної форми. 

Розглянуто пристрій і принцип дії 

світлодіодних і енергозберігаючих 

ламп та з'ясовано їх переваги і 

недоліки 

4 Системи 

електропостачання 

та 

електроспоживання 

міст 

 

Науковий керівник –  

канд. техн. наук, доц.  

Калюжний Д.М. 

Підвищення 

ефективності 

виробництва, передачі 

та використання 

електроенергії  

Розглянуто питання зменшення втрат 

електроенергії у розподільних 

мережах промислових підприємств 

та симетрування напруги, 

підвищення енергетичної 

ефективності та стабілізація роботи 

освітлювальних установок зі 

світлодіодами 

 

 

 

 

 

5 Альтернативної 

електроенергетики та 

електротехніки 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Сосков А.Г. 

Підвищення 

енергоефективності 

систем розподіленої 

генерації 

електроенергії з 

нетрадиційними і 

відновлювальними 

джерелами 

Розроблено рекомендації та 

методичні засади з сучасної теорії 

миттєвих активної і реактивної 

потужностей щодо створення 

методики представлення сумарної 

потужності втрат як суми її 

складових, кожна з яких обумовлена 

особливостями електромагнітних 

процесів у трифазній системі 

електропостачання, у тому числі, з 

двобічним потоком передачі енергії  

6 Транспортних 

систем і логістики 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Лобашов О.О. 

 

 

 

Транспортні процеси 

в найзначніших 

містах 

Проведено аналіз ергономічних і 

логістичних процесів в найзначніших 

містах 
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7 Будівельних 

конструкцій 

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Шмуклер B.C. 

Сталебетонні 

конструкції з 

раціональними 

параметрами 

Вдосконалено методику розрахунку 

сталебетонних перекриттів нового 

типу та запропоновано нові 

конструктиви систем перекриттів та 

покриттів будівель 

8 Технології 

будівельного 

виробництва та 

будівельних 

матеріалів  

 

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Кондращенко О.В. 

Удосконалення 

технології отримання 

бетонів зниженої 

енерго- і 

матеріалоємності 

Запропоновано шляхи удосконалення 

оцінки якості бетону  зниженої 

енерго- і матеріалоємності. Вирішено 

задачу отримання високоміцного 

гіпсового в’яжучого у турбулентному 

потоці при підвищеному тиску та 

рекомендовано використання 

відходів будівельного виробництва у 

якості вторинної сировини 

9 Механіки ґрунтів, 

фундаментів та 

інженерної геології 

 

Науковий керівник – 

канд. техн. наук, доц.  

Кічаєва О.В. 

Урахування складних 

інженерно-

геологічних умов при 

розрахунку і 

проектуванні основ і 

фундаментів будівель 

та спору 

Досліджено геотехнічні питання 

пов'язані із проектуванням 

фундаментів у складних інженерно-

геологічних умовах при 

реконструкції будівель і споруд 

10 Експлуатації газових 

і теплових систем 

  

Науковий керівник –  

д-р техн. наук, проф.  

Капцов І.І. 

Технології і методи 

ремонту газового 

обладнання і 

трубопровідних 

систем 

Розглянуто питання, пов'язані зі 

ступенем придатності транспортних 

трубопровідних систем при 

використанні їх за призначенням та 

можливості їх технічного 

обслуговування; виявлено причини 

зниження надійності і довговічності 

конструктивних елементів систем, а 

також основні енергетичні показники 

трубопровідного транспорту 

енергоносіїв 

 

Напрям наукових розробок: 

Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу 

розв’язання надскладних завдань державного значення 

 

1 Прикладної 

математики і 

інформаційних 

технологій 

 

Науковий керівник – 

д-р техн. наук, проф. 

Новожилова М.В. 

Інформаційні системи 

і технології в 

міському просторі 

Проведено аналіз типових 

інформаційних технологій, що 

обслуговують міське господарство. 

Досліджено різні аспекти управління 

міським господарством, у першу 

чергу, питання підвищення 

надійності і ефективності 

функціонування трубопровідних 

систем, застосування інформаційних 

і комп’ютерних технологій для 

вирішення задач оперативного 

планування режимів їх роботи 
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2 Земельного 

адміністрування та 

геоінформаційних 

систем 

 

Науковий керівник –  

д-р екон. наук, проф. 

Мамонов К.А. 

Сталий розвиток 

земельного 

адміністрування 

територій 

Досліджено основні положення 

системи земельного адміністрування 

територій міст України засобами 

геоінформаційних систем та 

технологій. Розроблено методи і 

моделі, які забезпечують сталий 

розвиток територій міст та дають 

можливість прогнозувати стан 

розвитку окремих територій. 

Сформовано методи, що  базуються 

на застосуванні сучасних ГІС, які 

використовуються у провідних 

країнах світу. Досліджено моделі за 

аналогами розвинених країн Європи 

та адаптовані під особливості 

території України 

 

 За результатами ініціативних наукових досліджень у 2018 році співробітниками 

Університету отримано 70 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної 

власності (ОПІВ), з яких 6 – патенти на винаходи, 64 – патенти на корисні моделі. Подано 

102 заявки на видачу охоронних документів на ОПІВ, 17 з яких – на отримання патентів 

на винаходи, 85 – патентів на корисні моделі. Таким чином, станом на 31.12.18 р. 

Університет є власником 111 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної 

власності, з яких 97 – патенти на корисні моделі, 7 – патенти на винаходи, 7 – свідоцтва 

про реєстрацію авторського права. Порівняння поточних показників винахідницької 

роботи з минулорічними показало, що кількість отриманих охоронних документів на 

ОПІВ становить 259%, а кількість поданих заявок – 176%, що свідчить про активно 

проведену винахідницьку роботу співробітників Університету у 2018р. 

 

Х. Розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень та розробок 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською мовою 

та мовою оригіналу) і його марка, 

рік випуску, фірма-виробник, країна 

походження 

Науковий(і) напрям(и) та 

структурний(і) підрозділ(и) 

для якого (яких) здійснено 

закупівлю 

Вартість, 

тис. 

гривень 

1 2 3 4 

Енергетика та енергоефективність 

1 Блискомір TQC PolyGloss  

(20°, 60°, 85°)/ Gloss meter TQC 

PolyGloss (20°, 60°, 85°) 

Theseus Lab, Czech Republic 

Науково-технічний центр 

енергоефективних технологій 

71,75 

2 Портативный спектрофотометр 

NS810/ 

便携式分光光度计NS810 

Shenzhen, China 

Науково-технічний центр 

енергоефективних технологій 

106,95 

3 Віскозиметр 

VISCOMETER  

TQC-USA Inc., USA 

 

Науково-технічний центр 

енергоефективних технологій 

80,0 
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4 Гриндометр 

Grindómetro 

NEURTEK S.A., Spain 

Науково-технічний центр 

енергоефективних технологій 

12,1 

5 Маятниковий твердомір Pendulum 

HT SP 0505/ Probador de dureza del 

péndulo HT SP 0505 

Neurtek, Spain 

Науково-технічний центр 

енергоефективних технологій 

12,58 

6 Маятниковый твердомер Persoz SP 

0510/ Probador de la dureza del 

péndulo de Persoz SP 0510 

Neurtek, Spain 

Науково-технічний центр 

енергоефективних технологій 

12,58 

7 Маятниковий твердомір  

(без маятника) 

Астма-прилад 

м. Світловодськ, Україна 

Науково-технічний центр 

енергоефективних технологій 

141,4 

8 Мішалка верхньопривідна OS-60 

ТОВ "НВП "Укроргсинтез" 

Україна 

Науково-технічний центр 

енергоефективних технологій 

13,05 

9 Товщиномір покриття 

 NOVOTEST ТП-1 

м. Новомосковськ, Україна 

Науково-технічний центр 

енергоефективних технологій 

8,75 

10 Універсальний дісольвер 

РС 2811/ Disolver universal 

РС 2811 

компания «Bachiller», Spain 

Науково-технічний центр 

енергоефективних технологій 

67,67 

11 Шафа витяжна лабораторна/ 

Gabinete de laboratorio de escape  

Glb 02.202.099.0011 (2 одиниці) 

Usolab, Spain 

Науково-технічний центр 

енергоефективних технологій 

94,224 

12 Установка Вентс ВКМ 150Б/ 

Instalación de Vents VKM 150B 

(2 одиниці) 

Usolab, Spain 

Науково-технічний центр 

енергоефективних технологій 

16,446 

13 Лабораторний стенд «Дослідження 

сумісного трьохдвигуневого 

електроприводу» 

KROUMEL, Корея 

ТОВ «Еталон-прилад», Україна 

 

Навчально-наукова 

лабораторія «Систем 

керування електроприводами 

та електричних апаратів» 

62,721 

14 Лабораторний стенд «Дослідження 

насосної системи» 

SPRUT, Китай 

Шнейдер Електрик, Франція 

Навчально-наукова 

лабораторія «Систем 

керування електроприводами 

та електричних апаратів» 

33,403 

15 Лабораторний стенд «Дослідження 

кранового пристрою» 

Шнейдер Електрик, Франція 

ТОВ «Укрмашюніон», Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Систем 

керування електроприводами 

та електричних апаратів» 

151,896 
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16 Лабораторний стенд «Дослідження 

двохдвигуневого електроприводу» 

ТОВ «Еталон-прилад», Україна 

KROUMEL, Корея 

Навчально-наукова 

лабораторія «Систем 

керування електроприводами 

та електричних апаратів» 

45,664 

17 Лабораторний стенд «Дослідження 

реле та теплових датчиків» 

ТОВ «Еталон-прилад», 

SPRUT, Китай 

Навчально-наукова 

лабораторія «Систем 

керування електроприводами 

та електричних апаратів» 

20,524 

18 Лабораторний стенд «Дослідження 

електродинамічних зусиль» 

ТОВ «Еталон-прилад», Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Систем 

керування електроприводами 

та електричних апаратів» 

13,535 

19 Лабораторний стенд «Дослідження 

людино-машинного інтерфейсу» 

ТОВ «Укрмашюніон», Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Систем 

керування електроприводами 

та електричних апаратів» 

18,836 

20 Лабораторний стенд «Дослідження 

магнітних пускачів» 

ТОВ «СВ Альтера», Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Систем 

керування електроприводами 

та електричних апаратів» 

11,061 

21 Стенд лабораторний А 3 

ТОВ «Еталон-прилад», Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Систем 

керування електроприводами 

та електричних апаратів» 

9,242 

22 Стенд лабораторний А 6 

ТОВ «Еталон-прилад», Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Систем 

керування електроприводами 

та електричних апаратів» 

 

10,686 

23 Автоматизована система 

лабораторного стенду/ Automated 

system and laboratory bench 

Hewlett-Packard 

USA 

Навчально-наукова 

лабораторія «Систем 

керування електроприводами 

та електричних апаратів» 

551,702 

24 Цифровий осциллограф/ Digital 

oscilloscope 

(2 одиниці) 

RIGOL DS1052E 

RIGOL, USA 

Лабораторія інтелектуальних 

систем управління 

освітленням 

20,88 

25 Вимірювальний комплекс «ІТМ-

лабораторія 24-12»  

ПРМК.421457.046 РЭ 

м.Івано-Франківськ, Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Видобування і 

підготовки нафти і 

природного газу» 

109,7 

26 Макет вузол комплексної підготовки 

газу 

ФОП Мордовенко М.І. 

Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Видобування і 

підготовки нафти і 

природного газу» 

10,631 
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27 Макет газорозподільча станція 

ФОП Мордовенко М.І. 

Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Транспортування 

нафти і природного газу» 

6,112 

28 Макет стимулятор оглядового 

колодязя газопостачання 

ФОП Мордовенко М.І. 

Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Видобування і 

підготовки нафти і 

природного газу» 

16,150 

29 Припливно – витяжна установка 

ПВУ – пр 600 – 6 – ЭК 

«ЧАО Вентс» 

Україна  

Навчально-наукова 

лабораторія «Транспортування 

нафти і природного газу» 

136,000 

30 Діюча модель системи 

газопостачання населеного пункту –

УЛК-400ГСН 

м.Івано-Франківськ, Україна 

Навчально-наукова 

лабораторія «Транспортування 

нафти і природного газу» 

199,95 

31 Автоматизована система 

лабораторної установки 

IMPRESSION ELECTRONICS - 

компания «Навигатор Корпорейшн» 

Лабораторія газових та 

теплових систем і 

кондиціювання повітря 

463,370 

32 Вентилятор Вентс/Lüftungsventilator 

ВКМ 250  

Blauberg, Deutschland 

Науково-дослідний та 

випробувальний центр 

27,516 

33 Стіл регулювальника апаратури 

(6 одиниць) 

ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

Науково-дослідний Центр 

світлотехнічних вимірювань 

54,486 

34 Автоматичний випробувальний 

прес/ Otomatik test basın 

ТМС-5240 

Ankara, Türkiye 

Науково-дослідний та 

випробувальний центр 

 

204,8 

35 Ваги/秤 

As 220 R2 

METTLER TOLEDO, China 

Науково-дослідний та 

випробувальний центр 

29,735 

36 Ваги електричні аналітичні ANZ 

160C AXIS 

Науково-дослідний та 

випробувальний центр 

27,90 

37 Електрична камера лабораторна/ 

laboratoryjna komora elektryczna 

СНОЛ 7,2/1100 

Radwag, Poland 

Науково-дослідний та 

випробувальний центр 

45,095 

38 Шафа сушильна  

СП-30С 

ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

Науково-дослідний та 

випробувальний центр 

15,585 

39 Надбудова пристінна  

1200/270/900 мм 

ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

Науково-дослідний та 

випробувальний центр 

7,878 
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40 Стіл ваговий лабораторний  

СЛВ-1.011.081.101 

ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

 

Науково-дослідний та 

випробувальний центр 

12,012 

41 Стіл пристінний  

3.101.081 1500/750/900 мм 

(2 одиниці) 

ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

Науково-дослідний та 

випробувальний центр 

17,862 

42 Стіл пристінний  

3.101.081 1200/750/900 мм 

ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

Науково-дослідний та 

випробувальний центр 

7,137 

43 Стіл пристінний  

3.101.09 1200/750/900 мм 

ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

Науково-дослідний та 

випробувальний центр 

11,115 

44 Стіл-мийка 

3.101.081 1200/750/900 

ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

Науково-дослідний та 

випробувальний центр 

42,609 

Раціональне природокористування 

45 Електроаспіратор ASA-2M  

(1/5-5/1) 

ТОВ «СПЕКТРО ЛАБ» 

м. Київ, Україна 

Уніфікований лабораторний 

комплекс «Еколого-

енергетичної безпеки» 

42,6 

46 Тепловий насос/Värmepump 

NIBE Industrier AB 

Sweden 

Уніфікований лабораторний 

комплекс «Еколого-

енергетичної безпеки» 

194,73 

47 Електричний Котел/elektrischer 

Kessel 

3500 6 UA 

Bosch Tronic Heat, Deutschland 

Уніфікований лабораторний 

комплекс «Еколого-

енергетичної безпеки» 

14,76 

48 Лабораторний стенд для досліджень 

енергозберігаючих технологій 

ТОВ «СПЕКТРО ЛАБ» 

м. Київ 

Україна 

METTLER TOLEDO, China 

Уніфікований лабораторний 

комплекс «Еколого-

енергетичної безпеки» 

352,65 

49 Стіл-мийка лабораторний 

М1901011421 

ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

Уніфікований лабораторний 

комплекс «Еколого-

енергетичної безпеки» 

16,644 

50 Апаратно-програмний комплекс/ 

Hardware-software complex 

AsusTek Computer Inc 

Taiwan 

Уніфікований лабораторний 

комплекс «Еколого-

енергетичної безпеки» 

387,158 
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51 Комплекс для збору статистичних 

даних транспортних потоків/ 

Komplex für die Erfassung statistischer 

dänischer Transportströme 

«Verkehr In Städten – 

SIMulationsmodell», Deutschland 

Навчально-наукова-

лабораторія «Екологічний 

моніторинг» 

47,78 

52 Шафа витяжна лабораторна  

ШВЛ М 1901011411 

ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

Навчально-наукова-

лабораторія «Екологічний 

моніторинг» 

33,440 

53 Апаратно-програмний комплекс/ 

Hardware-software complex 

AsusTek Computer Inc 

Taiwan 

Навчально-наукова-

лабораторія «Екологічний 

моніторинг» 

376,785 

54 Стіл-мийка лабораторний 

М1901011422 

ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

Навчально-наукова-

лабораторія «Екологічний 

моніторинг» 

21,739 

55 Стіл ваговий лабораторний  

СЛВ М1901011414 

ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

Уніфікований лабораторний 

комплекс «Еколого-

енергетичної безпеки» 

13,698 

56 Стіл острів лабораторний 

СЛ М 1901011418 (3 одиниці) 

ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

Уніфікований лабораторний 

комплекс «Еколого-

енергетичної безпеки» 

27,93 

57 Стіл приставний лабораторний 

СЛВ М 1901011417 (7 одиниць) 

 ТОВ НВП «УКРОРГСИНТЕЗ» 

Україна 

Уніфікований лабораторний 

комплекс «Еколого-

енергетичної безпеки» 

86,716 

 

Інформаційні та комунікаційні технології 

58 Мультимедійне обладнання 

BenQ Corporation, Taiwan 

Samsung Group, Korea 

Wacom intuos, Japan 

Лабораторія 

«Мультимедійного дизайну  та  

візуалізації»   

378,027 

 

XІ. Заключна частина 

 

Для усунення основних труднощів та недоліків в організації наукової діяльності 

закладів вищої освіти серед пропозицій щодо забезпечення організації та координації 

наукового процесу до департаменту науково-технічного розвитку МОН можна визначити 

наступне:  

1. Підвищити оперативність опрацювання запросів від користувачів в 

інформаційній системі «Наука  в університетах». 

 

 

Проректор з наукової роботи      М.К. Сухонос 

 
 


