
 

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

Н А К А З  № 2-193 
 

м. Київ       «23 » жовтня 2013 р. 

__________________________________________________________________ 

Про організацію приймання завершених держбюджетних науково-дослідних 

робіт  

 
В IV кварталі 2013 року підлягають завершенню і підсумковому звітуванню 46 

науково-дослідних робіт, що фінансуються з коштів державного бюджету Міністерства 

освіти і науки України. В зв’язку з цим  

Н А К А З У Ю: 

1. Призначити комісії для приймання та оцінки держбюджетних робіт з провідних 

учених університету згідно з додатком 1.  

2. Організаційно-аналітичному відділу науково-дослідної частини Департаменту 

науки та інноватики (Савич О.В.) організувати проведення приймання закінчених у 

2013 році держбюджетних НДР з 11 по 25 грудня 2013 р. 

3. Комісіям розглянути та провести обговорення звітів завершених робіт, оцінити 

їх з урахуванням відповідності попередніх планових показників результативності 

досліджень фактичним отриманим, забезпечення практичного застосування отриманих 

результатів та їх комерціалізації з наступними критеріями: 

для фундаментальних досліджень  для прикладних розробок 

1) перспективність подальшого 

використання результатів 

досліджень; 

2) наявність та/або перспективи 

захисту за результатами 

досліджень кандидатських і 

докторських дисертацій; 

3) наявність публікацій всього, в 

тому числі у виданнях, 

представлених у відповідних 

наукометричних базах даних; 

4) наявність використання 

результатів досліджень в 

навчальному процесі; 

5) залучення аспірантів та студентів 

до наукової роботи. 

 1) наявність практичних результатів 

проведеної прикладної розробки для 

створення конкурентоспроможних 

технологій отримання нових матеріалів, 

речовин, приладів, пристроїв, інших 

суспільно корисних результатів: 

  впровадження; 

  патентування та продаж ліцензій; 

   

  використання в учбовому процесі; 

  пропозиції тиражування за 

допомогою інноваційних структур, 

зокрема через Науковий парк 

«Київська політехніка»; 

2) захист за результатами досліджень 

кандидатських і докторських 

дисертацій; 



3) наявність публікацій всього, в тому 

числі представлених у виданнях, 

представлених у відповідних; 

4) залучення аспірантів та студентів до 

наукової роботи. 

4. Науковим керівникам робіт: 

4.1. Підготувати до 10.12.2013 р. звітні матеріали та документацію згідно з 

технічними завданнями та подати до науково-дослідної частини (кім. 259, корп. 1) для 

розгляду комісіями такі матеріали: 

– акт приймання (2 прим.); 

– облікову картку закінченої роботи (1 прим.); 

– науковий звіт для передачі до науково-технічної бібліотеки університету (1 

прим. в паперовому та електронному вигляді) ; 

– анотований звіт за формою МОН України (в паперовому та електронному 

вигляді); 

– інформаційні матеріали, макети, зразки на виставку наукових розробок НТУУ 

«КПІ». 

– для прикладних робіт обов’язково акти впровадження, використання 

результатів НДР в промисловості (інших галузях) 

4.2. До 01.12.2013 р. подати до науково-дослідної частини (кім.138, корп. 1), для 

надання до міністерства та висвітлення у Інтернет - просторі результатів завершених 

робіт, описи завершених робіт (з усіх джерел їх фінансування, як бюджетних, так і 

позабюджетних). Інформацію надати в електронному вигляді згідно з додатком 2.  

5. Вченим та науково-технічним радам підрозділів університету провести 

обговорення звітів завершених робіт та визначити одну кращу роботу. 

 6. Науково-технічній раді університету: 

– визначити кращі держбюджетні наукові роботи; 

– розглянути описи завершених робіт з метою визначення доцільності їх 

опублікування.  

7. Експертній комісії розглянути описи завершених робіт з метою визначення 

доцільності їх висвітлення у Інтернет - просторі. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Проректор із наукової роботи                                            М.Ю. ІЛЬЧЕНКО 



 

 

 

 

 

 

 
Проект наказу вносить: 

Заступник проректора 

_______________О.В.Коваль 

 

Узгоджено: 

 

Начальник ДЕФ-головний бухгалтер 

__________________Л.Г. Субботіна 

  

 Начальник ВКАС 

____________________Л.П. Андрейчук 

  

 Юрисконсульт  

 ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП № ___1_____     Розрахунок розсилки: 

Надруковано в 3-ох примірниках   1 – канцелярія 

на 2-ох аркушах кожний    2 – НДЧ 

Вик. Кравець З.В.     3 – для розмноження 

Друкувала: Романова М.М., т. 92-01   

10.10.2013 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу № 2-193 від  23.10.2013 р. 

 

 

 

 

1. КОМІСІЯ У СКЛАДІ: 

 

Голови: Юркової О.І. – д.т.н., проф.. кафедри високотемпературних 

матеріалів та порошкової металургії  

 

Членів комісії : Зауличного Я.В..- д.т.н., зав. кафедри металознавства та термічної 

обробки 

  Квасницького В.В. – д.т.н., проф. кафедри інженерії поверхні 

 

 Майбороди В.С. – д.т.н., проф. кафедри інтегрованих технологій 

машинобудування 

 

 

 ПРИЙМАЄ РОБОТИ 11 грудня 2013 року  

 

Інженерно-фізичного факультету 

 

     2533 п - Степанчук А.М. 

     2534 п – Чернега Д.Ф. 

 

Видавничо-поліграфічного інституту 

 

     2535 п – Киричок П.О. 

 

Зварювального факультету 

 

     2544 п – Кузнєцов В.Д. 

 

Механіко-машинобудівного інституту 

 

     2545 п – Коваленко В.С. 

 

Фізико-технічного інституту 

 

     2466 ф – Гомонай О.В.  



 

2 . КОМІСІЯ У СКЛАДІ: 

 

 

Голови:  Лінючевої О.В. – д.т.н., зав. кафедри технології електрохімічних 

виробництв 

 

 

Членів комісії : Мікульонка І.О. – д.т.н., проф. кафедри хімічного, полімерного та 

силікатного машинобудування 

 

Фокіна А. А. - д.х.н., зав. кафедри органічної хімії і технології 

органічних речовин 

    

   Мельник В. М. - д.т.н., зав. кафедри біотехніки та інженерії 

 

 

 

ПРИЙМАЄ РОБОТИ 12 грудня 2013 року 

 

 

Інженерно-хімічного факультету 

    2542 п – Гомеля М.Д. 

    2543 п – Корнієнко Я.М. 

    2547 п – Сівецький В.І. 

 

Хіміко-технологічного факультету 

 

     2548 п – Бойко Т.В. 

     2549 п – Корнілович Б.Ю. 

     2550 п – Пащенко Є.О. 

      



 

3. КОМІСІЯ У СКЛАДІ: 

 

Голови :   Котовського В.Й.– д.т.н., заст.. проректора з наукової роботи 

 

Членів комісії:  Бурау Н.І.  - д.т.н., зав кафедри приладів і систем орієнтації та  

   навігації 

   Антонюка В. С - д.т.н., проф. кафедри виробництва приладів 

   Володарського Є.Т. - д.т.н., проф. кафедри .автоматизації   

   експериментальних досліджень 

 

ПРИЙМАЄ РОБОТИ 13 грудня 2013 року 

 

 

Приладобудівного факультету 

 

2409 ф – Тимчик Г.С. 

    2410 ф – Гераїмчук М.Д. 

    2411 ф – Безвесільна О.М. 

    2546 п – Колобродов В.Г. 

 

Факультету авіаційних та космічних систем 

 

2552 п – Збруцький О.В. 

 

 

Фізико-технічного інституту 

 

2412 ф – Богорош О.Т. 

 

 

НДІ автоматизації експериментальних досліджень 

 

2521 п – Туз Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОМІСІЯ У СКЛАДІ: 

 

 

Голови:  Тарасенка В.П. - д.т.н., зав. кафедри .спеціалізованих    

   комп’ютерних систем 

 

Членів комісії: Жабіна В.І. - д.т.н., проф. кафедри обчислювальної техніки 

  Симоненка В.П. - д.т.н., проф. кафедри обчислювальної техніки 

  Глоби Л.С. - д.т.н., зав. кафедри інформаційно-телекомунікаційних  

   мереж 

 

ПРИЙМАЄ  РОБОТИ  16 грудня 2013 року 

 

 

Факультету інформатики та обчислювальної техніки 

 

2402 ф – Луцький Г.М. 

 

 

Факультету прикладної математики 

 

 2524 п - .Молчанов О.А. 

 2525 п – Дичка І.А. 

 

НДІ "Інформаційних процесів" 

 

       2400 ф – Павлов О.А. 

 

 

НДІ системних технології 

 

2522 п – Стенін О.А. 

 

Фізико-технічного інституту 

 

       2523 п – Панкратова Н.Д. 

 

Світовий центр даних 

 

     2401 ф – Згуровський М.З.  

 

 Факультет менеджменту та маркетингу 

 

 2521 п – Гавриш О.А. 

 



5. КОМІСІЯ У СКЛАДІ: 

 

Голови:   Жуйкова В.Я. - д.т.н., декана факультету  електроніки 

 

Членів комісії:  Уривського Л. О. - д.т.н., зав. кафедри телекомунікаційних систем 

   Дубровки Ф.Ф. - д.т.н., зав. кафедри теоретичних основ   

   радіотехніки 

  Воронова С.О. - д.т.н., зав. кафедри прикладної фізики  

 

ПРИЙМАЄ РОБОТИ    17 грудня 2013 року 

 

Радіотехнічного факультету 

 

 2530 п – Нелін Є.А. 

 

 

НДІ "Прикладної електроніки" 

 

2528 п – Якименко Ю.І. 

2529 п – Денбновецький С.В. 

 

 

НДІ телекомунікацій 

 

 2406 ф – Кравчук С.О. 

      

ОКБ "Шторм" 

 

2531 п – Данілов В.Я. 

 

2532 п – Мачуський Є.А. 

 



 

6. КОМІСІЯ У СКЛАДІ: 

 

 

Голови:  Денисюка С.П. – д.т.н., директора інституту    

   енергозбереження та енергоменеджменту   

 

 

 Членів комісії :  Безродного М. К.   - д.т.н., зав. кафедрою теоретичної та   

   промислової теплотехніки 

    Туза В.О.  - д.т.н., проф. кафедри атомних електростанцій та   

   інженерної теплофізики 

   Бржезицького В.О. - д.т.н., зав. кафедрою техніки та електрофізики 

   високих напруг 

 

ПРИЙМАЄ РОБОТИ  18 грудня 2013 року 

 

Факультету електроенерготехніки та автоматики 

 

    2408 ф – Яндульський О.С. 

    2536 п – Щерба А.А. 

 

Теплоенергетичного факультету 

 

    2407 ф – Пуховий І.І. 

    2538 п – Письменний Є.М. 

    2539 п – Кесова Л.О. 

    2540 п – Рассамакін Б.М. 

    2541 п – Дикий М.О. 

Інституту енергозбереження та енергоменеджменту  

 

     2537 п – Попов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПИС ЗАВЕРШЕНОЇ РОЗРОБКИ  

 

 

Найменування розробки ( Трьома мовами: українською, російською, 

англійською ). 

 

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. 

2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання).  ( Трьома мовами: укр., рос., англ. ). 

3. Суть розробки, основні результати.(Трьома мовами: укр., рос., англ., обсягом не менше 

1500-2000 знаків кожною мовою). 

4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (заявка на 

патент, патент, свідоцтво на авторське право). 

5. Порівняння зі світовими аналогами. 

6. Економічна привабливість для просування на ринок (вартість реалізації проекту, 

терміни впровадження та окупності, показники). 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації). 

8. Стан готовності розробки (лабораторний або промисловий зразок, технічна 

документація, бізнес-план, готова до впровадження). 

9. Існуючі результати впровадження. 

10. Назва підрозділу, телефон, e-mail.  

11. Перелік публікацій за матеріалами досліджень за період виконання : (монографії, 

підручники, посібники, наукові статті, дисертації, інші публікації).  

12. Фото / схема, слайди презентації розробки в електронному вигляді (рекламного 

характеру). Якщо фото надається окремим файлом, бажано використовувати JPEG 

формат.    

 

ОПИС ЗАВЕРШЕНОЇ РОЗРОБКИ надсилається по e-mail або подається в електронному 

вигляді до організаційно-аналітичного відділу НДЧ. Файл “Документ Word”, розмір шрифту  

12, міжрядковий інтервал 1,  формат А4, поля з усіх боків 2 см). 

Увага !   
Кожна розробка надається окремим файлом з наступною назвою: 

 для завершених бюджетних робіт  - № теми з літерою наприклад, 2317-ф або 2014-п,  

 для госпдоговірних робіт -  підрозділ, літери ГД, наприклад, ФІОТ-ГД1, ФІОТ-ГД2. 

 для робіт виконаних в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва  

підрозділ і літера М, наприклад, ІФФ-М1, ІФФ-М2. 

 для робіт виконаних на кафедрах у межах робочого часу викладачів   підрозділ і 

літери Рч, наприклад, ХТФ-Рч1, ХТФ-Рч2. 

 
Організаційно-аналітичний відділ НДЧ,  e-mail: o.savitch@kpi.ua ,    ndch@kpi.ua   

к. 138-1. Тел. 454-92-00. 

 

 

 

 

 

Додаток 5 до розпорядження №  6    від   15.10.13 р. 

mailto:savitch@kpi.ua
mailto:ndch@kpi.ua


         ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Проректор з наукової роботи 

 

        _________________ М. Ільченко 

 

“ -----“ -------------------------р.  

 

А    К   Т 

 

приймання  результатів закінченої держбюджетної НДР по темі  № ( найменування НДР, 

прізвище наукового керівника). 

 

1. КОМІСІЯ У СКЛАДІ : 

 

ГОЛОВИ ( прізвище, ініціали, вчена ступінь посада) 

 

та ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ  ( прізвище, ініціали, вчена стунінь посада) 

 призначена наказом по універсітету  №….. від ………  р. 

 

розглянула результати закінченої  НДР. 

 

Термін виконання роботи згідно плану  

 

2. КОМІСІЇ ПРЕДСТАВЛЕНІ ( ТЗ, звіт, макети, дослідний зразок та т.п.). 

 

3. КОМІСІЄЮ ВСТАНОВЛЕНО,  що після виконання роботи одержано такі 

результати:  

 

3.1. ___________________ (чітко визначити  конкретні результати  НДР  

докладно обсягом  1, 2  сторінки).  

 Зміст та отримані результати виконаної роботи відповідають ( не відповідають) вимогам 

технічного завдання. 

 

3.2. Науково технічний рівень виконаної роботи відповідає (вказати, якому 

рівню відповідає та навести порівняння з аналогами) 

 

   відповідає або перевищує світовий, 

   перевищує кращі  вітчизняні зразки, 

   розробка на рівні показників існуючого виробництва, 

 

3.3. ПРАКТИЧНІ  РЕЗУЛЬТАТИ : 

 

3.3.1. Виконання за її тематикою кандидатських або докторських дисертацій ( 

Назва, автор, термін захисту) 

3.3.2. Наявність публікацій за період виконання роботи , участь у конференціях. 

(Монографії, підручники та учбові посібники з грифом міністерства, 

публікації у реферованих журналах, окремо, указати публікації за участю 

студентів,) Залучення студентів до її виконання. (Кількість студентів, 

які залучалися до НДР. Виконання дипломних, магістерських робіт) 

3.3.3. Використання у навчальному процесі (Назвати нові курси, дисципліни, 

розділи, лабораторні роботи та інше) 



3.3.4. Використання або впровадження роботи. Передбачення подальшого 

застосування (для прикладних робіт документ, що підтверджує 

впровадження)   

 

4. ВИСНОВКИ  КОМІСІЇ : 

 

4.1.    Науково дослідну  роботу, виконану по темі   N   (найменування  НДР)    

вважати  (закінченою  та прийнятою ,  незакінченою). 

4.2. Пропонується  ( рекомендації про подальше використання  результатів). 

 4.3. Рекомендоване  місце впровадження  (використання),  сфера  застосування. 

 4.4.  (Пункт 4.4. для прикладних робіт, в результаті виконання яких розроблявся 

дослідний зразок)  Виготовлений  зразок…………………. взяти на облік в бухгалтерії. 

 

Голова комісії    ( підпис та його розшифрування) 

 

Члени  комісії   (підпис та його розшифрування) 

 

 

 

 

    

 

 


