
 
Міністерство освіти і науки України 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 

Н А К А З 
 

“29” березня 2019 р.                                      Дніпро                                                 № 75 н - аг   

 
 

Про виконання у 2019 році кафедральних 

науково-дослідних робіт науково-педагогічних 

працівників (в межах основного робочого часу) 

 

З метою забезпечення виконання кафедральних науково-дослідних робіт 

науково-педагогічних працівників (в межах основного робочого часу) 

університету, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1 Затвердити тематичний план кафедральних науково-дослідних робіт 

(КНДР), що виконуються науково-педагогічними працівниками (в межах 

основного робочого часу) університету в 2019 році (додаток). З електронною 

версією тематичного плану КНДР необхідно ознайомитись на сайті 

університету (наука, науково-технічна інформація). 

2 Виконання КНДР науково-педагогічних працівників в 2019 році 

проводити згідно з затвердженим тематичним планом. 

3 Для виконання нових КНДР і робіт, в які внесені зміни, та що включені 

до тематичного плану 2019 року, призначити керівниками і відповідальними 

виконавцями робіт наступних науково-педагогічних працівників: 

3.1 КНДР № 07/190799 (термін виконання: 01.2019 – 12.2021), кафедра 

економіки промисловості та організації виробництва (ЕП та ОВ): 

- керівник – зав. каф., д-р екон. наук, доц. Гармідер Лариса Дмитрівна; 

- відповідальний виконавець – доц., канд. екон. наук Куцинська Марія 

Володимирівна; 

3.2 КНДР № 08/190599 (термін виконання: 01.2019 – 12.2021), кафедра 

машинобудування та інженерної механіки (МІМ): 

- керівник – зав. каф., канд. техн. наук, проф. Ситар Володимир Іванович; 

- відповідальний виконавець – доц., канд. техн. наук, доц. Семенець 

Олександр Анатолійович; 

3.3 КНДР № 09/190499 (термін виконання: 01.2019 – 12.2021), кафедра 

обчислювальної техніки та прикладної математики (ОТ та ПМ): 

- керівник – зав. каф., канд. фіз.-мат. наук, доц. Волкова Світлана 

Анатоліївна; 

- відповідальний виконавець –- асист. Білокінь Вікторія Іванівна; 
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3.4 КНДР № 11/150399 (термін виконання: 01.2015 – 12.2019), кафедра 

обладнання хімічних виробництв (ОХВ): 

- відповідальний виконавець – асист. Шаповалов Денис Олегович; 

3.5 КНДР № 12/190599 (термін виконання: 01.2019 – 12.2021), кафедра 

прикладної механіки (ПМ): 

- керівник – зав. каф., канд. техн. наук, доц. Кравець Василь Іванович; 

- відповідальний виконавець – доц., канд. техн. наук, доц. Казіміров Ігор 

Павлович; 

3.6 КНДР № 15/190499 (термін виконання: 01.2019 – 12.2021), кафедра 

енергетики: 

- керівник – зав. каф., канд. техн. наук, проф. Сухий Михайло 

Порфирович; 

- відповідальний виконавець – асист., канд. техн. наук Коломієць Олена 

Вікторівна; 

3.7 КНДР № 20/190799 (термін виконання: 01.2019 – 12.2021), кафедра 

комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації (КІТ та А): 

- керівник – доц., канд. техн. наук, доц. Тришкін Владислав Якович; 

- відповідальні виконавці:  

1) доц., канд. техн. наук, доц. Манко Геннадій Іванович; 

2) доц., канд. техн. наук, доц. Мінакова Наталія Олександрівна; 

3.8 КНДР № 35/190499 (термін виконання: 01.2019 – 12.2021), кафедра 

переробки пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів (ПП та ФНПМ): 

- керівник – зав. каф., д-р хім. наук, проф. Бурмістр Михайло Васильович; 

- відповідальний виконавець – доц., канд. техн. наук Томіло Віталій 

Ігорович; 

3.9 КНДР № 38/190699 (термін виконання: 01.2019 – 12.2021), кафедра 

процесів, апаратів та загальної хімічної технології (ПА та ЗХТ): 

- керівник – в.о. зав. каф. д-р техн. наук, проф. Барський Вадим 

Давидович; 

- відповідальний виконавець – доц., канд. техн. наук, доц. Рябік Павло 

Васильович; 

3.10 КНДР № 39/190199 (термін виконання: 01.2019 – 12.2020), кафедра 

метрології та контролю якості програмних засобів (М та КЯПЗ): 

- керівник – зав. каф., д-р техн. наук, проф. Тараненко Юрій Карлович; 

- відповідальний виконавець – доц., канд. техн. наук, доц. Олійник Ольга 

Юріївна;  

3.11 КНДР № 46/190599 (термін виконання: 01.2019 – 12.2021), кафедра 

іноземних мов: 

- керівник – зав. каф., канд. філол. наук, доц. Савченко Олександр 

Вікторович; 

- відповідальний виконавець – ст. викладач Коваленко Інна Миколаївна; 

3.12 КНДР № 48/190599 (термін виконання: 01.2019 – 12.2021), кафедра 

українознавства: 

- керівник – зав. каф., канд. іст. наук, доц. Борисов Владислав Леонідович; 

- відповідальний виконавець – доц., канд. філол. наук Смаглій Ілона 

Володимирівна; 
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3.13 КНДР № 50/190599 (термін виконання: 01.2019 – 12.2021), кафедра 

філософії: 

- керівник – зав. каф., канд. філос. наук, доц. Чичков Анатолій 

Григорович; 

- відповідальний виконавець – доц., канд. філос. наук, доц. Заєць Ольга 

Миколаївна; 

3.14 КНДР № 51/160199 (термін виконання: 01.2016 – 12.2019), кафедра 

біотехнології (БТ): 

- керівник – в.о. зав. каф., д-р хім. наук, проф. Просяник Олександр 

Васильович; 

3.15 КНДР № 57/190599 (термін виконання: 01.2019 – 12.2021), кафедра 

маркетингу: 

- керівник – зав. каф., канд. екон. наук, проф. Колесніков Володимир 

Петрович; 

- відповідальний виконавець – доц., канд. екон. наук, доц. Чуприна 

Наталія Миколаївна. 

4 Керівникам КНДР, термін виконання яких завершується в 2019 році, 

забезпечити своєчасне надання облікових та звітних документів з завершених 

КНДР згідно діючих стандартів і Порядку державної реєстрації та обліку 

відкритих науково-дослідних робіт, що виконуються у Державному вищому 

навчальному закладі „Український державний хіміко-технологічний 

університет” до відділу науково-технічної інформації (ВНТІ, кімн. 261 

перемички, Неткал Ларисі Борисівні) для здійснення нормоконтролю і 

відправки на держоблік та реєстрацію відповідно з графіком: 

4.1 Здати на попередню перевірку остаточний звіт про КНДР (звіт 

роздруковують на чернетці) і забезпечити оформлення облікових карток, 

інформаційних карток науково-технічної продукції, що стосуються завершеної 

роботи, а також реєстраційних карток на нові КНДР з комплектом документів, 

необхідних для реєстрації нової роботи (тематичний план КНДР кафедри, план 

виконання КНДР, витяги з протоколів засідання кафедри та вченої ради 

факультету): 

- 27.09.2019 з 10 до 12 год. – КНДР № 17150799 (кер. Шевченко О.Б.); 

 з 14 до 16 год. – КНДР № 16/160399 (кер. Черваков О.В.); 

- 30.09.2019 з 10 до 12 год. – КНДР № 04/160499 (кер. Ващенко Ю.М.); 

 з 14 до 16 год. – КНДР № 06/160599 (кер. Харченко О.В.); 

- 01.10.2019 з 10 до 12 год. – КНДР № 19/160499 (кер. Просяник О.В.); 

 з 14 до 16 год. – КНДР № 51/160199 (кер. Просяник О.В.); 

- 02.10.2019 з 10 до 12 год. – КНДР № 44/150599 (кер. Охромій Г.В.); 

 з 14 до 16 год. – КНДР № 11/150399 (кер. Птіцин С.Г.); 

- 03.10.2019 з 10 до 12 год. – КНДР № 34/160399 (кер. Сігунов О.О.); 

 з 14 до 16 год. – КНДР № 47150899 (кер. Олевський В.І.). 

4.2 Здати в готовому вигляді повний комплект звітних та облікових 

документів із завершених КНДР у ВНТІ до 23.12.2019. 

5 Керівникам і відповідальним виконавцям завершених та нових КНДР 

ознайомитись із Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-

дослідних робіт, що виконуються у Державному вищому навчальному закладі 

„Український державний хіміко-технологічний університет”, діючими 
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стандартами та іншими нормативними документами щодо оформлення 

документації з науково-дослідних робіт у ВНТІ або на сайті університету 

(наука, науково-технічна інформація). 

6 За достовірність відомостей, що вказані в реєстраційних, облікових та 

звітних документах, тексті звітів; за якість оформлення та своєчасне їх надання 

до ВНТІ відповідає керівник КНДР.  

Для внесення змін в реєстраційні, облікові та звітні документи з КНДР до 

ВНТІ надається належним чином оформлена службова записка на ім’я 

проректора з наукової роботи та копія відповідного документу, який дає 

підставу для внесення цих змін. 

7 Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи Харченко О.В. 
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