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І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
а) Сумський державний університет (СумДУ) з 1948 року пройшов ряд етапів свого
розвитку. У лютому 1948 року при Сумському машинобудівному заводі був заснований
навчально-консультативний
пункт
(НКП)
Московського
заочного
інституту
металопромисловості. У 1958 році у зв’язку зі створенням Українського заочного
політехнічного інституту НКП було переведено до його структури, а у травні 1960 року на
базі НКП створено Сумський загально-технічний факультет. У березні 1966 року факультет
реорганізовано у Сумський філіал Харківського політехнічного інституту (СФХПІ). У жовтні
1990 року на його базі було створено Сумський фізико-технологічний інститут на базі якого
у вересні 1993 році створюється Сумський державний університет.
У теперішній час до складу університету входять Факультет технічних систем та
енергоефективних технологій; Факультет електроніки та інформаційних технологій;
Факультет фіноземної філології та соціальних комунікацій; Медичний інститут; Науковонавчальний інститут права; Науково-навчальний інститут бізнес технологій «УАБС»;
Науково-навчальний інститут фінансів, економіки та менеджменту ім. Олега Балацького;
Конотопський інститут; Шосткінський інститут та 2 коледжі і 2 технікуми.
У СумДУ здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 48 спеціальностями з 28
галузей знань, за якими навчається 15,9 тисяч осіб, у тому числі більше 1200 іноземних
студентів.
За даними міжнародних та вітчизняних рейтингів СумДУ у 2016 році знаходиться серед
лідерів українських університетів:
– за міжнародним рейтингом ВНЗ QS World University Rankings СумДУ входить до ТОП
групи (5%) провідних університетів світу ВНЗ світу та вперше класифікований як
університет із високою дослідницькою продуктивністю. За рейтингом QS ЕЕСА для країн
Європи, що розвиваються, та Центральної Азії входимо до ТОП-100 університетів цього
регіону. За цими рейтингами СумДУ – в першій п’ятірці серед українських ВНЗ;
– за даними всесвітніх Інтернет-рейтингів Webometrics та uniRank University Ranking
СумДУ посідає відповідно 3 та 2 місце серед ВНЗ України, а також займає високі позиції в
європейському рейтингу U-Multirank;
– згідно з результатами міжнародного рейтингу Round University Ranking, що складається
за даними Thomson Reuters, СумДУ в ТОП-600 серед університетів світу й у трійці кращих
університетів України;
– за рейтингом рівня розвитку «зелених» технологій UJ Greenmetric СумДУ має 65-ту
позиція у світі, 1-шу в Україні;
– рейтинг URAP (University Ranking by Academic Performance), що оцінює якість науководослідної діяльності, поставив СумДУ на 4-ту позицію серед українських ВНЗ та в ТОП-10%
ВНЗ у загальносвітовому заліку;
– згідно з міжнародним рейтингом SCImago Institution Rankings університет посідає 6 місце
серед ВНЗ України та входить до ТОП-200 університетів Центральної та Східної Європи;
– за рейтингом ВНЗ України «ТОП-200 Україна» СумДУ входить до трійки кращих
університетів України за показниками міжнародного визнання.
б) Наказом МОН для СумДУ затверджені наступні пріоритетні тематичні напрями
наукових досліджень та розробок на 2011–2020 рр.: фундаментальні дослідження:
найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук; фундаментальні проблеми
сучасного матеріалознавства; найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій;
фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій; фундаментальні
дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук; прикладні розробки:
інтелектуальні
інформаційні
та
інформаційно-аналітичні
технології;
технології
енергетичного машинобудування; цільові дослідження з питань гармонізації системи
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"людина-світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя, проблеми
розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика; створення
та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів.
Таблиця 1.1– Чисельності штатних науково-педагогічних і наукових працівників у
2013–2016р.
Показник

2013

2014

2015

2016

1. Науково-педагогічні працівники ВНЗ, усього
у т.ч штатних
з них: докторів наук
кандидатів наук
2. Працівників НДЧ, усього
2.1. Загальний фонд
у т.ч штатних
з них: докторів наук
кандидатів наук
2.2. Спеціальний фонд
у т.ч штатних
з них: докторів наук
кандидатів наук

840
727
81
498
390
160
76
1
2
230
49
0
3

856
753
82
534
265
111
53
1
2
154
43
0
3

867
744
85
525
363
172
65
1
3
191
51
0
6

1029
913
114
654
530
304
119
1
4
226
58
1
6

З початку 2013 до кінця 2016 року в СумДУ зросла кількість штатних науковопедагогічних працівників з науковими ступенями і вченими званнями з 71 % до 84 %, у тому
числі кількість докторів наук збільшилась з 81 до 114 осіб.
г) Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні роки наведено у
таблиці 1.2 та на рисунках 1.1 і 1.2.
Таблиця 1.2– Кількість робіт, які виконувались у 2013–2016 рр. та обсяги їх фінансування
2013
2014
2015
2016
Категорії
к-сть
к-сть
к-сть
к-сть
тис.
робіт
тис.грн.
тис. грн.
тис. грн.
од.
од.
од.
од.
грн.
Фундаментальні
13
1587,6
10
1549,7
19
2630,7
21
3247,9
Прикладні
8
993,4
4
526,2
5
676,7
14
2077,2
Госпдоговірні
576
11716,4
509
7565,4
646
8849,9
852
12289,0
- закрито актами
- надходження
11334,4
8155,5
10854,5
13700,4
коштів
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Рисунок 1.1 – Кількість НДР та розробок виконаних у 2013-2016 рр.

Рисунок 1.2 – Обсяг фінансування НДР та розробок, які виконувались у 2013-2016 рр.
д) Станом на 31 грудня 2016 року у СумДУ за новим переліком функціонує докторантура із
13-ти спеціальностей та аспірантура із 19-ти спеціальностей (ліцензування було проведено в
2016 році).
Кількість докторантів і аспірантів у СумДУ за роками та динаміка прийому є наступною:
Рік
2013
2014
2015
2016
Всього докторантів
16
15
17
18
Прийом
7
3
7
5
докторантів
Всього аспірантів
312
287
271
265
Прийом аспірантів
123
93
81
84
у т.ч. на бюджет
114
81
67
57
Протягом 2013–2016 років представниками СумДУ було захищено 25 докторських
дисертацій. Динаміка захистів дисертацій за роками була такою: 2013 р. – 5, 2014 р. – 3,
2015р. – 6, 2016 р. – 13.
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За цей же період викладачами, співробітниками і аспірантами СумДУ було захищено 243
кандидатських дисертації. Динаміка захистів дисертацій за роками була такою: 2013 р. – 37,
2014 р. – 76, 2015 р. – 63, 2016 р. – 67.
У 2016 р. здійснено перереєстрацію 5-ти спеціалізованих вчених рад, ще в одній спецраді
розширено перелік спеціальностей. Таким чином, в СумДУ функціонує 6 спеціалізованих
вчених рад з правом захисту кандидатських дисертацій за 11-ма спеціальностями (в т.ч. 4
спеціалізовані вчені ради з правом захисту докторських дисертацій за 7-ма спеціальностями).
Протягом 2016 р. у спецрадах університету захищено 9 докторських (з них 6
представниками СумДУ) та 38 кандидатських дисертацій (із них 31 представниками СумДУ).
ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і
розробок:
НДР «Числовий аналіз динаміки ротора турбонасосного агрегату рідинного ракетного двигуна з урахування динамічних характеристик підшипників і ущільнень. Науковий керівник – д.т.н., професор Марцинковський В.А.
Вперше розроблені методичні основи розрахунку і проектування нових конструкцій турбонасосів без виносних підшипників, в яких шпарові ущільнення і автомати врівноваження
виконують одночасно функції радіально-осьових опор. На основі розрахункових та експериментальних досліджень встановлено вплив нових конструкцій ущільнень на статичні та динамічні характеристики роторів турбонасосних агрегатів рідинних ракетних двигунів розробки Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля».
НДР «Розробка універсальної математичної моделі взаємодії мобільної пускової
установка ОТРК(ТРК) з ґрунтом під час стартового навантаження». Науковий керівник– д.т.н., професор Калашніков В.В.
Вперше створена математична модель руху всіх складових частин пускової установки та
грунтової основи, яка враховує вплив на процес старту ракети пружньо-інерційних і
демпфуючих властивості складових пускової установки та різних типів грунту. Отримані в
роботі наукові результати будуть використані у дослідно-конструкторських роботах з
розробки мобільного ракетного комплексу оперативно-тактичного призначення.
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ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих,
суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня
б) Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних
науково-дослідних робіт, які виконуються за пріоритетним напрямом «Фундаментальні
наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного,
соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення
конку-рентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави»
НДР за пріоритетним тематичним напрямом «Найважливіші проблеми фізикоматематичних і технічних наук»
«Геометрія і топологія підмноговидів і аналіз на многовидах», № 0115U000691.
Науковий керівник – к.ф.-м.н., Козлова І.І.
Обсяг фінансування за повний період: 392,43 тис. грн.,зокрема на 2016 рік– 114,939
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
Було знайдено топологічну будову багатовимірного компактного многовиду з плоским
шаруванням ковимірності один. Було доведено, що, якщо нормальні кривини гіперповерхні
відділені від одиниці, то гіперповерхня у геометрії Гільберта є компактною. Було доведено,
що некомпактні фінслерові підмноговиди невід’ємної кривини Річчі в просторах
Мінковського є циліндрами, якщо підмноговиду належить пряма об’ємного простору
Мінковського. Було знайдено всі можливі випадки будови багатовимірного компактного
многовиду з плоским шаруванням ковимірності один. Було доведено, що для регулярного
вкладення двовимірної сфери в евклідовий чотиривимірний простір існує така точка, що
будь-яка двовимірна площина, що проходить через цю точку, перетинає сферу.
Практична значимість отриманих результатів. Результати можуть бути використані для
подальших фундаментальних досліджень у сфері опуклої геометрії.
За результатами досліджень протягом 2016 року опублікована статтю у фаховому
виданні та статтю у журналі, що індексується БД Scopus. Виконавцями НДР захищено
докторську та кандидатську дисертації.
Отримані наукові результати впроваджені у спецкурси з диференціальної геометрії та
теорії субгармонійних функцій для студентів старших курсів Харківського та Львівського
національних університетів.
«Електрофізичні
властивості
низьковимірних
метаматеріальних
та
металодіелектричних систем міліметрового-інфрачервоного діапазонів хвиль»,
№ 0115U000690. Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Воробйов Г.С.
Обсяг фінансування за повний період: 549,19 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 160,912
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р.були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше побудована класифікаційна схема низьковимірних метаматеріальних структур
міліметрового-інфрачервоного діапазону довжин хвиль. Розроблені та відпрацьовані основні
методики дослідження електродинамічних властивостей досліджуваних систем, проведене
чисельне
моделювання
низьковимірних
періодичних
метаматеріальних
та
металодіелектричних структур, отримані та проаналізовані хвилеводні та просторові
електродинамічні характеристики: S-параметри, діаграми спрямованості випромінювання.
На основі проведених досліджень запропоновані методи щодо оптимізації умов збудження та
перетворення електромагнітних коливань у низьковимірних періодичних структурах.
2. Вперше побудована самоузгоджена кубічно-нелінійна теорія мультигармонічних
взаємодій хвиль у плазмово-пучкових супергетеродинних лазерах на вільних електронах з
гвинтовими релятивістськими електронними пучками, як з доплертронною, так і Нубітронною накачками. Отримано систему кубічно-нелінійних диференціальних рівнянь для
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амплітуд гармонік електромагнітних полів хвиль, яка, з урахуванням мультигармонічних
резонансів, описує динаміку взаємодії хвиль між собою.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у фундаментальних та прикладних дослідженнях, зокрема
дозволяють підготувати пілотні проекти для створення приладів нового класу: дифракційночеренковських генераторів і підсилювачів міліметрового-інфрачервоного діапазонів хвиль
побудованих з використанням низьковимірних метаматеріальних та металодіелектричних
структур. Також отримані результати дозволяють сформулювати загальну концепцію
хвильових і електронно-хвильових процесів у досліджуваних системах та дати практичні
рекомендації щодо їх використанню та оптимізації параметрів. Результати роботи можуть
бути використані в електронній промисловості і науково-дослідних установах, таких,
наприклад, як ІРЕ НАН України (м. Харків), ІПФ НАН України (м. Суми) тощо.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано статтю у фаховому
виданні та 8 праць у виданнях, які індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core
Collection. Виконавцем НДР підготована кандидатська дисертація (захист відбувся
27.01.2017 р.) Результати впроваджено у навчальний процес, зокрема при викладанні
дисциплін «Техніка вимірювання на міліметрових та субміліметрових хвилях», «Технічна
електродинаміка», «Електроніка НВЧ та її застосування у біомедичному обладнанні»,
«Формування та діагностика потоків заряджених частинок».
«Комплексна
розробка
методів
підвищення
ефективностіоброблення
важкооброблювальних матеріалів за рахунок удосконалення різальних інструментів та
умов їх застосування», № 0115U000663. Науковий керівник – д.т.н., професор Залога В.О.
Обсяг фінансування за повний період:549,19 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 160,911
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше створена класифікація причин зміни форми леза при лезовій обробці
металевих, неметалевих матеріалів та визначені ознаки за причинами зношування в
залежності від оброблюваного матеріалу за причинами руйнування, у тому числі враховуючи
рівень вібрацій, температури та контактних навантажень.
2. Вперше розроблені алгоритми та програмні модулі до пакетів LS-DYNA та DEFORM3D щодо розрахунку зношування різального леза та зміни його форми в процесі оброблення,
що враховують рівень вібрацій, температури та контактних навантажень.
3. Вперше визначені константи моделей тертя та зношування для вищевказаних матеріалів з урахуванням адгезійної складової.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у прикладних дослідженнях і розробках. Зокрема розроблена
класифікація зміни форми леза дозволяє прогнозувати час, коли необхідно виконати
підналагодження або заміну різальної кромки чи інструменту (для непероточуваного
інструменту), або переточування інструменту. При цьому розроблені алгоритми дозволяють
враховувати рівень вібрацій та температуру різання, що дає можливість застосовувати дану
методику для обробки на різних типах верстатів. Отримані константи моделей тертя
дозволяють автоматизувати розрахунки скінчено-елементного аналізу для продуктивного
імітаційного дослідження процесів різання металевих та неметалевих матеріалів. Частково
результати НДР було впроваджено при виконанні господарчих договорів загальним обсягом
531 тис. грн.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано 12 статей у фахових
виданнях, статтю у журналі, що індексується БД Scopus, та отримано 4 охоронні документи.
Виконавцем НДР захищена кандидатська дисертація. Результати впроваджено у навчальний
процес, зокрема при викладанні дисциплін «Системи скінчено-елементного аналізу
технологічних процесів» та «Апаратні системи експериментальних досліджень:
проектування та експлуатація».
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«Механіка руйнувань елементів конструкцій авіаційної та ракетно-космічної
техніки типу копозиційних пластин та оболонок з силовим набором», № 0115U000683.
Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Фильштинський Л.А.
Обсяг фінансування за повний період: 470,31 тис. грн., зокрема на 2016 рік– 137,923
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Отримано нові чисельно-аналітичні розв'язки термопружної крайової задачі
деформації циліндричних оболонок обертання шаруватої структури від дії внутрішнього
тиску і температурного навантаження з неідеальним міжшаровим контактом. Виявлені
основні закономірності зміни напруженого стану при врахуванні проковзування суміжних
шарів по сполученим поверхням та інтегральні коефіцієнти теплового лінійного розширення
багатошарового анізотропного матеріалу.
2. Розроблено та апробовано нову методику визначення інтегральних термопружних
характеристик композитів шаруватої структури. Запропоновано ефективний алгоритм
визначення теплових коефіцієнтів лінійного розширення та теплопровідності для
багатошарового анізотропного матеріалу. Визначені критерії при розрахунках на міцність
багатошарових елементів конструкцій.
3. Вперше побудовано структурну математичну модель магнетоелектропружного
композитного матеріалу регулярної структури. Вивчено властивості електро(магнето)пружних матеріалів, армованих регулярною двоякоперіодичною системою
однакових циліндричних волокон, поперечний переріз яких довільні достатньо гладкі
замкнуті контури.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у фундаментальних та прикладних дослідженнях і розробках,
зокрема для подальших досліджень в рамках механіки руйнувань конструкцій із
композиційних матеріалів. Частково результати НДР було впроваджено при виконанні 2-х
господарчих договорів загальним обсягом 25,4 тис. грн.
За результатами досліджень протягом 2016 року опублікована 4 статті у фахових
виданнях та 2 статті у журналах, що індексується БД Scopus та/або Web of Science Core
Collection. Виконавцем НДР захищено 1 кандидатську дисертацію. Результати частково
впроваджено у навчальний процес, зокрема при викладанні дисциплін «Механіка
композиційних матеріалів», «Моделювання фізичних процесів і систем», «Наближені методи
вищого аналізу» та «Комп’ютерне моделювання задач прикладної математики».
«Нерівноважна термодинаміка фрагментації металів і тертя просторовонеоднорідних межових мастил між поверхнями з нанорозмірними нерівностями»,
№0115U000692. Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Хоменко О.В.
Обсяг фінансування за повний період: 392,43 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 114,939
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. У рамках нерівноважної термодинамічної моделі досліджена фрагментація твердого
тіла у процесі обробки методами інтенсивної пластичної деформації. Вперше у наближенні
двохдефектної моделі з урахуванням дислокацій та меж зерен досліджена кінетика еволюції
щільності дефектів у процесі формування стаціонарних структур. Вказано конкретні
параметри, які істотно впливають на виникнення нанокристалічної граничної (стаціонарної)
структури. За результатами дослідженнь втрати стійкості стаціонарних станів
термодинамічної системи побудувано фазову діаграму, яка демонструє умови виникнення
різних режимів фрагментації.
2. Вперше досліджена фазова кінетика еволюції щільності дефектів. Вивчені критичні
умови для керуючих параметрів та побудована діаграма, яка класифікує тип та стійкість
отриманих стаціонарних структур. Процес фрагментації матеріалу при інтенсивній
пластичній деформації з урахуванням білого шуму передбачає можливість виникнення
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принципово нових режимів фрагментації і відповідно формування нанокристалічних
структур із заданими властивостями.
Практична значимість отриманих результатів. Проведені дослідження вказують на
конкретні параметри, які істотно впливають на формування нанокристалічного стану у
металах. Фрагментація зернистої структури металів до нанорозмірів дозволяє значно
покращити їх міцнісні властивості, не зменшуючи суттєво пластичні характеристики.
Побудована фазова діаграма відображає різні режими фрагментації та дозволяє у загальному
вигляді відобразити можливі сценарії та режими поведінки структурних дефектів, що може
зіграти важливу роль для технічних застосувань. Дослідження у рамках нерівноважної
термодинамічної моделі процесу ІПД і впливу на нього білого шуму передбачає можливість
виникнення нових режимів фрагментації і відповідно формування нанокристалічних
матеріалів із заданими властивостями. Отримані результати, в цілому, добре пояснюють та
дають можливість прогнозувати експериментальні дані. Частково результати НДР було
впроваджено при виконанні 4-х грантів загальним обсягом 510 тис. грн.
За результатами досліджень у 2016 році опубліковано 12 статей, у т.ч. 9 у виданнях, що
індексуються БД Scopus та Web of Science Core Collection. Виконавцем НДР захищено
кандидатську дисертацію. Результати впроваджено у навчальний процес, зокрема при
викладанні дисциплін «Нелінійні процеси та моделі», «Теорія фракталів», «Математичне
моделювання», «Об’єктно-орієнтоване програмування».
«Вплив фізичних процесів на властивості спін-вентильних структур на основі плівок Fe,Со та Аg, Аu, Сu і магнітних наночастинок», № 0116U002623. Науковий керівник–
д.ф.-м.н., професор Проценко С.І.
Обсяг фінансування за повний період: 644,78 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 200,781
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше за результатми експериментальних досліджень була запропонована методика
формування плівкових нанорозмірних структур спін-вентильного типу на основі Co і Сu та
Fe і Ag або Au з використанням додаткових функціональних шарів у вигляді мультишарів
[Co/Cu]n та [Fe/Au]n (з кількістю повторів n = 4 – 14) або упорядкованих масивів феромагнітних наночастинок Fe3O4, CoFe2O4 і NiFe2O4.
2. Було показано, що в інтервалі температур відпалювання 300–550 К досягається відносна стабільність робочих характеристик спін-вентильних структур (магнітоопір та магнітна
чутливість), а в інтервалі температур відпалювання 600 < Т < 900 К активізуються дифузійні
процеси на межах поділу між окремими шарами та, як наслідок, процеси утворення невпорядкованих твердих розчинів заміщення Au (Co) і Au (Fe) із ГЦК решіткою.
3. Встановлено, що в плівкових дво- та тришарових системах на основі Со, Fe та Cu із ефективною товщиною шарів d(Со, Fe )=30–40 нм та d(Cu)=10–20 нм спострігаються області до 20
нм взаємної дифузії атомів, що обумовлено конденсаційно-стимулюваною та зерномежевою дифузією. У результаті проведених розрахунків були визначені значення коефіцієнтів дифузії в
плівкових системах на основі Со, Fe і Cu, які лежать в межах 10(-18) - 10(-20) м2/с.
Практична значимість отриманих результатів. При виконанн роботи була розроблена
методика отримання спін-вентильних структур на основі Co і Cu, Fe і Au або Ag та магнітних
наночастинок з наперед заданими фізичними властивостями та стійким структурно-фазовим
складом для розробки нових та оптимізації відомих технологічних процесів з метою
отримання нових наноматеріалів для створення функціональних елементів спінтроніки та
чутливих елементів сенсорної електроніки. Зокрема результати дослідження фізичних
властивостей плівкових структур на основі магнітних Fe та Co і немагнітних Au та Cu плівок
були використані при розробці чутливого елементу сенсора магнітного поля (патент на
корисну модель № 106353) та розробці методики формування чутливого елементу нового
класу датчиків газу NO2 на основі наночастинок. Частково результати НДР було впроваджено
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при виконанні індивідуального міжнародного наукового гранту загальним обсягом 288 тис.
грн.
За результатами досліджень протягом 2016 року опублікована 11 статтей у виданнях, що
індексується БД Scopus та Web of Science Core Collection, та отримано 1 патент України на
корисну модель. Кандидатська дисертація виконавця НДР прийнята до захисту. Результати
впроваджено у навчальний процес, зокрема при викладанні дисципліни «Фізичні процеси в
матеріалах наноелектроніки».
«Магнітні, теплові та транспортні властивості періодично збуджених систем феромагнітних наночастинок», № 0116U002622. Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор
Денисов С.І.
Обсяг фінансування за повний період: 644,78 тис.грн., зокрема на 2016 рік – 200,780
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше побудовано загальну теорію збурень для розрахунку динаміки намагніченості
в одновісних феромагнітних наночастинках, що знаходяться під впливом еліптично
поляризованого магнітного поля.
2. У рамках вищезазначеної теорії для систем наночастинок, чиї осі легкого
намагнічування рівномірно розподілені у просторі, передбачено ефект виникнення
індукованої намагніченості у напрямку, перпендикулярному площині поляризації магнітного
поля, та дана фізична інтерпретація цього ефекту.
3. Теоретично встановлено, що у випадку малої амплітуди еліптично поляризованого
магнітного поля індукована намагніченість та потужність втрат магнітної енергії зазнають
резонансного підсилення в околі частот субгармонічних резонансів.
4. Чисельно показано, що зі збільшенням амплітуди поля частотні залежності
індукованої намагніченості та потужності втрат зазнають якісних змін, що відбуваються
завдяки стрибкоподібним переходам між різними режимами вимушеної прецесії
намагніченості.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у фундаментальних та прикладних дослідженнях, зокрема для
визначення властивостей більш широкого класу систем феромагнітних наночастинок, чиї
легкі осі орієнтовані у просторі за довільним ймовірнісним законом, та для пошуку умов
мінімізації втрат енергії магнітного поля. Останнє має особливе значення з точки зору
практичного використання систем феромагнітних наночастинок в мікро- та наноелектроніці.
Частково результати НДР було впроваджено при виконанні індивідуальних міжнародних
грантів загальним обсягом 220 тис. грн.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано 5 статей у журналах, що
індексується БД Scopus. Результати НДР впроваджено у навчальний процес, зокрема при
викладанні дисципліни «Фізика твердого тіла» (розділ «Феромагнетизм»).
«Механізми формування універсальних сенсорів на основі анізотропних гетеропереходів ZnO/Cu2O (CuO) у вигляді наносистем типу нейронні мережі», № 0116U002620. Науковий керівник – д.т.н., професор Перекрестов В.І.
Обсяг фінансування за повний період: 644,78 тис.грн., зокрема на 2016 рік – 200,780
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше на основі самоорганізованих технологічних пристроїв з використанням
плазми розроблена технологія та вивчені механізми формування тривимірних наносистем
цинку, що мають доперколяційну товщину та складаються із з’эднаних між собою нанониток
товщиною 30 – 120 нм.
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2. Вперше, використовуючи CVD-технологію, отримані наносистеми міді та встановлені
їх технологічні параметри формування, що мають доперколяційну товщину та складаються з
нанониток товщиною 350 – 500 нм.
3. Вперше встановлений та вивчений механізм формування надтонких (декілька
нанометрів) суцільних аморфних плівок цинку при наближенні системи пар-конденсат до
термодинамічної рівноваги та дії на поверхню нарощування плазми.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у прикладних дослідженнях, зокрема при формуванні
універсальних сенсорів, що мають анізотропні гетеропереходи ZnO/Cu2O (CuO) у вигляді
наносистем типу нейронні мережі. Розроблені технології також дозволяють формувати
тривимірні наносистеми різних металів, що можуть бути використані в якості каталізаторів,
біосенсорів, фільтров тощо.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано 4 статті у журналах, що
індексується БД Scopus, із них 3 статті у фахових виданнях. Результати впроваджено у
навчальний процес, зокрема при викладанні дисципліни «Нано- і біосенсори» та «Практичні
методи електронної мікроскопії».
«Синтез, дослідження та оптимізація властивостей плівок халькогенідів кадмію та
цинку легованих рідкісноземельними та ізовалентними домішками», № 0116U002619.
Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Опанасюк А.С.
Обсяг фінансування за повний період: 644,78 тис.грн., зокрема на 2016 рік – 200,780
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Методами скануючої електронної мікроскопії, дифрактометрії, рентгеноспектральної
енергодисперсійної та оптичної спектроскопії досліджені плівки халькогенідів цинку та кадмію, отримані методами спрей–піролізу (MgO, ZnO, ZnO(Sn)) та випаровування у КЗО
(CdSe, ZnSe) на неорієнтуючих підкладках. Встановлено вплив температури підкладки на
розміри кристалів, фазовий склад, якість текстури, розміри ОКР плівок, період кристалічної
гратки, оптичні характеристики плівок халькогенидів та ширину забороненої зони.
2. Встановлено, що тонкі шари MgO мають однофазну структуру кубічної модифікації з
текстурою [111]. Стала кристалічної гратки матеріалу плівок змінюється в інтервалі a =
0,42154 – 0,42270 нм. При цьому виявлено тенденцію до деякого збільшення а в інтервалі
температур підкладки T = 640–660 К, з наступним зменшенням цих значень при більших температурах. Дослідження оптичних властивостей плівок MgO, свідчить, що шари нанесені
при температурі підкладки вищої 663 K, мають високі значення коефіцієнту пропускання
(80-90%) в широкому діапазоні довжини хвилі. Оптична ширина забороненої зони зразків
складала E = 3,64 - 3,70 еВ, що значно менше ніж у масивного монокристалічного матеріалу.
При цьому спостерігалася тенденція до збільшення E при зростанні температури нанесення
плівок. На спектрах фотолюмінесценції спостерігалися піки випромінювання при довжині
хвилі 412 нм (3,00 еВ) та 524 нм (2,38 еВ), які пов’язані з захопленням носіїв заряду позитивно та негативно зарядженими F- центрами.
3. Досліджені оптичні властивості нелегованих та легованих оловом плівок ZnO,
нанесених методом спрей-піролізу. Вперше з використанням моделі Wemple-Didomenico
розраховані дисперсійні енергії Е(0) та E(d) плівок. Двома незалежними методами визначено
ширину забороненої зони матеріалу. Встановлено, що вона зменшується від 4,21 – 4,22 до
4,04 – 4,05 eВ при зростанні температури від 250 градС до 450 градС. Розраховано значення
оптичної провідності матеріалу при різній довжині хвилі.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у прикладних дослідженнях і розробках. На основі отриманих плівок сполук А2В6 легованих рідкісноземельними та ізовалентними домішками можуть бути
створені люмінесцентні прилади та сонячні елементи. Розробка матеріалознавчих основ
отримання наноструктур і плівок сполук вакуумними та безвакуумними методами дозволить
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отримувати дешеві шари з конрольованими властивостями. Виконавцями НДР подано запит
на участь у конкурсі Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (програма Європейського Союзу Horizon 2020).
За результатами НДР протягом 2016 року опубліковано 3 статті, у т.ч. 2 у виданнях, що
індексується БД Scopus. Результати впроваджено у навчальний процес, при викладанні дисциплін «Нові досягнення науки і техніки», «Фізико-технічні основи перетворення сонячної
енергії».
«Фізичні основи формування складу та властивостей наноструктурних боридних,
нітридних та боридонітридних плівок перехідних металів для застосування у машинобудуванні», № 0116U002621. Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Погребняк О.Д.
Обсяг фінансування за повний період: 644,78 тис.грн., зокрема на 2016 рік – 200,780
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р.були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше встановлено, що для нітридних покриттів перехідних металів можливі два напрямки переважного зростання площиною (111) або (200): площина (111) має найбільш
щільну упаковку для NaCl структури, в той же час площина (200) є найбільш відкритим напрямком каналоформування. Плівки диборидів перехідних металів (структурний тип AlB2)
також у залежності від енергетичних умов синтезу формувалися від аморфних до нанокристалічних, і нанокристалічних з переважною орієнтацією і стовбчатою структурою.
2. Встановлено, що найбільш високі фізико-механічні характеристики мають плівки з
переважною орієнтацією (0001) і стовбчатою структурою. Сильнотекстуровані «надстехіометричні» плівки диборидів танталу, гафнію і титану мають найвищі значення нанотвердості
43,9; 44 і 48,5 ГПа відповідно, що, ймовірно, пов'язано з особливостями електронної структури (формування додаткового зв’язку В-В (і/або В-Ме)) плівок диборидів перехідних металів
3. Показано, що при реактивному розпиленні (Ar + N2) формуються аморфнокристалічні плівки композиту (MeB2 + BN), що складається з зерен нанокристалічної фази
MeB2, простір між якими заповнено аморфної фазою графітоподібного BN. Проведені дослідження складу і фізико-механічних властивостей композитних боридонітридних плівок перехідних металів. Зі збільшенням процентного вмісту азоту в суміші кількість фази МеВ2
зменшується, а фази BN збільшується, що призводить до зниження відповідно твердості і
модуля пружності і підвищення пластичності тонких боридонітридних плівок у порівнянні з
плівками диборидів. Показано, що в'язкопружність тонких плівок Ме–B–N викликана наявністю в них фази аморфного нітриду бору.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у прикладних дослідженнях і розробках, зокрема вказані технології
передбачається розробляти на базі магнетронної іонно-плазмової системи, яка має
параметри, що відповідають потребам промислової експлуатації. Тому результати виконання
роботи можна буде безпосередньо впровадити в різні галузі промисловості при виготовленні
виробів машинобудування, оптики, медицини, зокрема, для створення антикорозійних,
біосумісних, надтвердих, зносостійких покриттів.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано 14 статтей у журналах, що
індексується БД Scopus та Web of Science Core Collection. Результати впроваджено у
навчальний процес, зокрема при викладанні дисциплін «Наноматеріали та нанокомпозити»,
«Вплив умов осадження на властивості нанокомпозитних покриттів» та «Структура та
властивості отримані вакуумно-дуговим методом».
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«Фундаментальні аспекти прийняття рішень в системі інструментального забезпечення машинобудівних виробництв», № 0116U002624. Науковий керівник – д.т.н., професор Залога В.О.
Обсяг фінансування за повний період: 644,78 тис.грн., зокрема на 2016 рік – 200,780
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше на основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду з управління
якістю продукції і процесів промислових виробництв подвійного призначення та логікоструктурного аналізу отриманої інформації запропоновано систему техніко-економічних
показників інструментальної підготовки цих виробництв, яка дозволяє організувати
ефективну систему збору, опрацювання й ефективного використання техніко-економічної
інформації у конкретних виробничих умовах.
2. Вперше запропоновано модель інформаційної системи управління якістю
інструментальної підготовки промислових виробництв подвійного призначення на основі
аналізу прийнятих у CALS-технологіях інструментарію на кожному етапі життєвого циклу
відповідної продукції, яка дозволяє ідентифікувати інформаційні потоки з використанням
інформаційних технологій.
3. Вперше
запропоновано
узагальнений
показник
інформаційної
системи
інструментальної підготовки промислових виробництв подвійного призначення, який
дозволяє оцінити результативність та ефективність функціонування цієї системи у
відповідності з виконанням вимог міжнародних стандартів на системи управління (ISO 9001,
OHSAS 18001 тощо).
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у прикладних дослідженнях і розробках. Запропонована
концептуальна модель інформаційної системи управління інструментальної підготовки
промислових виробництв подвійного призначення дозволяє не тільки покращити якість
технологічного оснащення, а й сприяти оптимізації процесів цієї системи, веде до
збільшення продуктивності праці, зменшить ресурсозалежність, та, як наслідок, знизить
витрати на інструментозабезпечення, що безпосередньо впливає на собівартість продукції та
на конкурентоспроможність підприємств в цілому. Запропонована методика розробки
класифікації витрат на якість процесів інформаційної системи інструментальної підготовки
промислових виробництв подвійного призначення може бути використана для раціоналізації
діяльності з інструментозабезпечення різних за номенклатурою та типом виробництва
підприємств.
Частково результати НДР було впроваджено під час виконанні господарчого договору
загальним обсягом три тис. грн.
За результатами досліджень протягом 2016 року опублікована 10 статей у фахових
виданнях та 4 статті у журналах, що індексується БД Scopus, та отримано 4 охоронні
документи. Виконавцем НДР захищено кандидатську дисертацію. Результати впроваджено у
навчальний процес, зокрема під час викладання дисципліни «Нормування та контроль
безпечності продукції».
НДР за пріоритетним тематичним напрямом «Фундаментальні дослідження з
актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук»
«Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання
загальнонаціональної моделі історичної пам’яті», № 0115U000677. Науковий керівник –
к.іст.н., доцент Нестеренко В.А.
Обсяг фінансування за повний період: 318,60 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 94,485
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
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1. Встановлено, що формування історичних знань про Сумщину як складової частини історичної пам’яті пройшло шлях від фіксації окремих подій відносно даного регіону у загальних історичних творах до виокремлення їх в специфічну галузь знань і появи науковоорієнтованого краєзнавства. Розвиток краєзнавства на Сумщині в пореформений період відбувався через виокремлення тем регіонального значення в загальноукраїнській або загальноросійській історії.
2. Ідеологічні установки нацизму і впевненість у переможному «бліцкригу» не дозволили керівництву Німеччини проводити прагматичну лінію в сфері пропаганди. Показано, що
спроби А. Розенберга використати історичну пам’ять як засіб пробудження національної самосвідомості українців виявилися недостатніми.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у фундаментальних дослідженнях зокрема для удосконалення
методів досліджень регіональної історії шляхом залучення напрацювань суміжних напрямів
– філософії, соціології та ін.
За результатами досліджень протягом 2016 року опублікована 18 статей у фахових
виданнях та 5 статтей у журналах, що індексується БД Scopus. Виконавцем НДР захищено 2
докторські та кандидатську дисертації. Результати впроваджено у навчальний процес,
зокрема при викладанні дисципліни «Українознавство», «Історія держави і права України».
«Методологія формування механізму інноваційного розвитку національної економіки
на основі альтернативної енергетики», № 0115U000678. Науковий керівник – д.е.н.,
професор Прокопенко О.В.
Обсяг фінансування за повний період: 317,43 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 114,939
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Удосконалено наукові підходи до управління ресурсною безпекою, що охоплює
оцінку забезпеченості виробництва основними видами ресурсів, коефіцієнта забезпеченості
запасів та витрат власними джерелами, якості ресурсів, що дозволяє вирішити проблему
ресурсозабезпеченості економічного зростання та зберегти ресурсну незалежність
національної економіки.
2. Удосконалено науково-методичні підходи до оцінки мотиваційної складової
екологічної політики країни, що дозволяє підвищити ефективність системи управління у
сфері природокористування та охорони навколишнього природного середовища на
державному, регіональному рівнях, а також рівні окремого господарюючого суб'єкта.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у прикладних дослідженнях і розробках, зокрема при розробці
планів роботи промислових підприємств при формування заходів ресурсо- та енергоефективного виробництва. Це дозволить вирішити проблему ресурсозабезпеченості,
економічного зростання та зберегти ресурсну та енергетичну незалежність національної
економіки. Ркзультати НДР можуть бути впроваджені в органах державного управління та
місцевого самоврядування при формуванні мотиваційної складової екологічної політики
країни, що дозволить підвищити ефективність системи управління у сфері
природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Частково
результати НДР було впроваджено під час виконанні міжнародного гранту загальним
обсягом 411,4 тис. грн.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано 8 статей у фахових
виданнях та 5 статтей у журналах, що індексується БД Scopus або Web of Science Core
Collection. Виконавцем НДР захищено кандидатську дисертацію. Результати впроваджено у
навчальний процес, зокрема при викладанні дисципліни «Регіонально-просторовий розвиток
світової економіки», «Інфраструктура світового товарного ринку».
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«Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму «зеленої»
економіки в умовах інформаційного суспільства», № 0115U000684. Науковий керівник –
д.е.н., професор Мельник Л.Г.
Обсяг фінансування за повний період: 471,31 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 137,923
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше розроблено теоретичні положення та науково-методичні підходи до
організаційно-економічного забезпечення портфелю інноваційних проектів «зеленого»
зростання економіки регіону, що ґрунтується на визначенні рейтингової оцінки проектів на
основі показників екологічної, інституційно-соціальної та фінансово-економічної стійкості
та дозволяє розробити систему управління процесами екологізації бізнес-процесів в регіоні.
2. Удосконалено теоретичні положення елементів концепції «зеленої» економіки, що
дозволяє сформувати модель та інструментарій організаційно-економічного механізму
екологізації економіки з урахуванням принципів інноваційного відтворення й взаємної
адаптації трьох системних складових соціально-економічних систем (матеріальноенергетичної, інформаційно-комунікаційної, синергетичної).
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
дозволяють розширити концепцію переходу до інноваційно-орієнтованого механізму
відтворення «зеленої» економіки на основі поступової екологізації ключових компонентів
економічних систем, яка відбувається в різних масштабах: попиту, пропозиції, мотиваційних
інструментів, людського капіталу. Визначення перспективних напрямків розвитку
секторальної основи «зеленої» економіки та принципів переходу стаціонарних систем до
умов «зеленої» економіки можуть бути використані у прикладних дослідженнях і розробках
зокрема при обгрунтуванні Стратегії сталого розвитку України до 2030 року (Програма
розвитку ООН в Україні). Частково результати НДР було впроваджено при виконанні
господарчих договорів та грантів загальним обсягом 227 тис. грн.
За результатами НДР у 2016 році опубліковано 29 статей, у т.ч. 6 у виданнях, що
індексується БД Scopus, 3 монографії та отримано 1 авторське свідоцтво. Виконавцями НДР
захищено кандидатську дисертацію. Результати впроваджено у навчальний процес, при
викладанні дисциплін «Економіка розвитку», «Економіка ресурсовикористання», «Бізнеспланування інноваційних проектів в природо-ресурсній сфері», «Економіка довкілля».
«Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної
ренти в системі «держава-регіон-суб’єкт господарювання», № 0115U000676. Науковий
керівник – д.е.н., професор Теліженко О.М.
Обсяг фінансування за повний період: 315,60 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 94,485
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше теоретично обґрунтовані науково-методичні підходи до визначення
оптимального розміру вилучення рентного доходу в залежності від умов надровикористання
та рівня загальної прибутковості суб’єктів господарювання.
2. Удосконалено алгоритм моделювання рентної оцінки на природні ресурси на базі
світових цін. Обґрунтовано положення, що диференційну ренту першого роду на підприємствах паливодобувної галузі на основі концепції замикаючих витрат, в якості яких пропонується використовувати світові ціни на паливно-енергетичні ресурси.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
проекту можуть бути використані у прикладних дослідженнях та розробках, зокрема при
формуванні і визначенні рентного доходу з урахування глобалізації, міжнародного розподілу праці та умов сучасної економіки. Запропонований методичний підхід до оцінки та прогнозування витрат на видобування паливо-енергетичних ресурсів, який на відміну від існуючих базується на використанні методу екстраполяції ланцюгових індексів та дозволить визначити показники собівартості продукції та індекси рентабельності по нафтогазовій і вугі16

льній галузях. Частково результати НДР було впроваджено при виконанні господарчих договорів загальним обсягом 411,364 тис. грн. та гранту загальним обсягом 98,72 тис. грн.
За результатами досліджень протягом 2016 року опублікована 6 статей у фахових
виданнях та 2 статті у журналах, що індексується БД Scopus. Виконавцем НДР захищено 2
кандидатські дисертації. Отримані наукові результати впроваджені у навчальному процесі
при викладанні дисциплін «Інвестиційний менеджмент», «Управління державною та
колективною власністю», «Управління державними та муніципальними проектами та
програмами», «Управління економічним потенціалом та комерціалізація інновацій».
«Фундаментальні основи управління розвитком інноваційної культури промислових
підприємств», № 0115U000687. Науковий керівник – д.е.н., професор Ілляшенко С.М.
Обсяг фінансування за повний період: 471,31 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 137,925
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше запропоновано розглядати у якості головної складової інноваційносприятливого середовища промислового підприємства його інноваційну культуру, що надає
принципову можливість соціокультурного регулювання процесів розвитку і реалізації
креативного потенціалу його працівників, орієнтування їх на досягнення найвищих
результатів.
2. Вперше розроблено методологічні засади взаємоузгодженої взаємодії механізмів
дворівневого регулювання і стимулювання інноваційної діяльності (на рівні держави і на
рівні окремого підприємства) у процесі формування інноваційно-сприятливого середовища
промислового підприємства, що дозволяє підвищити ефективність управління цим процесом,
а відповідно і результативність інноваційної діяльності.
3. Запропоноване авторське визначення поняття "інноваційно-сприятливе середовище",
визначені основні елементи середовища та окреслено коло методів його формування і
розвитку, що на відміну від існуючих підходів дозволяє приводити у відповідність до
методів державного регулювання і стимулювання інноваційної діяльності регулюючі та
стимулюючі методи окремого підприємства.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у прикладних дослідженнях і розробках в частині удосконалення
існуючих і розроблення нових механізмів формування середовища сприятливого для
інноваційної діяльності на різних рівнях узагальнення (держави, галузі, окремого
підприємства) в умовах становлення економіки знань (інформаційної економіки). Наукові
розробки проекту доведено до рівня практичних методик, що можуть бути безпосередньо
впровадженими на промислових підприємствах для управління процесами формування і
розвитку їх інноваційної культури (як основи інноваційно-сприятливого середовища) з
метою переходу на інноваційний шлях розвитку і забезпечення конкурентних переваг на
національному і міжнародних ринках. Частково результати НДР було впроваджено при
виконанні індивідуальних грантів загальним обсягом 60 тис. грн.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано 13 статей у фахових
виданнях та 6 статей у журналах, що індексується БД Scopus та Web of Science Core
Collection, отримано 5 охоронних документів. Результати впроваджено у навчальний процес,
зокрема при викладанні дисциплін «Інноваційний менеджмент», «Маркетинг інновацій»;
«Діагностика потенціалу інноваційного розвитку підприємства».
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НДР за пріоритетним тематичним напрямом «Фундаментальні проблеми наук про
життя та розвиток біотехнологій»
«Зв'язок аллельного поліморфізму «генів ектопічної кальцифікації» з розвитком
поширених серцево-судинних хвороб та їх ускладнень», № 0115U000688. Науковий
керівник – д.мед.н., професор Атаман О.В.
Обсяг фінансування за повний період: 392,43 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 114,939
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше визначено частоту різних варіантів генотипу за досліджуваними поліморфізмами генів MGP та ENPP1 і порівняно цей показник між групами хворих пацієнтів і відносно
здорових осіб. Встановлено показники відносного ризику розвитку серцево-судинних хвороб
та їх ускладнень для кожного окремо виду поліморфізму.
2. Показано, що вплив генетичного чинника на розвиток кардіо- і цереброваскулярної
патології має статеві особливості. Особи жіночої статі, гомозиготні за мінорним алелем A/A
(поліморфізм G-7A гена MGP), у 5,6 раза частіше хворіють на ГКС (Р = 0,015) і у 6,6 раза –
на ІАТІ (Р = 0,017), ніж жінки-носії основного алеля (G/A+G/G). Виявлено асоціацію ряду
досліджених поліморфізмів з деякими факторами ризику ГКС: індексом маси тіла (ІМТ), артеріальною гіпертензією, палінням, стресовими професіями. ГКС виникає частіше в осіб з
ІМТ≥25кг/м2, які мають генотип A/A (поліморфізм G-7A гена MGP). Існує асоціація між G7A поліморфізмом гена MGP і розвитком ГКС в осіб з підвищеним артеріальним тиском: у
гомозигот за мінорним алелем (A/A) ГКС розвивається частіше, ніж у пацієнтів з іншими генотипами (G/G+G/A). Виявлено вплив поліморфізму G-7A гена MGP на розвиток ГКС в осіб,
які не палять: у гомозигот за мінорними алелями (A/A) ризик виникнення хвороби вищий.
3. Уперше одержано дані про зв'язок К121Q поліморфізму гена ЕNРР1 із порушеннями
ліпідного обміну та гіперкоагуляцією крові у пацієнтів з ГКС. У хворих з ГКС, які мають
К/К генотип, виявлені порушення ліпідного спектра плазми крові та коагуляції крові, що
свідчать про більшу схильність як до розвитку атеросклерозу, так і до його ускладнень.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у фундаментальних та прикладних дослідженнях. Так вони відкривають можливість прогнозувати ризик розвитку гострого коронарного синдрому, ішемічного
інсульту та артеріосклерозу Менкеберга та дозволяють розробити моделі прогнозування
ймовірності виникнення поширених серцево-судинних хвороб та їх ускладнень у конкретних
людей на підставі їхнього генотипу та наявності зовнішніх факторів ризику. Це дасть змогу
заздалегідь виявляти осіб зі схильністю до інфаркту міокарда та інсультів і проводити щодо
них заходи, спрямовані на запобігання гострих розладів вінцевого і мозкового кровообігу,
мінімізацію наявних факторів ризику, лікування хвороб і патологічних процесів, що сприяють розвиткові судинних порушень. На цій основі пропонувати засоби ефективної профілактики, а в разі виникнення недуг – адекватні методи їх лікування, що поліпшить якість життя і
його тривалість у населення України. Частково результати НДР було впроваджено при виконанні господарчих договорів та грантів загальним обсягом 183,55 тис. грн.
За результатами досліджень протягом 2016 року опублікована 12 статей у фахових
виданнях та стаття у журналі, що індексується БД Scopus та Web of Science Core Collection,
та отримано 1 охоронний документ. Виконавцем НДР захищено 2 кандидатські дисертації.
Результати впроваджено у навчальний процес, зокрема при викладанні дисципліни
«Патологічна фізіологія», «Медична біологія» і «Сучасні проблеми молекулярної біології.
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«Морфофункціональний моніторинг стану органів і систем організму за умов порушення гомеоостазу», № 0115U000685. Науковий керівник – д.мед.н., професор Сікора В.З.
Обсяг фінансування за повний період: 482,95 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 141,755
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше був встановлений детальний фазовий та фізико-хімічний склад основних
форм патологічних біомінералів у щитоподібній залозі. Виявлено значення експресії bax,
OPN, VEGF у морфогенезі біомінералізованої тканини папілярного рака щитоподібної залози
та в оцінці перебігу злоякісного процесу. Показано прогностичне значення біомінералізації
при папілярному раку щитоподібної залози.
2. Уперше на значній кількості експериментального матеріалу встановлені особливості
структури скелетних м’язів та специфіки вмісту хімічних елементів у них за умов
комбінованого впливу на організм солей міді, марганцю, хрому, свинцю, заліза та цинку у
підгострому експерименті.
3. Уперше
за
допомогою
комплексу
цитологічних,
планіметричних
та
гістоморфометричних досліджень установлені основні закономірності перебігу репаративної
регенерації опікових ран за умов застосування хітозанових плівок. Виявлений
стимулювальний ефект хітозану на клітини, які забезпечують очищення рани від детриту, й
на клітини фібробластичного ряду, що приводить до швидкого формування повноцінної
сполучної тканини на місці травми. Доведено, що використання хітозанових плівок
обумовлює синхронізацію процесів утворення та дозрівання грануляційної тканини з
подальшою епітелізацією рани. Уперше встановлено, що використання хітозану сприяє
повноцінному відновленню будови шкіри без формування рубцевої тканини.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані результати комплексного
клініко-морфологічного, фізико-хімічного дослідження різних форм біомінералізації
папілярного рака щитоподібної залози дозволять більш диференційовано підходити до
діагностики злоякісних пухлин. Запропоновані діагностичні ознаки можуть бути використані
в діагностичних алгоритмах, що дозволить оптимізувати прогнозування клінічного перебігу
пухлинного процесу та індивідуалізувати лікування папілярного рака щитоподібної залози з
наявністю біомінералізації. Закономірності вікових морфологічних перебудов у відповідь на
пошкоджувальну дію факторів довкілля можна використати для вдосконалення підходу у
виборі засобів профілактики та лікування патології скелетних м’язів. Проведене дослідження
дозволило визначити комплекс вікових особливостей морфофункціонального стану шкіри
після опікової травми, що може бути використане як морфологічне підґрунтя під час
дослідження процесів регенерації ран у хірургії, комбустіології, дитячій хірургії, медицині
невідкладних станів і військовій медицині. Частково результати НДР було впроваджено при
виконанні господарчих договорів загальним обсягом 96,3 тис. грн.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано 7 статей у фахових
виданнях та 4 статтей у журналах, що індексується БД Scopus. Виконавцем НДР захищено 3
кандидатські дисертації. Результати впроваджено у навчальний процес, зокрема при
викладанні дисципліни «Патологічна анатомія».
НДР за пріоритетним тематичним напрямом «Фундаментальні проблеми сучасного
матеріалознавства»
«Вплив процесів гранулізації і спин-залежного розсіювання електронів на фізичні
властивості плівкових твердих розчинів», № 0115U000689. Науковий керівник – д.ф.-м.н.,
професор Проценко І.Ю.
Обсяг фінансування за повний період: 601,79 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 176,238
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
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1. Вперше проведені дослідження розмірної, температурної та концентраційної
залежностей ТКО гранульованих плівкових сплавів на основі Fe або Со та Ag або Au.
Встановлено, що у плівкових системах, сформованих методами пошарової або одночасної
конденсації, величина ТКО практично не залежить від температури (інтервал 300 – 800К) та
ефективної концентрації магнітної компоненти (інтервал концентрацій 20 – 80 ат.%) і лежить
у межах (0,5 – 2,0).10(-3) К(-1).
2. Вперше виявлений концентраційний аномальний тензоефект, суть якого полягає у
значному збільшенні (від 2 до 80 одиниць) величини коефіцієнта тензочутливості (КТ) в
області пластичної деформації при концентрації магнітної компоненти від 55 до 75 ат.%.
3. Запропонована напівфеноменологічна модель для КТ гранульованих плівкових
сплавів, компоненти яких мають необмежену або обмежену взаємну розчинність атомів; у
моделі враховується залежність від деформації не тільки величини середньї довжини
вільного пробігу, а і основих параметрів електроперенесення.
Практична значимість отриманих результатів. Створена методична основа для
підвищення ефективності технологічних процесів формування нових плівкових матеріалів,
на основі яких можна створювати чутливі елементи електронних приладів –
високостабільних терморезисторів із величиною ТКО порядка 10(-4) К(-1), тензодатчиків із
високим КТ (до 100 одиниць) і багатофункціональних сенсорів. Узагальнення отриманих
експериментальних і теоретичних результатів дозволили розширити уявлення про вплив
фізичних процесів на електрофізичні і властивості плівкових матеріалів, сформулювати
принципи підвищення ефективності і надійності чутливих елементів мікроелектронних і
сенсорних приладів, встановити залежність ресурсу їх роботи від дії зовнішніх фізичних
полів (температури, деформації і магнітного поля).
За результатами НДР протягом 2016 року опубліковано 10 статей у журналах, які індексуються БД Scopus та Web of Science, та отримано 1 патент України на корисну модель. Виконавцями НДР захищено 2 кандидатські дисертації. Результати впроваджені у навчальний
процес, зокрема, при викладанні навчальних дисциплін та «Наноматеріали і нанотехнології
в приладобудуванні».
«Розробка матеріалознавчих основ структурної інженерії вакуумно-плазмових надтвердих покриттів з метою досягнення необхідних функціональних властивостей», №
0115U000682. Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Погребняк О.Д.
Обсяг фінансування за повний період: 731,43 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 176,238
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше встановлено що, особливістю формування структури і властивостей, багатокомпонентних високоентропійних покриттів є формування твердого розчину заміщення з текстурою зростання з площиною (111) або (200).
2. Встановлено, що при синтезі Ti-Zr-Si-N покриттів відбувається формування текстури
зростання (Zr, Ti) N (111) з розміром кристалітів 10-12 нм, і відзначається збільшення нанотвердості до 40,8 ГПа в порівнянні з однокомпонентними TiN і ZrN. Відповідна тенденція
зберігається для багатокомпонентних високоентропійних покритий, відбувається формування текстури (111) і збільшення нанотвердості до 44,3-48,6 ГПа.
3. Виявлено, що в процесі осадження AlN-TiB2-TiSi2 матеріалу формується
аморфноподібна нанокристалічна структура з розмірами областей впорядкування порядку 1
нм. Відпал зразків при температурах 900 і 1300 градС призводить до того, що основну
матрицю покриття формують атоми Al, B, O і C, а Ti і Si зникають зі складу захисного шару.
Аналіз механічних характеристик показав, що при вибраних режимах осадження вдалося
сформувати покриття з нанотвердостью 14,5 ГПa і модулем пружності 217 ГПa. Активація
процесів кристалізації під впливом високих температур дозволяє отримати диффузійностійку
і термічно стабільну наноструктуру. Її твердість знижується на 25% щодо твердості
метастабільних покриттів в початковому стані.
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Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть бути використані у прикладних дослідженнях і розробках. Так багатокомпонентні
високоентропійні покриття можуть бути використанн на ДП «КАЗ «Авіакон» (м.Конотоп)
для ремонту гвинтокрилів та на ДП «Завод ім. Малишева» – для зміцнення верхнього шару
на броні танків та БТР. Будуть розроблені та запатентовані декілька технологій, що
дозволить впровадить результати НДР в Україні та країнах ЄС шляхом продажу ліцензій.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано 15 статтей у журналах, що
індексується БД Scopus та Web of Science Core Collection, та отриманий 1 охоронний
документ. Результати впроваджено у навчальний процес, зокрема при викладанні дисциплін
«Наноматеріали та нанокомпозити», «Вплив умов осадження на властивості
нанокомпозитних покриттів» та «Структура та властивості отримані вакуумно-дуговим
методом».
«КС – Структурні, оптичні та електричні характеристики тонких і товстих плівок твердих розчинів CdTe з ізовалентними домішками (Мn, Zn) для високоефективних
детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементів (ГО – Розробка наукових
основ отримання детекторів іонізуючого випромінювання та сонячних елементів на основі CdTe, легованого ізовалентними домішками 3d-металів (Mn, Zn), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), № 0115U003242, № 0115U000665. Науковий керівник – д.ф.-м.н., професор Опанасюк А.С.
Обсяг фінансування за повний період: 562,84 тис.грн., зокрема на 2016 рік– 164,742
тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові результати.
1. Вперше проведено комплексне дослідження товстих плівок твердих розчинів Cd(1–
x)Zn(x)Te, отриманих випаровуванням у квазізамкненому обємі на неорієнтуючих підкладках
з малим та великим вмістом цинку. Встановлено вплив температури підкладки на розміри
кристалів, фазовий склад, якість текстури, розміри областей когерентного розсіювання
плівок, період кристалічної гратки, елементний склад, коефіцієнт пропускання,
люмінесцентні характеристики, ширину забороненої зони матеріалу.
2. Проведено ідентифікацію ліній у спектрах низькотемпературної фотолюмінесценції
(ФЛ) плівок Cd(1–x)Zn(x)Te. Показано, що у спектрах зразків з малим вмістом цинку (x=0,10)
присутня інтенсивна лінія звязаного на акцепторі екситона А°Х-лінії, що є характерним для
монокристалів Cd(1–x)Zn(x)Te р-типу, а також лінії, обумовлені донорно-акцепторними
переходами за участю таких залишкових домішок як Na, Li, Р і Ag. Це вказує на гарну
оптичну якість таких плівок. Для зразків з високою концентрацією цинку вперше
спостерігалася локалізація ексітонів на неоднорідностях концентрації плівок. Встановлений
зв'язок між розширенням екситонних ліній і присутністю мікронапружень в плівках. З
використанням енергетичних станів екситонних ліній побудована концентраційна залежність
ширини забороненої зони твердих розчинів Cd(1–x)Zn(x)Te. Показано, що зміна положення
мод CdTe та ZnTe на раманівських спектрах Cd(1–x)Zn(x)Te добре корелює з загальноприйнятою теорією оптичних фононів в твердих розчинах.
Практична значимість отриманих результатів. На основі отриманих товстих плівок твердих розчинів Cd(1-x)Mn(x)Te, Cd(1-х)Zn(х)Te з високою структурною якістю можуть бути
створені дешеві детектори жорсткого випромінювання та сонячні елементи з підвищеною
ефективністю. Виконавцями НДР подано запит на участь у конкурсі Marie Skłodowska-Curie
Innovative Training Networks (програма Європейського Союзу Horizon 2020).
За результатами НДР протягом 2016 року опубліковано 7 статей у виданнях, що індексується БД Scopus. Результати впроваджено у навчальний процес при викладанні дисциплін
«Фізико-технічні основи перетворення сонячної енергії», «Нові досягнення науки і техніки».
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ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні
прикладні розробки та новітні технології за
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
а) Важливі результати за усіма закінченими у 2016 прикладними науководослідними роботами
НДР, які виконуються за пріоритетним напрямом «Інформаційні та комунікаційні
технології»
НДР за пріоритетним тематичним напрямом «Інтелектуальні інформаційні та
інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань.
Національні інформаційні ресурси»
«Інтелектуальна система керування навантаженням і ресурсами розподіленого обчислювального середовища з підвищеною інформаційною безпекою», № 0115U000686. Науковий керівник – д.т.н., професор Довбиш А.С.
Обсяг фінансування за повний період: 321,19 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
160,912 тис. грн.
При виконанні НДР були отримані наступні нові наукові та прикладні результати.
1. Вперше запропоновано узагальнений функціонально-вартісний критерій оцінки
загальної ефективності системи керування інфокомунікаційним сервісом, що дозволяє
знаходити оптимальний в компромісній області розподіл ресурсів обчислювального
середовища при забезпеченні високої якості надання послуг користувачам.
2. Удосконалено метод оцінки функціональної ефективності здатної навчатися системи
керування інфокомунікаційним сервісом на основі розроблених модифікацій ентропійного
критерію та інформаційної міри Кульбака.
3. Запропоновано інформаційно-екстремальні алгоритми функціонування здатної
навчатися системи керування інфокомунікаційним сервісом в режимах навчання, кластераналізу та факторного кластер-аналізу вхідних даних.
4. Розроблено інформаційне та програмне забезпечення здатної навчатися системи
керування розподілом ресурсів інформаційно-телекомунікаційної ІТ-інфраструктури, що
дозволяє зменшити енерговитрати при забезпеченні високої якості обслуговування
користувачів.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть бути використані при проектуванні здатних навчатися систем керування
інфокомунікаційними сервісами, що дозволить здійснювати енергозбереження при
функціонуванні ІТ-інфраструктури розподіленого обчислювального середовища і одночасно
забезпечити високу якість обслуговування користувачів. Частково результати НДР було
апробовагно при виконанні госпдоговірної тематики для ПП 9Автодіагностика» (м. Суми).
За результатами досліджень опубліковано 17 статей у фахових виданнях та 7 статей у
журналах, що індексується БД Scopus та/або Web of Science Core Collection. Результати
частково впроваджено у навчальний процес, зокрема при викладанні дисциплін: «Мови
функціонального
програмування»,
«Реінжиніринг
та
верифікація
програмного
забезпечення», «Інформаційний синтез телекомунікаційних систем», «Інтелектуальні
системи керування».
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НДР за пріоритетним тематичним напрямом «Технології та засоби математичного
моделювання, оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних завдань
державного значення Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації
та системного аналізу розв'язання надскладних завдань державного значення»
«Розробка універсальної математичної моделі взаємодії мобільної пускової установка ОТРК(ТРК) з ґрунтом під час стартового навантаження», № 0115U000666. Науковий
керівник – д.т.н., професор Калашніков В.В.
Обсяг фінансування за повний період: 351,79 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
176,238 тис. грн.
При виконанні НДР були отримані наступні нові наукові та прикладні результати.
1. Вперше проведено одночасне моделювання руху всіх складових частин пускової
установки і грунтової основи з метою дослідження сумісного і роздільного впливу пружньоінерційних і демпфуючих властивостей складових ПУ і різних типів грунту на процес старту.
2. На відміну від існуючих відомих моделей, розроблена в даній роботі математична
модель добре пристосована для чисельного моделювання, що досягається коректним
записом канонічної форми диференційних рівнянь. Це дає можливість проводити
багатофакторні чисельні дослідження впливу конструктивних параметрів пускової установки
(ПУ), енергетичних і початкових умов старту на динаміку процесу старту в цілому, на рух
окремих складових частин ПУ, значення внутрішніх динамічних зусиль та параметрів виходу
ракети з ПУ.
3. У роботі шляхом моделювання вперше врахована взаємодія пускової установки з
ґрунтом, як з пружнім середовищем, що є одночасно джерелом відновлюючих сил і
хвильових процесів. Такій підхід забезпечує більш детальне моделювання фізичного явища
старту ракети з мобільної пускової установки, та дозволяє шляхом чисельних досліджень
виявити вплив різних типів ґрунтової основи на динаміку старту.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у прикладних дослідженнях і розробках зокрема у визначенні
обрису перспективного мобільного ракетного комплексу оперативно-тактичного
(тактичного) призначення, у дослідно-конструкторських роботах з розробки мобільних
стартових пускових установок та при конструюванні систем мінометного страрту для
мобільних пускових установок. Частково результати НДР було впроваджено при виконанні
двох господарчих договорів загальним обсягом 2,4 млн. грн.
За результатами досліджень опублікована 9 статей у фахових виданнях та 8 статтей у
журналах, що індексується БД Scopus. Виконавцями НДР захищено 2 кандидатських
дисертацій. Результати частково впроваджено у навчальний процес, зокрема при викладанні
дисципліни «Програмування та алгоритмічні мови».
НДР, які виконуються за пріоритетним напрямом «Енергетика та енергоефективність»
НДР за пріоритетним тематичним напрямом «Способи застосування сучасного енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки»
«КС –Розробка автоматизованої системи моніторингу та короткострокового прогнозування теплоспоживання для ефективного управління енергоспоживанням об'єктів
МОН України (ГО – Розробка комплексу науково-технічних рішень для створення системи енергоменеджменту закладів освіти МОН України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»)», № 0115U000313,
№0115U000664. Науковий керівник – к.т.н., доцент Сотник М.І.
Обсяг фінансування за повний період: 308,60 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
94,485 тис. грн.
При виконанні НДР були отримані наступні нові наукові та прикладні результати.
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1. Розроблено електричні числові моделі теплового стану будівель та приміщень, що
базуються на запропонованих авторами електричних моделях у програмному комплексі
MicroCap9.0. Вони складаються з активних опорів теплопередачі і конвективного
теплообміну, а також реактивних (ємнісних), з урахуванням теплоємності повітря і всіх
огороджувальних конструкцій будівлі, враховують всі його характеристики, динаміку і
нелінійність процесу теплопередачі.
2. Розроблено автоматизований програмний комплекс моніторингу, контролю в режимі
«on-line» та короткострокового прогнозування споживання теплової енергії будівлями
закладів Сумського державного університету та бюджетної сфери Сумської міської ради,
який за своєю побудовою є універсальним щодо подальшого застосування для будь-яких
будівель або їх комплексів.
3. За результатами проведених досліджень встановлено, що нехтування теплоємністю
елементів теплових систем призводить до помилок в результатах моделювання на рівні
близько 10%, тому існуючі стандарти ГОСТ 2.2-5:2007 і ДБН 2.6-31:2006, а також підходи до
оцінки енергетичної ефективності системи теплопостачання житлових будівель та інших
приміщень потребують корегування.
4. Показано, що використання режиму чергового опалення в опалювальній системі
будівлі дозволяє зменшувати витрати на опалення близько 9 % від нормативних.
Практична значимість отриманих результатів. Практична цінність роботи полягає у
створенні автоматизованої системи моніторингу теплоспоживання будівлями СумДУ,
закладів МОН України та бюджетної сфери м. Суми. Показники системи слугують
вихідними контрольними параметрами щодо лімітування теплоспоживання будівлями за
короткочасними прогнозами температури навколишнього повітря та контрольними
показниками систем регулювання теплоспоживанням. Розрахункові показники системи є
визначальними та основними щодо оцінювання ефективності майбутнього впровадження
енергозберігаючих заходів у таких будівлях та оцінювання фактичної економії від
впровадження заходів. Розроблені математичні та числові моделі процесів
гідроаеродинаміки і тепломасообміну в приміщеннях з використанням програмного
середовища ANSYS CFX використано для оцінювання та порівняння ефективності різних
систем опалення. Основні принципи розробленої автоматизованої системи моніторингу
покладені в основу створення УЖКГ ОДА Сумської області системи моніторингу
споживання газу об’єктами комунальної інфраструктури. Результати досліджень та
розроблені на основі них принципи є базовими для створення системи моніторингу
теплоспоживання будівлями у населених пунктах України різних рівнів підпорядкування.
Результати НДР було впроваджено при виконанні 6 господарчих договорів загальним
обсягом 158,7 тис. грн.
За результатами досліджень опублікована 6 статей у фахових виданнях та 3 статтей у
журналах, що індексується БД Scopus, та отримано 4 охоронні документи. Виконавцем НДР
захищено докторську та кандидатську дисертації. Результати досліджень частково
впроваджено у навчальний процес, зокрема при викладанні дисциплін «Автоматизація
систем обліку та моніторингу паливно-енергетичних ресурсів», «Забезпечення
енергоощадності цивільних та промислових споруд», «Основи енергетичного менеджменту»
та «Управління проектами енерговикористання».
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НДР за пріоритетним тематичним напрямом «Технології енергетичного машинобудування»
«Числовий аналіз динаміки ротора турбонасосного агрегату рідинного ракетного
двигуна з урахування динамічних характеристик підшипників і ущільнень»,
№ 0115U000679. Науковий керівник – д.т.н., професор Марцинковський В.А.
Обсяг фінансування за повний період: 305,90 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
153,251 тис. грн.
При виконанні НДР були отримані наступні нові наукові та прикладні результати.
1. Удосконалено методи аналізу спільних радіальних, кутових і осьових коливань, методи розрахунку критичних частот, меж стійкості руху, амплітудних і фазових частотних характеристик роторів турбонасосів з урахуванням шпарових ущільнень і автоматів врівноваження осьових сил.
2. Вперше розроблені методичні основи розрахунку і проектування нових конструкцій
турбонасосів без виносних підшипників, в яких шпарові ущільнення і автомати врівноваження виконують одночасно функції радіально-осьових опор. Вдосконалено конструкції
шпарових ущільнень і підшипників ковзання.
3. Проведено розрахункові та експериментальні дослідження нових конструкцій ущільнень роторів турбонасосів, за результатами яких отримані робочі характеристики нових
конструкцій ущільнень, побудовані статичні та динамічні характеристики, визначено вплив
нових конструкцій ущільнень на динаміку ротора турбонасоса.
4. Розроблена методика інженерного розрахунку нових конструкцій ущільнень-опор, яка
дозволяє: виконувати проектувальний і перевірочний розрахунки роторної системи з урахуванням нових конструкцій ущільнень-опор, отримувати статичний і динамічний прогини,
реакції в опорах; визначати власні і критичні частоти, форми коливань, жорсткісні та демпфуючі характеристики підшипників і ущільнень, будувати епюри поперечних сил, амплітудно-частотні і фазово-частотні характеристики.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані у роботі результати можуть
бути використані у прикладних розробках, зокрема програми автоматизованого розрахунку
динаміки ротора з урахуванням жорсткістних і демпфуючих характеристик підшипників
ковзання (опорних і упорних) та шпарових ущільнень. Результати НДР було впроваджено
при виконанні господарчого договору з Державним підприємством «Конструкторським бюро
«Південне» ім. М.К. Янгеля» на тему «Проведення досліджень динаміки роторів
турбонасосних агрегатів рідинних ракетних двигунів» загальним обсягом 415,5 тис. грн.
Передбачається також впровадження результатів роботи на ПАТ «Сумське НВО» (м. Суми) і
ТОВ «ТРІЗ» (м. Суми). Результати були представлені на міжнародних конференціях для
поширення технологій, які ще не досить відомі в західних країнах.
За результатами досліджень опублікована 15 статей у фахових виданнях та 6 статтей у
журналах, що індексується БД Scopus та/або Web of Science Core Collection. Виконавцями
НДР захищено 2 кандидатських дисертації. Результати частково впроваджено у навчальний
процес, зокрема при викладанні дисциплін: «Спеціальні розрахунки на міцність та вібрацію»
та «Гермомеханіка», «Динаміка роторних машин», «Комп’ютерне моделювання динамічних
систем», «Чисельні методи в механіці» та «Практикум з обчислювальної механіки».

25

НДР, які виконуються за пріоритетним напрямом «Нові речовини та матеріали»
НДР за пріоритетним тематичним напрямом «Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів»
«КС – Створення модифікованих полімеркомпозиційних матеріалів з комплексом керованих властивостей для трибосистем ковзання (ГО – Створення модифікованих
полімеркомпозиційних матеріалів з комплексом керованих властивостей для трибосистем ковзання, Луцький національний технічний університет)», № 0115U002203, №
0115U000680. Науковий керівник – д.т.н., професор Дядюра К.О.
Обсяг фінансування за повний період: 188,60 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
94,485 тис. грн.
При виконанні НДР були отримані наступні нові наукові та прикладні результати.
1. Вдосконалено технологію підготовки матриці та наповнювачів різної хімічної природи
для одержання ПТФЕ-композитів шляхом обґрунтованого вибору співвідношення
інгредієнтів та технології їх модифікування.
2. Уперше досліджено вплив технологічних режимів механічної активації на структуру,
фізико-механічні та триботехнічні властивості ПТФЕ- матриці. Встановлено та оптимізовано
режими процесу механічної активації матричного ПТФЕ, волокнистих і дисперсних
наповнювачів, а також вміст волокнистого і дисперсного наповнювачів в об’ємі композиції
та параметри технології одержання.
4. Уперше розроблено постадійну технологію підготовки матриці, наповнювачів та
виготовлення ПТФЕ-композиту, що забезпечує потрібні експлуатаційні властивості.
Визначено параметри режимів технології підготовки матриці та наповнювачів, що
забезпечують максимальну зносостійкість композиту при збереженні достатнього рівня
фізико-механічних властивостей.
Практична значимість отриманих результатів. Розроблені матеріали на основі ПТФЕ та
бінарного наповнювача впроваджені на виробництві ТОВ «Науково-впровадницьке
підприємство СумиПластПолімер» в якості ущільнювальних кілець. Виготовлені з
розробленого ПКМ кільця компресора дозволили збільшити ресурс роботи обладнання
компресорної галузі машинобудування в (1,8–2,3) рази, випуск продукції і знизити витрати
на ремонт, простої та зменшити втрати від невипущеної продукції. Крім компресора 4ГМ 2,5
У–3,4/2,8–251, розроблений композит Ф4ВВ5К15 застосовується в ряді сучасних
компресорних машин, таких як 2РВ–3/220, СА1–174, СА–7–171. Частково результати НДР
було впроваджено при виконанні господарчих договорів та гранту загальним обсягом 95,4
тис. грн.
За результатами досліджень опублікована 5 статей у фахових виданнях та 8 статтей у
журналах, що індексується БД Scopus та/або Web of Science Core Collection, та отримано
4 охоронні документи. Результати частково впроваджено у навчальний процес, зокрема при
викладанні дисципліни «Неметалеві матеріали», «Порошкові та композиційні матеріали»,
«Фізика і механіка тертя та зношування», «Наукові основи вибору матеріалу і прогресивних
зміцнюючих технологій», «Основи матеріалознавчої експертизи».
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б) Найважливішім наукові результати отримані в результаті виконання перехідних
науково-дослідних робіт
НДР, які виконуються за пріоритетним напрямом «Нові речовини та матеріали»
НДР за пріоритетним тематичним напрямом «Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів»
«Розробка та дослідження наноструктурованих апатит- біополімерних композитних матеріалів та покриттів для медицини», № 0116U002625. Науковий керівник – д.ф.м.н., професор Суходуб Л.Ф.
Обсяг фінансування за повний період: 616,78 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
200,780 тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові та прикладні
результати.
1. Вперше розроблено методику створення композиції для заповнення кісткових
дефектів на основі фосфорельованого хітозану у формі порошку та гранул. Для підсилення
протимікробної дії матеріал був додатково модифікований іонами срібла, магнію, міді і
заліза та комерційними лікарськими засобами.
2. Розроблено нову методику утворення композитів ZnS-ZnO та ZnS-ZnO-Alg з метою
внесення їх до складу біоматеріалів для заповнення кісткових дефектів. Визначено
протимікробні властивості вказаних матеріалів.
3. Вперше розроблено методику утворення біоматеріалу для доставки в зону кісткового
дефекту методом ін’єкцій у формі гідрогелю на основі низькокристалічного гідроксиапатиту
та хітозану з додаванням натрію альгінату.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у подальших прикладних дослідженнях і розробках, зокрема
рекомендоване використання композиції для заповнення кісткових дефектів в операційних
процесах лікування кісткових тканин в ортопедії та стоматології, що доведено проведеними
in vivo дослідженнями. Застосування матеріалу дозволить прискорити утворення нової
кісткової тканини, скоротити післяопераційний період завдяки стимуляції проліферативної
та біосинтетичної активності остеобластів, підсилення остеогенної диференціації
стовбурових клітин в період відновлення та росту нової кісткової тканини. Для використання
інших матеріалів потрібні додаткові in vivo та клінічні дослідження.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано 2 статті у фахових
виданнях та 3 статті у журналах, що індексується БД Scopus та/або Web of Science Core
Collection, та отримано 1 охоронний документ. Виконавцем НДР подано до захисту 1
кандидатську дисертацію. Отримані наукові результати будуть впроваджені у навчальному
процесі при викладанні дисципліни «Біомедична інженерія».
«Розробка перспективних наноструктурних багатошарових покриттів з покращеними фізико- механічними та трибологічними властивостями», № 0116U006816. Науковий керівник – к.т.н., доцент Бондар О.В.
Обсяг фінансування за повний період: 809,34 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
179,348 тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові та прикладні
результати.
1. Знайшло подальший розвиток питання про особливості формування структури та
фазового складу розглядуваних покриттів, встановлено вплив умов осадження, таких як
потенціал зміщення на підложці та тиск у вакуумній камері, на зміну структури покриттів від
кубічної типу NaCl до утворення твердого розчину.
2. Вперше експериментально встановлено залежність твердості наноструктурних
багатошарових покриттів від товщини
і кількості міжфазних інтерфейсів, що
перешкоджають руху дислокацій у покритті і, таким чином, збільшують його твердість.
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Практична значимість результатів виконання проекту визначається тим, що вказані
методики передбачається розробляти на базі магнетронної іонно-плазмової системи, яка має
параметри, що відповідають потребам промислової експлуатації, тому результати виконання
роботи, в перспективі, можна буде безпосередньо впровадити в різні галузі промисловості
при виготовленні виробів машинобудування. Використання запропонованих технологій
нанесення багатошарових наноструктурних тонких покриттів із покращеними фізикомеханічними властивостями дозволить відчутно покращити якість та проектований час
експлуатації виробів, а також суттєво економити на матеріалах, оскільки основну частину
виробів можна буде виготовляти із більш дешевих та поширених матеріалів. Попередні
дослідження показують, що зношування виробів із нанесеними на них багатошаровими
покриттями може зменшитися у 1,5 – 2 рази, їх твердість може збільшитися на 20 – 25%.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано 2 статті у журналах, що
індексується БД Scopus, тези доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях, а
також отримано 1 патент України на корисну модель.
«Термодинамічна теорія фазових переходів між структурними станами межового
мастила із урахуванням просторової неоднорідності», № 0116U006818. Науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Ляшенко Я.О.
Обсяг фінансування за повний період: 404,67 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
89,674 тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові та прикладні
результати.
1. Була виведена система рівнянь для розрахунку поведінки трибологічної системи в
динамічному режимі, створено методику розрахунку тангенціального контакту двох
атомарно-гладких поверхонь, що розділені тонким однорідним шаром мастила, базуючись на
методі редукції розмірності. Розроблена методика для числового моделювання просторово
неоднорідного розподілу напружень у напрямку руху тертьових поверхонь.
2. Отримані математичні вирази, що дозволяють розрахувати силу тертя, у реальній
тривимірній системі, і у еквівалентному одновимірному просторі. Показано, що плавлення
відбувається неоднорідним чином. У результаті моделювання показано, що неоднорідний
розподіл напружень не змінює якісної поведінки трибологічної системи, яка виражається
залежністю сили тертя від часу.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у прикладних дослідженнях, пов’язаних з вивченням процесів у
реальних вузлах тертя, що містять атомарно-гладкі поверхні. Це дасть змогу збільшити
тривалість функціонування мікромеханізмів, обирати режими їх функціонування з
найменшим тертям та зменшити затрати на проектування систем із заданими бажаними
властивостями. Частково результати НДР було впроваджено при виконанні індивідуального
гранту загальним обсягом 60 тис. грн.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано 2 статті у журналах, що
індексується БД Scopus та Web of Science Core Collection. Керівником НДР 27.01.2016 р.
захищено докторську дисертацію. Результати частково впроваджено у навчальний процес,
зокрема при викладанні дисциплін «Нелінійні процеси та моделі», «Теорія фракталів»,
«Математичне моделювання».
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НДР за пріоритетним тематичним напрямом «Нові технології виробництва матеріалів,
їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології»
«Підвищення ефективності грануляторів і сушарок з активними гідродинамічними
режимами для отримання, модифікації і капсулювання добрив», № 0116U006812. Науковий керівник – к.т.н., доцент Артюхов А.Є.
Обсяг фінансування за повний період: 809,34 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
179,348 тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові та прикладні
результати.
1 Вперше здійснено теоретичний опис процесу формування краплі у зустрічному
вихровому газовому потоці, у т.ч. при накладанні на струмінь рідини вібрації. Проведено
серію експериментальних досліджень механізму пошарової кристалізації гранул у вихровому
газовому потоці. Проведено теоретичний опис кінетики прогріву гранули та видалення з неї
вологи, експериментально визначено вплив гідродинамічних показників руху газового
потоку на термодинамічні показники робочого простору вихрового гранулятора.
2 На основі одержаних результатів досліджень одержано першу частину комплексного
алгоритму розрахунку грануляційних апаратів, яка враховує закономірності прогріву
гранули, зміни її маси впродовж гранулювання, впливу ступеню стисненості на ефективність
процесу гранулювання та якісні показники готової продукції.
3 Проведення оптимізації технологічних параметрів процесу гранулювання, а також
впровадження багатофункціональних апаратів дозволить досягнути підвищення ступеню
монодисперсності гранул товарної фракції у порівнянні з існуючими аналогами.
Практична значимість отриманих результатів. Завдяки реалізації ідеї проекту,
виконанню розробки та впровадженню її результатів в виробництво хімічні підприємства
України будуть мати можливість: розширити номенклатуру продукції; поліпшити споживчі
властивості азотних мінеральних добрив; підвищити агротехнічну цінність добрив.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано 4 статті у журналах, що
індексуються БД Scopus та Web of Science Core Collection, опубліковано розділ монографії та
отримано 3 охоронних документи.
«Створення та оптимізація властивостей фоточутливих елементів на основі
плівок сульфідів (оксидів) олова та цинку (SnS2/SnS, ZnO(S)/SnS)», № 0116U006813.
Науковий керівник – к.ф.-м.н. Косяк В.В.
Обсяг фінансування за повний період: 807,55 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
144,938 тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові та прикладні
результати.
1. Вперше були розроблені технологічні основи отримання плівок SnS2 і SnS методом
спрей-піролізу. Також проведена модернізація системи для отримання тонких плівок
сульфідів (оксидів) олова та цинку методом квазізамкненого об’єму (КЗО), зокрема було
розроблено багатоканальний пристрій для контролю та індикації температурних режимів
отримання плівок.
2. Методами скануючої електронної мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу було
проведено комплексне дослідження структурних властивостей та морфології поверхні плівок
SnS2 отриманих методом термічного вакуумного випаровування шихти у КЗО. Показано, що
отримані плівки дисульфіду олова складаються з зерен пластинчатої форми. Розмір кристалітів змінюється в інтервалі d = 0,7 – 1,2 мкм в залежності від температури підкладки.
3. Було встановлено, що у плівках SnS2 при збільшенні температури підкладки
спостерігається тенденція до зростання розмірів областей когерентного розсіювання, у
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напрямах кристалографічних площин (001), (002), в інтервалі L(001)= 28–39 нм, L(002) = 31–
47 нм, що свідчить про покращення якості кристалічної структури зразків.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у фундаментальних та прикладних дослідженнях і розробках
зокрема отримані результати дозволять у подальшому розробити рулонні сонячні панелі
методом спрей-піролізу та портативні сонячні елементи для їх використання у віддалених
районах, де відсутня стаціонарна електромережа, в тому числі військовими. При цьому
матеріал поглинаючого та віконного шару цих фотоперетворювачів не містить екологічно
небезпечних та дорогих компонентів на зразок Cd, In, Ga тощо.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано 3 статті у журналах, що
індексується БД Scopus та Web of Science Core Collection. Результати частково впроваджено
у навчальний процес, зокрема при викладанні дисципліни «Відновлювальні джерела
електричної енергії».
НДР, які виконуються за пріоритетним напрямом «Наука про життя, нові технології
профілактики та лікування найпоширеніших захворювань»
НДР за пріоритетним тематичним напрямом «Технології створення молекулярнодіагностичних систем терапевтичних засобів, ферментів та бактеріальних препаратів»
«Дослідження змін у кістках при переломах за умов використання наноматеріалів
для метал-остеосинтезу з урахуванням функції м'язового апарату», № 0116U006815. Науковий керівник – к.мед.н. Кузенко Є.В.
Обсяг фінансування за повний період: 790,59 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
160,598 тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові та прикладні
результати.
1. Були розроблена 3D модель щелепи для аналізу радіальних, кутових і осьових навантажень при переломах. Методом розрахунку критичних напруг показані зони нижньої щелепи з найбільшим навантаженням. Сформована концепція зміщення щелеп з урахуванням вектору та сили м’язового апарату. Вперше проаналізовані адгезивні властивості бактерій та
грибів до титанових пластин різною шорсткостю.
2. Створений прилад для гістологічних досліджень кісток, який з нативної кістки робить
гістологічні зрізи без використання розчину для декальцинації, а також систему охолодження, яка дозволяє знизити температуру під час різання кістки.
Практична значимість отриманих результатів. Отримана тривимірна модель надає змогу покрашити геометрію пластин та гвинтів для остеосинтезу. Результати математичного обчислення зміщення щелепи надає змогу практичним лікарям скоротити час оперативного
втручання під час остеосинтезу за рахунок кращого оперативного доступу до відламків щелеп. Створена 3D модель щелепи може бути використана для подальшого моделювання та
покращення геометрії внутрішньокісткової частини дентального імплантату, вдосконалення
різців та фрез для препарування кістки.
За результатами досліджень протягом 2016 року було опубліковано 2 статі у фахових
виданнях та прийнято до друку статя у журналах, що індексується БД Scopus. Результати
частково впроваджено у навчальний процес, зокрема при викладанні дисциплін
«Стоматологія», «Хірургічна стоматологія».

30

«Розроблення та дослідження засобів місцевого призначення з гемостатичними властивостями для невідкладної допомоги та хірургії», № 0116U006817. Науковий керівник –
д.мед.н., доцент Погорєлов М.В.
Обсяг фінансування за повний період: 809,34 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
179,348 тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові та прикладні
результати.
1. Вперше були розроблені моделі кровотечі з судин великого діаметру та
паренхіматозних органів, які дозволять проводити відтворюваний експеримент з
дослідження гемостатичної активності засобів медичного призначення.
2. Отримана серія губок на основі хітозану різної молекулярної маси та розчинників
(ацетат, молочна та аскорбінова кислоти). Встановлено, що матеріали на основі молочної та
аскорбінової кислоти здатні зв’язувати тромбоцити на своїй поверхні та активувати
згортання крові в місці травми.
3. Встановлено, що взаємодія формених елементів крові та хітозану полягає у активації
тромбоцитів та зміні форми еритроцитів, які набувають здатності до агрегації.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть буди використані у прикладних дослідженнях і розробках, зокрема для вдосконалення існуючих засобів медичного призначення та створення нових. Частково результати НДР
було впроваджено при виконанні господарчих договорів загальним обсягом 96 тис. грн.
За результатами досліджень протягом 2016 року опублікована стаття у фаховому виданні
та 2 статті у журналах, що індексується БД Scopus та Web of Science Core Collection, та
отримано охоронний документ.
НДР, які виконуються за пріоритетним напрямом та пріоритетним тематичним напрямом
«Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист
свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції»
«Механізми впливу інститутів громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні», № 0116U006811. Науковий керівник – д.істор.н., доцент Дегтярьов С.І.
Обсяг фінансування за повний період: 606,87 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
131,873 тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові та прикладні
результати.
1. Розроблено положення про діяльність координаційної ради з питань сприяння
розвитку громадянського суспільства при Сумській обласній державній адміністрації. У його
рамках розроблено план заходів щодо реалізації в Сумській області у 2017 р. Національної
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 рр.
2. Сформовано рекомендації щодо залучення представників інститутів громадянського
суспільства та громадських рад при місцевих органах виконавчої влади та міськвиконкомах
як експертів до розробки регіональних та місцевих програм. Удосконалено механізм надання
фінансової підтримки громадським організаціям з боку Сумської обласної державної
адміністрації.
3. За результатами серії соціологічних досліджень представників інститутів
громадянського суспільства структуровано інститути громадянського суспільства в Україні
визначені індикатори оцінок діяльності громадських організацій у сфері євроінтеграції.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони можуть бути
використані як інструментарій мінімізації маніпулювання історичною пам’яттю українського
народу та джерело розвитку окремого напрямку політики держави. Результати дозволять
усвідомити як громаді вцілому, громадським організаціям, так і кожному громадянину
зокрема своє місце в євроінтеграційних процесах України; дієві методи для індивідуального
та колективного впливу на державу тощо. Для органів державної влади та місцевого
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самоврядування будуть розроблені рекомендації стосовно організації ефективних платформ
освітно-дискусійного характеру. Частково результати НДР було впроваджено при виконанні
господарчого договору та двох міжнародних грантів загальним обсягом 180 тис. грн.
За результатами досліджень протягом 2016 року опублікована 3 статті у фахових виданнях та статтю у журналах, що індексується БД Scopus. Виконавцем НДР подано до захисту 1
кандидатську дисертацію . Результати частково впроваджено у навчальний процес, зокрема
при викладанні дисциплін «Україна в світовій політиці».
«Удосконалення системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово- економічної безпеки України», № 0116U006814. Науковий керівник – к.ю.н. Рєзнік О.М.
Обсяг фінансування за повний період: 606,87 тис. грн., зокрема на 2016 рік –
131,873 тис. грн.
При виконанні НДР у 2016 р. були отримані наступні нові наукові та прикладні
результати.
1. Вперше визначено статус «Фінансової поліції» як центрального органу виконавчої
влади, який реалізує державну політику щодо забезпечення запобігання, виявлення,
припинення, розслідування та розкриття правопорушень у сфері фінансової та економічної
безпеки, що віднесені до його підслідності відповідно до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України.
2. Вперше з огляду на особливості статусу «Фінанової поліції» визначені її завдання,
правова основа діяльності, порядок взаємодії «Фінансової поліції» із правоохоронними
органами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими
особами, обумовлені гарантії незалежності Фінансової поліції та принципи її діяльності.
3. З урахуванням соціального детермінізму визначене коло повноважнь «Фінансової
поліції», запропонована система організації її діяльності, яка складаться з центрального
апарату та територіальних управлінь.
Практична значимість отриманих результатів. Отримані в роботі наукові результати
можуть бути використані в ході подальшої кодифікації законодавства, а окремі пропозиції у
положеннях поточної правотворчості; в практичній професійній діяльності. Запропоновані
рекомендації проекту закону «Про Фінансову поліцію» можуть бути використані
практичними працівниками банківських установ під час перевірки інформації щодо
потенційних позичальників кредитних ресурсів та під час виявлення сумнівних банківських
операцій (акт впровадження Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» від
03.10.2016р.) та співробітниками правоохоронних органів під час розслідування злочинів у
сфері господарської діяльності.
За результатами досліджень протягом 2016 року опубліковано: 2 монографії (одна
англійською мовою в Німеччині), 12 статей у фахових виданнях та 2 статі у журналах, що
індексується БД Scopus, та отримано 4 охоронні документи. Результати частково
впроваджено у навчальний процес, зокрема при викладанні дисципліни «Кримінальне
право».
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IV. Розробки, які впроваджено у 2016 році за межами ВНЗ

1

2

3

4

Дата акту впровадження

№

Важливі показПрактичні результаники, які характи, які отримано
теризують рівень
ВНЗ/науковою устаотриманого нау- Місце впровадження
Назва та
новою від впровакового резуль(назва організації,
автори
дження (обладнання,
тату; переваги відомча належність, адрозробки
обсяг отриманих конад аналогами,
реса)
штів, налагоджено
економічний,
співпрацю для подасоціальний
льшої роботи тощо)
ефект
Розробка фізич- Покращена тех- Міністерство освіти і
28.12. Договір
них основ ваку- нологія отринауки України,м.Київ, 2016 № Ф73/90-2016
умного отримання покриттів просп. Перемоги, 10
Обсяг – 130 тис. грн.
мання багатошарових функціональних покриттів на основі нітридів перехідних
та тугоплавких
металів.
Погребняк О.Д.
Розробка та ви- Енергоефектив- Приватне підприємство 30.12. Господарський
готовлення дос- ний пристрій з „РЕНЕТ”, Житомирська 2016 договір
ліднопокращеними
обл., смт.Любар,
№51.17-05.16.СП
промислового
характеристика- вул.Клубна, 3
Обсяг – 65 тис.грн.
зразка багатофу- ми
нкціонального
агрегатугомогенізатора
Папченко А.А.
Коригування Ре- Нова система
Управління житлово- 28.12. Господарський
гіональної про- енергоефектив- комунального госпо2016 договір №3
грами модерні- ного функціону- дарства Сумської облаОбсяг – 103,8 тис.грн.
зації систем теп- вання систем те- сної державної адмініслопостачання
плопостачання трації, м.Суми,
Сумської області області
вул. Шишкарівська, 9
на 2016-2020 рр.
Сотник М.І.
ТеліженкоО.М.
Виготовлення
Нова технологія ТОВ „Кінопрокат30.12. Господарський
комплектів ра- оброблення
Україна Плюс”
2016 договір
мок для 3-D сис- рамок
м.Київ, вул.Героїв Кос№51.20.10-06.14.СП
теми із заготомосу, 6-а
Обсяг – 34,3 тис.грн.
вок, наданих Замовником, за технологією і кресленнями, розробленими СумДУ
Криворучко Д.В.
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5

6

7

8

9

Дата акту впровадження

№

Важливі показники, які характеризують рівень
отриманого нау- Місце впровадження
Назва та
кового резуль(назва організації,
автори
тату; переваги відомча належність, адрозробки
над аналогами,
реса)
економічний,
соціальний
ефект
Регенерація
Нова методоло- ПАТ "Сумський завод
промивних вод з гія регенерації насосного та енергетиметою поверчного машинобудуваннення у виробня "Насосенергомаш"
ничий цикл цінм.Суми, Привокзальна,
них компонентів.
1
Большаніна С.Б.
Проведення дос- Нова методоло- Державне підприємство
ліджень динамі- гія розрахунків "Конструкторське бюро
ки роторів тур"Південне",
бонасосних агрем.Дніпропетровськ,
гатів рідинних
вул.Криворізька,3
ракетних двигунів.
Загорулько А.В.
Розробка проНове програмне Державне підприємство
грамних модулів забезпечення
"Конструкторське бюро
інформаційного
"Південне",
забезпечення для
м.Дніпропетровськ,
управління ракевул.Криворізька,3
тним підрозділом», шифр робіт – «Гром-2»
Коплик І.В.
Дрозденко О.О.
Формування мо- Енергоефективні Міністерство освіти і
тиваційних ме- механізми дема- науки України,м.Київ,
ханізмів демате- теріалізаційних просп. Перемоги,
ріалізаційних та змін економіки 10
енергоефективних змін національної економіки.
Сотник І.М.
Роробка інсти- Покращені еко- Міністерство освіти і
туційних і еко- номічні механіз- науки України,м.Київ,
номічних засад ми регіонального просп. Перемоги,
забезпечення
розвитку
10
сталого розвитку
і "зеленої" економіки на регіональному рівні.
Мельник Л.Г.

Практичні результати, які отримано
ВНЗ/науковою установою від впровадження (обладнання,
обсяг отриманих коштів, налагоджено
співпрацю для подальшої роботи тощо)

30.12. Господарський
2016 Договір
№ 51.21-01.16.СП
Обсяг – 60 тис.грн.

30.12. Господарський
2016 договір
№ 51.24-01.15.СП
Обсяг –
242,5 тис.грн.

Робо- Господарський
ти
договір
про- № 15.01-01.16/17.СП
довжу Обсяг – 1000 тис.грн.
жуються

28.12. Договір
2016 № Ф66/58-2016
Обсяг – 150 тис. грн.

28.12. Договір
2016 № М/50-2016
Обсяг – 45 тис. грн.

34

Назва та
автори
розробки

10 Науково обгрунтовані пропозиції до концепції
щодо змін основних видів економічної діяльності для ескізу
генерального
плану м.Глухів.
Теліженко О.М.
11 Проведення наукового та технічного редагування, упорядкування і видання
книги „Тростянець нариси історії”
Садівничий В.О.
12 Підвищення енергетичної безпеки шляхом
швейцарськоукраїнськоестонського інституціонального партнерства
Прокопенко О.В.
Теліженко О.М.
13 Створення Дослідницького
центру регіональної безпеки
Назаров М.С.

Дата акту впровадження

№

Важливі показПрактичні результаники, які характи, які отримано
теризують рівень
ВНЗ/науковою устаотриманого нау- Місце впровадження
новою від впровакового резуль(назва організації,
дження (обладнання,
тату; переваги відомча належність, адобсяг отриманих конад аналогами,
реса)
штів, налагоджено
економічний,
співпрацю для подасоціальний
льшої роботи тощо)
ефект
Оновлений ген- ДП "Український НДі- 30.12. Господарський
план м.Глухів
ПІ цивільного будівни- 2016 договір
цтва
№ 53.17-01.16.СП
УКРНДПЦИВІЛЬБУД
Обсяг –36 тис.грн.
м.Київ, Голосіївський
проспект, 50

Нова книга про
історію
м.Тростянець

Тростянецька міська
13.12. Господарський
рада
2016 договір
Сумська обл.,
№ 151/09/14
м.Тростянець, вул. МиОбсяг –81 тис.грн.
ру, 6

Методологія пі- Швейцарський націодвищення енер- нальний науковий
гобезпеки
фонд, Швейцарія,
м.Берн

Робо- Грант
ти
№ IZ74Z0_160564/1
про- Обсяг – 411,4
довжу тис.грн.
жуються

Новий центр до- Центр інформації та
слідження регіо- документації НАТО,
нальної безпеки NATO -Public
Diplomacy Divіssion.
м.Брюссель

Робо- Грант
ти
№ PDD(2016)0015
про- Обсяг – 57 тис.грн.
довжу
жуються
14 Розробка підви- Нова біологічно- фонд "Civilian
30.09. Грант
щення біологіч- безпечна лабора- Reseearch Development 2016 № GTR2-16-62033-0
ної безпеки ла- торія
Foundation(CRDF
Обсяг – 95.5 тис.грн.
бораторій
Global)
Погорєлов М.В.
15 Супроводження Новий програм- 1)Управління майном 30.12. Господарські
та розробка про- ний продукт
комунальної власності 2016 договори:
грамного забезСумської міської ради,
1) № 23.03-01.16.СП,
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Назва та
автори
розробки

печення автоматизованої системи "Управління
комунальним
майном міста"
Хоменко В.В

16 Розробка обрису
на тренажерний
комплекс "Комп'ютерний артилерійський полігон".
Розробка мультимедійного матеріалу "навчальний відеофільм "122-мм
гаубиця Д-30"
Ляпа М.М.
17 Розробка 3-D
друку комплектів прототипів
деталей для побутових лічильників.
Півень А.Г.
18 Розробка та
впровадження
програмного забезпечення інформаційноаналітичної системи підтримки
діяльності Федерації легкої атлетики України.
Хоменко В.В..
19 Розробка систе-

Дата акту впровадження

№

Важливі показПрактичні результаники, які характи, які отримано
теризують рівень
ВНЗ/науковою устаотриманого нау- Місце впровадження
новою від впровакового резуль(назва організації,
дження (обладнання,
тату; переваги відомча належність, адобсяг отриманих конад аналогами,
реса)
штів, налагоджено
економічний,
співпрацю для подасоціальний
льшої роботи тощо)
ефект
м.Суми, вул.Горького,
2) № 23.03-02.16.СП
21.
3) №23.03-04.16.СП
2)Управління майном
Загальний обсяг комунальної власності
72 тис.грн.
міста, м.Полтава,
вул.Жовтнева,36.
3) Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської
ради, м.Суми,
вул.Горького, 21
Новий програм- ТОВ "НВП "МТЛ30.12. Господарські
ний продукт
СЕРВІС"
2016 договори
ТОВ "НВП
№35.00-01.16.СП,
"МЕТЕКОЛ"
№35.00-02.16.СП
Чернігівська обл.
Загальний обсяг –
м.Ніжин,
10 тис.грн.
вул.Незалежності, 13

Нова технологія НВП „Курс”
виробництва
м. Дніпро,
вул..Куйбишева, 1а

28.12. Господарський
2016 договір №23.0102.16.СП
Обсяг – 6 тис.грн.

Новий програм- Федерація легкої атле- 30.12.
ний продукт
тики України
2016
м.Київ, вул. Бориса
Гмирі буд. 2, під’їзд №1

Господарський
договір № 23.0305.16.СП
Обсяг – 120 тис.грн.

Новий програм- Управління освіти Шо- 30.12. Господарський
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20

21

22

Дата акту впровадження

№

Важливі показПрактичні результаники, які характи, які отримано
теризують рівень
ВНЗ/науковою устаотриманого нау- Місце впровадження
Назва та
новою від впровакового резуль(назва організації,
автори
дження (обладнання,
тату; переваги відомча належність, адрозробки
обсяг отриманих конад аналогами,
реса)
штів, налагоджено
економічний,
співпрацю для подасоціальний
льшої роботи тощо)
ефект
ми електронного ний продукт
сткинської міської ра- 2016 договір
навчання для
ди, м.Шостка,
№117.05.16.15
школи №11
вул.Леніна, 14
Обсяг – 25 тис.грн.
м.Шостки
Акуленко В.І
Створення плів- Нова методика ПАТ «Червоний мета- 25.12. Господарський
кових датчиків створення дат- ліст»
2016 договір №5/14
для газоаналіза- чиків
м.Конотоп,
Обсяг – 3,6 тис.грн
тора
вул.Червонозаводська,
Гричановська
5
Т.М.
Створення авто- Новий програм- ТОВ "Сигнал"
30.12. Господарський
матизованої сис- ний продукт
м.Конотоп,
2016 договір №1/14
теми керування
вул.Соборна, 5
Обсяг – 11 тис.грн.
рухом транспорту. Гричановська Т.М.
Розроблення те- Нова технологія Міністерство освіти і
29.12. Договір № ДЗ/42хнології вироб- виробництва по- наукиУкраїни, м.Київ, 2016 2015
ництва високое- рохів
просп. Перемоги, 10
Обсяг –230,5 тис.грн
фективних порохів лакового типу до стрілецької
зброї.
Лукашов В.К.
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V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації
науково-технічних розробок
З 2010 року в СумДУ функціонує Центр науково-технічної і економічної інформації
(ЦНТЕІ), до складу якого входять відділ управління захистом інтелектуальної власності,
група організації трансферу технологій, група організації грантової діяльності наукового
спрямування, відділ організації оприлюднення результатів наукових досліджень та група ITзабезпечення роботи ЦНТЕІ.
У 2016 році в ЦНТЕІ була проведена робота з актуалізації баз даних «Науково-технічні
розробки СумДУ» та «Технологічні запити СумДУ», регіонального інформаційного ресурсу
інноваційних розробок та інформування про можливості комерціалізації наукових розробок.
Протягом 2016 року проводилась робота з розміщення рекламних повідомлень про розробки університету на спеціалізованих порталах для бізнесу в Україні (waste.ua, prom.ua та
ін.) та за кордоном. Підготовлено та розміщено інформацію про університет у розділі «Бази
даних» інформаційно-аналітичної системи «Інноваційна Україна», що є основою для формування каталогів, яка поширюються на виставках, наукових конференціях та інших заходах
загальнодержавного та міжнародного рівня. Продовжено роботу з підготовки профілів наукових розробок для розміщення у зазначеній базі даних. У 2016 році підготовлено 5 англомовних технологічних профілів, які були розміщені в мережі трансферу технологій EEN.
У 2016 забезпечено участь університету у 22 спеціалізованих та універсальних виставках, презентаційних форумах та заходах (з них 12 – міжнародного рівня) зокрема: 10-му Всесвітньому конгресі з біоматеріалів (WBC-2016), Міжнародному форумі «Сумщина Invest –
2016. Україна – Польща: Інвестиції. Партнерство. Розвиток», XII Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя і безпека-2016», VII Міжнародному медичному форумі «Інновації в медицині – здоров’я нації», XXVIІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта і кар’єра2016».
Проведено роботу з рекламування наукових розробок університету:
– розроблено та виготовлено ряд нових рекламних проспектів (сумарний тираж близько 450
примірників), оновлено існуючі рекламні проспекти;
– продовжена робота з наповнення та оновлення сайтів університету та ЦНТЕІ рекламними
матеріалами про наукові розробки та послуги: на даний час на сайтах розміщено інформацію
про актуальні наукові розробки (більше 50) українською та англійською мовами; оновлюється інформація про наукові розробки та послуги на банерах головної сторінки сайту університету;
– здійснено розміщення інформації про напрями наукової діяльності кафедр та пропозиції
для проведення спільних досліджень (мережах наукових контактів LinkedIn, Researchgate
тощо);
– продовжено роботу з розміщення рекламної інформації про наукові розробки на зовнішніх
джерелах (Агентство Європейських інновацій, закордонні Центри трансферу технологій, Європейська мережа промислових підприємств);
– сформовано тематичні збірники наукових розробок та послуг за галузями;
– проведено оновлення постійно діючої експозиції моделями обладнання;
– розроблено проект інформаційного довідника про наукові розробки університету;
– розроблено шаблони опису основних наукових напрямів діяльності кафедр університету та
форму для опису інвестиційного проекту на основі наукової розробки.
Оформлено та подано 91 заявку з охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності
(2015 р. – 58) з них: об’єкти промислової власності – 66, в тому числі 22 за участю студентів;
об’єкти авторського права – 25, в тому числі 7 за участю студентів. Отримано 79 охоронних
документів (2015 р. – 69), з них: об’єкти промислової власності – 60, в тому числі 24 за участю студентів; об’єкти авторського права – 18, в тому числі 6 за участю студентів.
У 2016 році ЦНТЕІ було виконано 6 господарських договорів з надання інформаційноаналітичних послуг.
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Одним з напрямів діяльності ЦНТЕІ направлений на підвищення публікаційної активності науковців університету на міжнародному рівні у виданнях, які індексуються БД Scopus.
За даними БД Scopus за 2016 рік з 25-ти до 30-х зріс індекс Гірша університету (рис. 5.1), річна кількість публікацій у виданнях, що індексуються БД Scopus, становить 238 статей (рис.
5.2) (прогнозний показник становить 270 статей). Загальна кількість публікацій від імені СумДУ у виданнях, які індексуються БД Scopus, складає 1534 (рис. 5.3), а загальна кількість
цитувань на наукові праці представників СумДУ у виданнях, які індексуються БД Scopus,
зросла з 6030 до 7407 (рис. 5.4).

Рисунок 5.1 – Індекс Гірша СумДУ
за даними БД Scopus

Рисунок 5.3 – Динаміка зростання загальної кількості публікацій представників
СумДУ у виданнях, що індексуються
БД Scopus

Рисунок 5.2 – Динаміка зростання річної кількості публікацій представників СумДУ у виданнях, що індексуються БД Scopus

Рисунок 5.4 – Динаміка зростання кількості
цитувань публікацій представників СумДУ у
виданнях, що індексуються БД Scopus

За даними БД Web of Science Core Collection за 2016 рік з 21-го до 24-х зріс індекс Гірша
університету, річна кількість публікацій у виданнях, що індексуються цією базою, становить
192 статті (2013 р. – 70, 2014 – 74, 2015 р. – 159). Прогнозний показник 2016 р. становить 220
статей. Загальна кількість публікацій від імені СумДУ у виданнях, які індексуються БД Web
of Science Core Collection, складає 1096.
Протягом року проводилась системна робота щодо підвищення рівня наукових видань
СумДУ, яка була направлена на виконання вимог їх входження до БД Scopus. Завершено
створення мультимовних повнофункціональних web-сайтів наукових видань СумДУ, які в
цілому відповідають вимогам входження до реферативних і науково-метричних баз даних.
Функціонує університетська база даних «Наукові журнали та конференції СумДУ». Всі наукові видання СумДУ зареєстровані в базі даних «Українські наукові журнали».
Видання СумДУ «Журнал нано- та електронної фізики» та «Маркетинг і менеджмент інновацій» у 2016 р. почали індексуватись БД Web of Science Core Collection. Міжнародна
конференція «Nanomaterials: Applications and Properties» у 2016 р. проводилась під егідою
IEEE, що дало можливість індексації журналу «NAP» базами даних Scopus та Web of
Science Core Collection.
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VІ. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2016 році у
зарубіжних виданнях, які мають імпакт фактор (за даними Thomson Reuters)
№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

Автори

Kuznetsov, V.N.
Yanovska, A.A.
Stanislavov, A.S.
Danilchenko, S.N.
Kalinkevich, A.N.
Sukhodub, L.F.
Kosyak, V.
Znamenshchykov,
Y.
Čerškus, A.
Grase, L.
Gnatenko, Y.P.
Medvids, A.
Opanasyuk, A.
Mezinskis, G.
Kharchenko,V.O.
Kharchenko, D.O.
Dvornichenko,
A.V.
Lyashenko,I.A.
Willert, E.
Popov, V.L.

Pshyk, A.V.
Coy, L.E.
Yate, L.
Załeski, K.
Nowaczyk, G.
Pogrebnjak, A.D.
Jurga, S.
Grossert, C.
Leder, M.
Denisov, S.
Hänggi, P.
Weitz, M.
Schaefer, E.D.
Chernov, S.V.
Sapozhnik, A.A.
Kostyuk, D.M.
Zaporozhchenko,
A.V.
Protsenko, S.I.

Назва роботи

Назва видання,
де опубліковано
роботу

Опубліковані статті
Controllability of brushite
Materials Science
structural parameters using an and Engineering C
applied magnetic field

Том, номер
(випуск, перша-остання
сторінки
роботи)
60,
pp. 547-553

Photoluminescence of
CdZnTe thick films obtained
by close-spaced vacuum
sublimation

Journal of
Luminescence

171, pp. 176182

Thermal effects in nano-sized
adsorbate islands growth
processes at vapor deposition

Physica A:
Statistical
Mechanics and its
Applications
Mechanics of
Materials

444,
pp. 689-699

Materials and
Design

94 (15)
pp 230–239

Experimental control of
transport resonances in a
coherent quantum rocking
ratchet

Nature
Communications

7,
art. no. 10440

Morphological and magnetic
analysis of Fe nanostructures
on W(110) by using scanning
tunneling microscopy and
Lorentz microscopy

Japanese Journal of
Applied Physics

55 (2),
art. no. 02BC11

Adhesive impact of an elastic
sphere with an elastic half
space: Numerical analysis
based on the method of dimensionality reduction
Combined reactive/nonreactive DC magnetron
sputtering of high
temperature composite AlNTiB2-TiSi2

92,
pp. 155-163

40

8

9

10

11

12

13

14

Bode, M.
Nepijko, S.A.
Elmers, H.-J.
Schönhense, G.
Fedchenko, O.
Chernov, S.V.
Klimenkov, M.
Protsenko, S.I.
Nepijko, S.A.
Schönhense, G.
Koltunowicz, T.N.
Zukowski, P.
Boiko, O.
Czarnacka, K.
Bondariev, V.
Saad, A.
Larkin, A.V.
Fedotov, A.K.
Horvath, I.
Jia, X.
Johansson, P.
Wang, C.
Moskalenko, R.
Steinau, A.
Forsgren, L.
Wågberg, T.
Svensson, J.
Zetterberg, H.
Morozova-Roche,
L.A.
Protsenko, I.Y.
Odnodvorets, L.V.
Protsenko, S.I.
Shumakova, M.O.
Kornyushchenko,
A.S.
Natalich, V.V.
Perekrestov, V.I.
Khokhlov, D.L.

Pogrebnjak, A.D.
Yakushchenko, I.V.
Bondar, O.V.
Beresnev, V.M.
Oyoshi, K.
Ivasishin, O.M.
Amekura, H.
Takeda, Y.
Opielak, M.

Transmission electron
microscopy investigation of
oxidation of (110)NiAl single
crystal with wedge-shaped
profile

Japanese Journal of
Applied Physics

55 (2),
art. no. 02BC15

Capacitive properties of
nanocomposite (FeCoZr)
x(PZT)(100−x) produced by
sputtering with the use of
argon and oxygen ions beam

Journal of
Materials Science:
Materials in
Electronics

27 (2),
pp. 1171-1176.

Pro-inflammatory S100A9
Protein as a Robust
Biomarker Differentiating
Early Stages of Cognitive
Impairment in Alzheimer's
Disease

ACS Chemical
Neuroscience

7 (1),
pp. 34-39

The contribution to the
scattering of electrons in the
magnetoresistance of
multilayers of nonmagnetic
metals
Formation of copper porous
structures under nearequilibrium chemical vapor
deposition
Scheme of the weak
measurement of the
polarization state of the
photon
Irradiation resistance,
microstructure and
mechanical properties of
nanostructured
(TiZrHfVNbTa)N coatings

Problems of
Atomic Science
and Technology

101 (1),
pp. 121-123

Journal of Crystal
Growth

442,
pp. 68-74

Optik

127 (8),
pp. 4089-4091

Journal of Alloys
and Compounds

679,
pp. 155-163

41

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Kozak, C.
Kalashnikov, V.V.
Kalashnykova, N.I.
Castillo-Pérez, F.J.
Kornyushchenko,
A.S.
Jayatissa, A.H.
Natalich, V.V.
Perekrestov, V.I.
Kalashnikov, V.V.
Herrera Maldonado,
R.C.
Camacho-Vallejo,
J.-F.
Kalashnykova, N.I.
Pogrebnjak, A.D.
Bondar, O.V.
Abadias, G.
Ivashchenko, V.
Sobol, O.V.
Jurga, S.
Coy, E.
Kosyak, V.
Znamenshchykov,
Y.
Čerškus, A.
Gnatenko, Y.P.
Grase, L.
Vecstaudza, J.
Medvids, A.
Opanasyuk, A.
Mezinskis, G.
Potlog, T.
Dobromir, M.
Luca, D.
Onufrijevs, P.
Medvids, A.
Shamardin, A.
Medvid', A.
Mychko, A.
Dauksta, E.
Kosyak, V.
Grase, L.
Khokhlov, D.L.
Łagód, G.
Babko, R.
Jaromin-Gleń, K.
Kuzmina, T.
Bieganowski, A.

Solutions of parametric
complementarity problems
monotone with respect to
parameters
Two step technology for
porous ZnO nanosystem
formation for potential use in
hydrogen gas sensors

Journal of Global
Optimization

64 (4),
pp. 703-719

Thin Solid Films

604,
р.р.48-54

A heuristic algorithm solving
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VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів,
молодих учених
Відповідно до ст. 41 Закону України «Про вищу освіту» у СумДУ у 2015 році створено
Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі–
НТСА). Нині воно об’єднує близько 2,5 тис. осіб. Правління НТСА фактично виконує функцію Ради молодих учених.
Для створення системного підходу до наукової діяльності студентів в університеті реалізується Цільова комплексна програма «Організація наукової роботи студентів в органічному поєднанні з навчальним процесом», яка регламентує різноманітні форми як науковонавчальної, так і безпосередньо наукової діяльності студентів починаючи з молодших курсів,
а також їх залучення до міжнародного наукового співробітництва через участь у програмах
академічного обміну, літніх школах, стажуванні у закордонних ВНЗ і наукових установах,
проходження практик тощо.
В університеті діє ряд положень, які стимулюють наукову роботу студентів та молодих
вчених, зокрема «Положення про організацію підготовки до захисту дисертацій», «Положення про преміювання співробітників СумДУ, які проходять підготовку у докторантурі», «Положення про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових
досліджень», «Положення про додаткове преміювання вчених СумДУ за особливі досягнення у науковій роботі». Рішенням Вченої ради у СумДУ засновано сім іменних стипендій для
студентів, які мають досягнення у науковій роботі. Щорічно окремими наказами ректора
здійснюється преміювання студентів за перемоги у конкурсах наукових робіт та предметних
олімпіадах.
Правлінням НТСА було розроблено у 2016 р. ряд нових нормативних документів, які
направлені на забезпечення та стимулювання наукової діяльності студентів, аспірантів та
молодих вчених:
1. «Положення про гранти Наукового товариства, студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених СумДУ для його членів» визначає умови конкурсного відбіру проектів
на отримання грантів НТСА для підтримки наукових досліджень або прикладних розробок
членів НТСА. У 2016 році вперше в СумДУ відбувся такий конкурс. До розгляду конкурсної
комісії було подано 31 проект з всіх структурних підрозділів університету. За результатами
сім проектів отримають фінансування за кошти Наукового товариства у 2017 році загальним
об’ємом 104,7 тис. гривень.
2. «Положення про діяльність молодіжних наукових творчих об'єднань у СумДУ» встановлює порядку створення молодіжних наукових творчих об’єднань та визначає механізми стимулювання цього виду діяльності в університеті. До «молодіжних наукових творчих об'єднань» відносяться наукові гуртки, студентські науково-дослідні лабораторії, клуби за вподобаннями тощо. Так відповідно до даного положення в університеті зареєстровано 48 таких
об’єднань. Загальна кількість учасників становить близько 900 осіб, серед яких 60 викладачів, 68 аспірантів, 740 студентів та 48 школярів.
3. «Положення про стимулювання студентів та їх керівників за досягнуті результати у конкурсах студентських наукових робіт та предметних олімпіадах всеукраїнського та міжнародного рівнів». У цьому положенні прописані механізми матеріального стимулювання студентів та їх наукових керівників за досягнення у конкурсах наукових робіт та олімпіадах.
У 2016 році Науковим товариством було проведено наступні основні масові заходи:
1. Студентська наукова конференція «Перший крок у науку». На конференцію з доповідями
виступили 250 студентів молодших курсів і школярів. Основне завдання конференції – виявлення студентів молодших курсів та школярів, які бажають займатися науковою діяльністю.
Тому списки зі студентами-учасниками конференції передаються на кафедри для залучення
їх до наукової діяльності.
2. «Науковий пікнік» – це безкоштовний ярмарок інтерактивної та наочної пропаганди сучасних досягнень науки під відкритим небом.
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3. «Сумського обласного турніру юних економістів» – мета якого є популяризація економічної освіти в Україні. У турнірі взяли участь 109 школярів, які представляли 19 команд шкіл
міста Суми та Сумської області. Наукове товариство виступило співорганізатором.
4. «Sumy PHP User Group» – майстер-класи від представників ІТ-компаній, де збираються
активні представники IT сфери університету та міста для обміну ідеями, професійного розвитку та неформального обговорення основних трендів галузі.
Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях, та молодих вчених наведені у таблиці 7.1
Таблиця 7.1 – Окремі статистичні дані про наукову роботу студентів і молодих вчених
Рік
Кількість студентів, які бе- Кількість молодих
Відсоток молодих вчених,
руть участь у наукових дос- вчених, які працюякі залишаються у СумДУ
лідженнях та відсоток від
ють у СумДУ
після закінчення
загальної кількості
аспірантури
студентів
2013
1809 (28 %)
513
65 %
2014
1846 (27 %)
513
75 %
2015
1901 (28,2%)
522
68 %
2016
2376 (27%)
592
38 %
У 2016 р. до виконання держбюджетних НДР та наукових господарчих договорів було
залучено 152 студенти СумДУ. Також у 2016 р. 60 студентів працювали в підрозділах
комп’ютерного забезпечення діяльності університету.
За участі студентів в 2016 р. було опубліковано 1776 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій у т.ч. 540 тез самостійно студентами (2013 р. – 1809, 2014 р. – 1420, 2015 р.
– 1294). Кількість опублікованих статей за участі студентів за останні чотири роки є наступною: 2013 р. – 202, 2014 р. – 221, 2015 р. – 193, 2016 р. – 277.
Студенти СумДУ беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. За кількістю призових місць у
2016 році (85 призових місць) СумДУ знову має перший показник серед всіх ВНЗ України.
(2013 р. – 54, 2014 р. – 74, 2015 р. – 95). За підсумками участі у другому турі Всеукраїнських
студентських олімпіадах студенти університету отримали 41 призове місце чим забезпечили
3 місце серед ВНЗ України (2013 р. – 31, 2014 р. – 27, 2015 р. – 29).
У 2016 році 42 аспіранти взяли участь у програмах академічної мобільності, що становить 14% від загальної їх кількості (у 2015 році – 27 осіб), що відповідає середньоєвропейському показнику.
У звітному році 9 осіб отримували стипендію Кабінету Міністрів України для молодих
вчених (2013 р. – 9, 2014 р. – 15, 2015 р. – 10).
У 2016 році в СумДУ виконувались 2 гранти Президента України для молодих вчених
(2013 р. – 1, 2014 р. – 2, 2015 р. – 3). Один молодий доктор наук здобув щорічну стипендію
Верховної Ради для молодих вчених (2013 р. – 3, 2014 р. – 3, у 2015 р. – 3).
Студенти протягом 2016 року отримували такі стипендії: Президента України – 12
студентів; Кабінету Міністрів України – 3 студенти; Верховної Ради України – 2 студенти;
Соціальну стипендію Верховної ради України – 1 студент; імені М.С. Грушевського – 2
студенти; Голови облдержадміністрації – 7 студентів.
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VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками
З метою розвитку науково-дослідної роботи у СумДУ, створена потужна наукова
інфраструктура, зокрема у 2016 році функціонували 3 інститути: спільний із установою
Національної академії наук України, Експериментальний науково-дослідний студентський
інститут та новостворений НДІ «Енергоефективних технологій», 26 наукових і науковонавчальних центрів та 35 проблемних науково-дослідних лабораторій. Серед них найбільш
ефективних у звітному році були наступні наукові підрозділи:
Науково-навчальний центр «Моделювання процесів у складних системах»
Основний напрям наукової діяльності Центру пов’язаний з дослідженням, розробкою,
впровадженням і реалізацією методик, проектів пов’язаних зі створенням моделей систем
багаторівневої ієрархії. Серед основних напрямів роботи у 2016 році були наступні:
– розробка інформаційного, математичного, лінгвістичного забезпечення автоматизованих
систем управління спеціального призначення;
– моделювання взаємодії мобільної пускової установки оперативно-тактичних ракет з ґрунтом під час стартового навантаження;
– побудова нерівноважної термодинамічної моделі фрагментації твердих тіл, що відбувається
у результаті ІПД, та урахування впливу адитивних некорельованих шумів (флуктуацій) на
еволюцію структурних дефектів;
– опис кінетичних процесів, що відбуваються при плавленні нанорозмірних об’єктів та побудувати фазові діаграми з областями різних режимів плавлення.
Дані роботи виконувались на замовлення: ДП «Конструкторське бюро «Південне» (м.
Дніпро), ДП «Казенний завод «ЛОРТА» (м. Львів), ПАТ «Вентиляційні системи» у тісній
співпраці з Національною академією сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
(м. Львів), Науково-дослідним центром ракетних військ і артилерії (м. Суми), Інститутом ім.
Петера Грюнберга (Німеччина) Дослідницького центру Юліха (Німеччина), Технічним Університетом Берліну (Німеччина).
У ході реалізації напрямів діяльності Центром виконувались два господарчих договори з
річним обсягом фінансування ~1,2 млн.грн. Крім цього, у 2016р представниками Центру було отримано три індивідуальних наукових гранти загальним обсягом фінансування
110 тис.грн.
Міжгалузева науково-дослідна лабораторія
«Гідродинамічні приводи та установки»
Основною задачею лабораторії є дослідження робочого процесу гідродинамічних машин
(відцентрові, шнекові, вільновихрові насоси, гомогенізатори, гідромлини, теплогенератори
тощо). Лабораторією у 2016 році виконано понад 37 господарчих договорів обсягом понад
6,2 млн. грн., які були направлені на вирішення питань:
– розробки прогресивної технології та виготовлення деталей насосів і компресорів;
– розробки систем гідродинамічної очистки робочих рідин;
– проведення параметричних випробувань деталей насосів типу ЦНС та іншого насосного
обладнання;
– розробки та виготовленню дослідно-промислових зразків багатофункціонального теплогенеруючого агрегату та агрегата-гомогенезатора;
– розробки та виготовленню насосів для цукрового виробництва;
– розробки конструкторської документації на насоси (договір виконувався студентами старших курсів).
За обсягами виконаних робіт, лабораторія є беззаперечним лідером серед наукових
структурних підрозділів університету.
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Науковий центр патоморфологічних досліджень
Основним завданням НЦПД є дослідження морфологічних змін тканин і органів,
встановлення патогістологічного діагнозу при різних хворобах, визначення імунофенотипу
пухлин людини. Основний напрям госпдоговірної діяльності – це дослідження пухлин
молочної залози, лімфоми та гістологічне дослідження найбільш поширеної хірургічної
патології. Науковий Центр є єдиним у регіоні, який надає послуги з імуногістохімічних
досліджень. За результатами роботи НЦПД у 2016 році виконав 382 господарчих договорів
на суму близько 250 тис грн.
Проблемна науково-дослідна лабораторія «Гермомеханіки та вібродіагностики»
Основні напрямки досліджень лабораторії пов’язані з дослідженням гермомеханіки і вібронадійності відцентрових машин та комп'ютерною діагностикою їх надійності. У 2016 році
лабораторією виконувався проект на замовлення ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім.
М.К. Янгеля» (м. Дніпро) на тему: «Проведення досліджень динаміки роторів турбонасосних
агрегатів рідинних ракетних двигунів» з обсягом 415,5 тис. грн. Основні його завдання були
наступними:
– проведення аналізу динаміки валопроводу турбонасосного агрегату і розробки методики
його балансування;
– оцінка впливу коливань ротора на працездатність автомата розвантаження та розрахунку
торцевих імпульсних ущільнень;
– розробка методик вібродіагностування технічного стану турбонасосного агрегату по результатам вимірювання вібрацій корпусу.
Крім цього, в лабораторії проводились роботи по дослідженням в рамках виконання госпдоговірної тематики і підготовки кандидатських дисертацій пов’язані з:
– експериментальними та розрахунковими дослідженнями запірних імпульсних ущільнень;
– розробкою та розрахунковими дослідженнями упорних підшипників ковзання з підвищеною несучою здатністю.
Науково-дослідна лабораторія механічних випробувань.
Лабораторія атестована Державним підприємством ”Сумський регіональний наукововиробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” на проведення вимірювань
геометричних і механічних величин. Також має дозвіл від Держгірпромнагляду на виконання
робіт підвищеної небезпеки, а саме випробування об’єктів, обладнання, пов’язаних з
використанням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин.
Перелік послуг, які виконує науково-дослідна лабораторія механічних випробувань:
– випробування ударної в’язкості при зниженнїй і кімнатній температурах ;
– випробування твердості по Роквелу, Брюнелю, мікротвердості;
– металографічні випробування;
– випробування на відповідність хімічного складу;
– випробування зварних з’єднань із поліетиленових труб на розтяг;
– випробування стандартних зразків для будівельних матеріалів на стискання, згинання.
У 2016 році Лабораторією виконано 50 договорів загальним обсягом 487 тис.грн.
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ІХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
СумДУ системно підходить до питання інтеграції до європейського та світового науково-освітянського простору, що підтверджується поступовим розвитком міжнародного співробітництва з відомими зарубіжними університетами, організаціями, асоціаціями, агентствами, фондами й установами.
Університет є підписантом Великої Болонської Хартії Університетів (м. Болонья, Італія)
та членом найбільш авторитетних академічних асоціацій світу зокрема: Міжнародної асоціації університетів (штаб-квартира у м. Париж, Франція), Європейської асоціації університетів
(штаб-квартира у м. Брюссель, Бельгія), Мережі інститутів міжнародної освіти (штабквартира у м. Нью-Йорк, США) тощо.
Географія міжнародних зв’язків університету охоплює більшість регіонів світу. У теперішній час СумДУ має 210 іноземних партнерів. Детальні дані щодо тематик співробітництва
із зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) приведено у таблиці 10.1.
Аспірантами і співробітниками університету у 2016 році було отримано 179 індивідуальних міжнародних наукових грантів від іноземних ВНЗ і наукових установ та міжнародних фондів (2013 р. – 115, 2014 р. – 134, 2015 р. – 126). Це дозволило представникам університету
взяти участь у міжнародних освітніх програмах і проектах, проходити наукове стажування та
підвищити кваліфікацію за кордоном, проводити наукові дослідження у сучасних лабораторіях, а також взяти участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах та форумах. У цілому з метою виконання наукових досліджень, проходження наукового стажування та участі в
міжнародних конференціях за кордон у 2016 році виїжджало 96 представників СумДУ (до таких країн як Австрія, Італія, Латвія, Німеччина, Польща, Словаччина, США тощо.
У 2016 р. СумДУ став організатором 22 Міжнародних наукових конференцій. Серед інших можна відмітити наступні:
– Шоста Міжнародна конференція «Наноматеріали: застосування та властивості»
(NAP 2016), в якій прийняли участь 16 представників, зокрема, Польщі, Франції, Німеччини,
США, Великобританії, Норвегії, Туреччини, Ірану, Казахстану, Індії,Білорусі;
– XII Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Економіка для екології», в якій прийняли участь 15 представників Перу, Індії, Узбекистану, Італії, Пакистану, Замбії, Нігеріїї.
У 2016 році в СумДУ виконувалось 9 міжнародних наукових грантів обсягом 1,29 млн. грн
та 3 проекта у рамках програми ЄС ТЕМПУС та проект в рамках програми ERASMUS+. Протягом 2016 року в університеті виконувалось 99 (2013р. – 28, 2014 р. – 43, 2015 р. – 66) міжнародних договорів (контрактів) на розробку і виготовлення науково-технічної продукції та проведення досліджень загальним обсягом більше 2,5 млн. грн.
Завдяки проведеній системній роботі у 2016 році на базі СумДУ відкрито Національний Контактний Пункт програми ЄС «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Здоров’я, демографічні зміни та добробут». Національним Контактним Пунктом розпочата активна робота, щодо
організації та проведення за визначеним тематичним напрямом інформаційних днів, інформаційно-технологічних семінарів, підготовка інформаційних матеріалів тощо. За звітній період було організовано і проведено ряд інформаційних днів у медичних вищих навчальних закладах у
містах Вінниця, Дніпро, Запоріжжя. У грудні на базі СумДУ спільно з НКП при ДонНУ ім. Василя Стуса за тематичним напрямом «Дії Марії Складовської-Кюрі» пройшов інформаційний
день «Програма «Горизонт 2020»  механізм фінансування наукових досліджень», на якому були присутні представники науково-освітянського простору, представники бізнесу та громадських організацій Сумщини. Окрім цього для науковців університету проведено цикл інформаційно-технологічних семінарів: «Пошук партнерів для участі у міжнародних наукових грантових
проектах», «Можливості співпраці України та ЄС у межах програми «Горизонт 2020», «Особливості участі у програмі обміну науковим та інноваційним персоналом «RISE» тощо.
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Таблиця 9.1 – Тематики співробітництва із зарубіжними партнерами
Країна партнер

Установа - партнер

Австрія

Університет
м. Віллах

Австрія

Університет
м. Грац

Бельгія

Вільний університет Брюселю

Білорусь

Білоруський
державний
університет

Болгарія

Тема
співробітництва
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.

Документ, в рамках
якого здійснюється
співробітництво,
термін його дії
Угода про співпрацю
25.10.2007 р. – безстроково

Практичні результати
та публікації
Участь у підготовці проектних заявок за грантовою програмою
Erasmus+

Угода про співпрацю
24.01.2013 р. –
24.01.2016 р.

Участь у підготовці грантових заявок на виконання автро-українських
наукових проектів.

Угода про співпрацю
19.06.2006 р.–
19.06.2016 р.

Спільне виконання міжнародних грантових
проектів в рамках програми ЄС ТЕМПУС,
участь у підготовці проектних заявок за грантовою програмою
Erasmus+.

Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.

Угода про співпрацю
17.04.2011 р. –
17.04.2016 р.

Спільне виконання міжнародних грантових
проектів в рамках програми ЄС ТЕМПУС,
участь у підготовці проектних заявок за грантовою програмою
Erasmus+.

Медичний університет в
м. Плевен

Академічний обмін
студентами і викладачами, обмін інформацією, спільні наукові проекти.

Угода про співпрацю
18.10.2013 р. –
18.10.2017 р.

Болгарія

Технічний університет Варна

Угода про співпрацю
12.06.2012 р. –
18.10.2017 р.

Великобританія

Університет Бат
Спа

Греція

Університет Патрас

Академічний обмін
студентами і викладачами, обмін інформацією, спільні наукові проекти.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Академічний обмін
студентами, аспірантами і викладачами

Проходження виробничої практики, спільне
виконання міжна-родних
грантових проектів в
рамках програми ЄС
Erasmus+.
Спільне виконання міжна-родних грантових
проектів в рамках програми ЄС ТЕМПУС.

Угода про співпрацю
02.09.2015 р. –
02.09.2020 р.

Угода про співпрацю
2015 р. – 2021р.

Спільне виконання міжнародних грантових
проектів в рамках програми ЄС ТЕМПУС та
Erasmus+, участь у підготовці проектних заявок за грантовою програмою Erasmus+.
Спільне виконання міжнародних грантових
проектів в рамках програми ЄС ТЕМПУС та
Erasmus+.
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Греція

Університет
Арістотеля

Академічний обмін
студентами, аспірантами і викладачами

Угода про співпрацю
2016 – 2018 рр.

Грузія

Державний університет Акакія
Церетелі

Угода про співпрацю
02.09.2008 р. –
02.09.2018 р.

Грузія

Д.Твілдіані медичний університет

Грузія

Грузинський
технічний університет

Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.

Грузія

Університет
м.Кутаїсі

Грузія

Державний
університет
ім. Шота Руставелі

Індія

Університет Барода

Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення кон-

Іспанія

Університет
м. Валенсія

Італія

Університет
Лінк-Кампус

Спільне виконання міжнародних грантових
проектів в рамках програми ЄС ТЕМПУС та
Erasmus+.
Спільне виконання міжнародних грантових
проектів в рамках програми ЄС ТЕМПУС

Угода про співпрацю
06.05.2014 р. –
06.05.2019 р.

Спільне виконання міжнародних грантових
проектів в рамках програми ЄС ТЕМПУС

Угода про співпрацю
25.11.2013 р. –
25.11.2018 р.

Спільне виконання міжнародних грантових
проектів в рамках програми ЄС ТЕМПУС,
участь у науковій конференції.

Угода про співпрацю
10.08.2015 р. –
10.08.2020 р.

Участь у підготовці проек-тних заявок за грантовою
програмою
Erasmus+.

Угода про співпрацю
22.05.2015 р. –
22.05.2020 р.

Участь у підготовці проек-тних заявок за грантовою програмою ЄС
Erasmus+.

Угода про співпрацю
01.06.2016 р. –
01.06.2021 р.

Проведення
спільних
наукових
досліджень,
підготовка публікацій.

Угода про співпрацю
23.03.2014 р. –
28.04.2017 р.

Стажування з метою
проведення дослідницьких робіт

Угода про співпрацю
15.03.2013 р. –
15.03.2018 р.

Участь у підготовці проек-тних заявок за грантовими програмами ЄС
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ференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією
Італія

Університет
м. Фоджа

Казахстан

СхідноКазахстанський
державний технічний університет

Казахстан

Державний медичний університет м. Караганда

Казахстан

Медичний університет
м. Астана

Латвія

Ризький технічний університет

Молдова

Торгівельнокооперативний
університет

Молдова

Комратський
державний університет

Німеччина

Берлінський
технічний університет

Академічний обмін
студентами, аспірантами і викладачами
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом, проведення
конференцій, семінарів
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом, проведення
конференцій, семінарів

Erasmus+ та Horizon
2020.

Угода про співпрацю
01.06.2016 р. –
01.06.2021 р.
Угода про співпрацю
07.07.2011 р. –
07.07.2016 р.

Проходження стажування в рамках грантової
програми ЄС Erasmus +.
Читання лекцій, проведення консультацій, науковий семінар

Угода про співпрацю
05.03.2013 р. –
05.03.2018 р.

Спільне виконання міжнародних грантових
проектів в рамках програми ЄС ТЕМПУС

Угода про співпрацю
03.04.2013 р. –
03.04.2018 р.

Спільне виконання міжнародних грантових
проектів в рамках програми ЄС ТЕМПУС

Угода про співпрацю
05.10.2016 р. –
05.10.2021 р.

Довготривале стажування в рамках грантової
програми ЄС Erasmus
Mundus, участь у 57-й
Міжнародній науковій
конференції «Інформаційні технології та
управління».
Участь у підготовці проек-тних заявок за грантовими програмами ЄС
Erasmus+

Угода про співпрацю
29.01.2015 р. –
25.11.2020 р.
Угода про співпрацю
09.12.2014 р. –
09.12.2019 р.

Участь у підготовці проек-тних заявок за грантовими програмами ЄС
Erasmus+

Угода про співпрацю
16.06.2014 р. –
25.11.2019 р.

Проведення спільних
досліджень за напрямком «Контактна механіка» у рамках індивідуального гранту програми
DAAD, проведення спільних досліджень за напрямом "Трибологія нанорозмірних систем" в
рамках тематики гранту
Президенту України для
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Німеччина

Університет Кобленц-Ландау

Академічний обмін
студентами і викладачами, обмін інформацією, спільні наукові проекти.

Угода про співпрацю
28.03.2010 р. –
28.03.2020 р.

Німеччина

Університет
Оснабрюк

Угода про співпрацю
15.09.2011 р. –
15.09.2017 р.

Польща

Люблінська політехніка

Польща

Університет
Марії Складовської Кюрі

Польща

Технічний
верситет
Лодзь

Польща

Університет Бєльско-Бяла

Польща

Варшавський
університет

Польща

Вроцлавська
політехніка

Польща

Познанський
політехнічний

Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом, проведення
конференцій, семінарів
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким скла-

унім.

підтримки наукових досліджень молодих учених.
Спільне виконання міжнародних грантових
проектів в рамках програми ЄС ТЕМПУС,
Erasmus+ та німецькоїслужби академічних обмінів DAAD.
Участь у підготовці проек-тних заявок за грантовими програмами ЄС
Erasmus+

Угода про співпрацю
05.05.2008 р. –
05.05.2015 р.

Читання лекцій, участь у
10-ій міжнародній конференції"Іонна імплантація та інші застосування іонів та електронів".

Угода про співпрацю
21.11.2007 р. –
21.11.2017 р.

Спільне виконання міжнародних грантових
проектів в рамках програми ЄС ТЕМПУС,
участь у підготовці проектних заявок за грантовими програмами ЄС
Erasmus+.
Спільне виконання міжнародного проекту
«Студії з європейської
інтеграції: досконала
співпраця та успішне
лідерство / EURCOOP».

Угода про співпрацю
15.02.2007 р. –
15.02.2015 р.

Угода про співпрацю
28.04.2012 р. –
28.04.2017 р.

Участь у підготовці проектної заявки

Угода про співпрацю
22.07.2012 р. –
22.07.2017 р.

Спільна робота в рамках
діяльності Консорціуму
Варшавського університету та українських університетів

Угода про співпрацю10.07.1998 р. –
безстроково

Спільне виконання міжнародного грантового
проекту в рамках програми ЄС Erasmus+

Угода про співпрацю
09.02.2016 р. –

Довготермінове стажування за програмою ЄС
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університет

Польща

Вища банківська
школа
в
м.Познань

Польща

Сілезійський
технологічний
університет
(Шльонська політехніка)

Польща

Вища школа
екології та
управління

Португалія

Університет Порто

Румунія

Університет Бабес-Бойяи

Румунія

Ясський університет
ім.А.Й.Кузи
Інститут фізики
Словацької академії наук

Словаччина

Словаччина

Технічний університет Кошице

Словаччина

Університет
Коменського

дом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією
Обмін професорськовикладацьким складом, проведення
конференцій, семінарів
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Академічний обмін
студентами, аспірантами і викладачами
Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,
обмін науковою інформацією.
Обмін професорськовикладацьким складом.

09.02.2021 р.

Erasmus+

Угода про співпрацю
11.11.2016 р. –
11.11.2021 р.

Участь у 9-ій Міжнародній конференції з банківської справи та проекті "Успішний молодіжний обмін"

Угода про співпрацю
18.11.2011 р. –
18.11.2016 р.

Стажування за програмою ЄС Erasmus+

Угода про співпрацю
24.11.2014 р. – безстроково

Стажування за програмою ЄС Erasmus+

Угода про співпрацю
19.02.2012 р. –
19.02.2017 р.

Довготермінове стажування за програмою
«EMINENCE II» програми Європейської Комісії «Erasmus Mundus»
Участь у підготовці проек-тних заявок за грантовими програмами ЄС
Erasmus+

Обмін професорськовикладацьким складом,проведення конференцій, семінарів,
виконання спільних
накових проектів,

Угода про співпрацю
25.01.2016 р. –
25.01.2021 р.

Угода про співпрацю
15.05.2014 р. –
15.05.2019 р.

Угода про співпрацю
2015 – 2017 рр.
Угода про співпрацю
24.04.2014 р. –
24.04.2019 р.

Угода про співпрацю
07.08.2013 р. –
24.04.2017 р.

Стажування в рамках
грантової програми ЄС
Erasmus+
Довготермінове наукове
стажування в рамках
Національної
спипендіальної програми Словацької республіки
Стажування в рамках
Національної
спипендіальної програми Словацької республіки
Довготермінове наукове
стажування в рамках
Національної
спипендіальної програми Словацької республіки
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Словенія

Університет
Любляни

Швеція

Університет Уппсала

обмін науковою інформацією.
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Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась
спільно з науковими установами Національної академії наук України та Національних
галузевих академій наук
Науковці СумДУ активно співпрацюють із своїми колегами із наукових установ НАН
України, АМН України, АПН України. Далі наведені деякі приклади співпраці ряду
структурних підрозділів СумДУ із науковими установами.
Кафедра гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології в рамках
угоди про науково-технічне співробітництво між СумДУ та Інститутом прикладної фізики
НАН України (м. Суми) проводить розробку та дослідження нових засобів медичного призначення на основі біополімерів, зокрема хітозану. У 2016 році науковими колективами продовжені дослідження з розробки засобів для зупинки кровотечі, отриманий патент на корисну модель, результати дослідження опубліковані у міжнародних рецензованих журналах, зокрема Biomaterials Research та Polymer Degradation and Stability. Спільно з ІПФ НАН України
було подано 2 заявки на участь в програмі HORIZON 2020 (MSCA-RISE-2016 та FOF-062017), ведеться робота над подачею ще 2-х заявок. Спільно з ІПФ НАН України та Інститутом металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України, а також компаніями з Чехії та Польщі у
2016 році проводились дослідження з наноструктурованої модифікації поверхні медичних
імплантатів та розробка нових біодеградуючих імплантатів на основі магнію для ортопедії і
травматології. Результати спільних досліджень опубліковані у 10 наукових публікаціях, 6 з
них – у журналах які індексуються БД Scopus та Web of Science, а також обговорені на міжнародних конференціях, зокрема X World Biomaterials Congress (Канада, Монреаль).
НДІ енергоефективних технологій у рамках угоди про співпрацю між СумДУ та Інститутом прикладної теплофізики НАН України (м. Київ) у 2016 році продовжено співробітництво у розробці спільного проекту «Розробка схеми теплопостачання міста Глухова». Виконано роботи щодо розробки концепції теплопостачання міста, розроблено основні технікоекономічні заходи, що мають на меті підвищення енергоефективності функціонування
централізованих систем теплопостачання та можливість зниження тарифів теплопостачання
для населення. Загальний обсяг спільно виконаних робіт 60 тис. грн. Наразі проводиться сумісна підготовча робота щодо можливого виконання робіт з розроблення енергоекологоефективної схеми теплопостачання міста Суми.
Науково-дослідна лабораторієя оптоелектроніки і геліоенергетики протягом багатьох років CумДУ плідно співпрацює з представниками Інституту прикладної фізики (м. Суми), Інституту фізики напівпровідників (м. Київ), Інституту фізики (м. Київ) НАН України. У
2016 р. спільні дослідження проводились у рамках НДР «Синтез, дослідження та оптимізація
властивостей плівок халькогенідів кадмію та цинку легованих рідкісноземельними та ізовалентними домішками». У 2016 р. спільно з представниками цих наукових установ було опубліковано дві статті у журналах, які індексуються БД Scopus. Співпраця з цими установами
дозволяє використовувати їх дослідницьке обладнання для вивчення фізичних властивостей
напівпровідникових матеріалів методами:
– низькотемпературної фотолюмінесценції;
– растрової і просвічуючої електронної мікроскопії;
– резерфордовського зворотного розсіювання;
– раманівської спектроскопії;
– PIXE-аналізу тощо.
Три доктори фізико-математичних наук, які працюють в Інституті прикладної фізики
НАН України, входять до спеціалізованої вченої ради Д 55.051.02 СумДУ. Також представники цього інституту залучаються до підготовки магістрантів та викладання навчальних дисциплін на кафедрах факультету електроніки та інформаційних технологій.
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ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями, спрямовані на
підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб
Основні напрями наукової співпраці СумДУ, Сумської ОДА та інших підрозділів
місцевої влади області у 2016 році були пов’язані із впровадженням енергоефективних
технологій, захистом навколишнього середовища, краєзнавчими дослідженнями та
інформаційними технологіями.
НДІ енергоефективних технологій у минулому році закінчив роботу над розробкою
«Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Сумської області» та у рамках
спеціально створеної робочої групи при УЖКХ Сумської ОДА провів її захист у експертній
комісії Мінрегіонбуду України. На замовлення підрозділів Сумської ОДА та органів
місцевого самоврядування населених пунктів Сумської області розроблено енерго- та
екологоефективну схему теплопостачання м. Глухів на період 2017 – 2027 роки, виконано
дослідні роботи щодо розроблення нормативів питного водопостачання населення міста
Суми, виконано експертизи проектів загальновиробничих норм питомих витрат палива та
електричної енергії на 2016 рік КП «Теплогарант» м. Конотоп, ТОВ «Тепловодпостач»
м. Конотоп. На замовлення місцевих органів виконавчої влади проведено енергетичні
обстеження та енергоаудити будівель бюджетних закладів з використанням тепловізора та
розробкою енергозберігаючих заходів у містах Суми, Лебедин. Загальний об’єм
фінансування виконаних робіт становив близько 232 тис. грн.
Науково-навчальний центр прикладних соціально-комунікаційних технологій «PRконсалтинг» у 2016 році виконав два проекти, пов’язані із репрезентацією регіональної масової комунікації. На замовлення Тростянецької міської ради проведене книгознавче дослідження, виконане наукове, літературне й технічне редагування, упорядкування і видання
книги «Тростянець: нариси історії». На сторінках книжки про місто Тростянець викладаються події з найдавніших часів до наших днів. Нариси історії написані на підставі результатів
археологічних розкопок, архівних матеріалів, публікацій газет і журналів, досліджень краєзнавців та спогадів очевидців. Висвітлено багато історичних подій, невідомих іще читачеві.
Видання сприятиме відродженню історичної пам’яті, дасть можливість жителям пізнати яскраву історію життя наших предків.
На замовлення ПАТ «Сумиобленерго» вивчено соціокомунікаційні передумови та можливості поглиблення системи інформування працівників шляхом запровадження корпоративного журнального видання. Розроблено тематичну структуру, поліграфічний дизайн та виконано оригінал-макету корпоративного журналу.
Центром соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень протягом 2016
року були проведені наступні основні заходи:
На замовлення Департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА було
проведено дослідження «Відображення місцевої ситуації у сфері протидії торгівлі людьми та
висвітлення питань, які враховуються при виявленні місцевих груп ризику та ризикованих
місць». На замовлення виконавчого комітету СМР було проведено дослідження
туристичного потенціалу міста Суми, що проводилося у формі соціологічного опитування,
фокус групи та аналізу статистичних даних.
Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської ОДА
фінансувалося соціологічне дослідження щодо вивчення громадської думки населення
Сумської області з питань оцінки ситуації із забезпеченням прав чоловіків і жінок та з питань
поінформованості населення щодо гендерної рівності.
Спільно з Управлінням освіти і науки проведено дослідження гендерних аспектів
насильства у шкільному середовищі у Сумській області. Опитування проводились серед
учнів четвертих, сьомих і десятих класів, а також у вчителів сільських шкіл, школах міст
районного та обласного значення.
Також протягом року за дорученням Сумської ОДА було:
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– спільно з Управлінням освіти і науки проведено серію тренінгів «Стоп насильство!» з
профілактики насильства в сім’ї для учнів 2-10 класів шкіл м. Суми;
– прийнято участь у проведенні Днів Європи у м. Суми;
– проведено соціологічні дослідження з метою вивчення соціальних та соціально-політичних
процесів в області (стан та якість надання медичних послуг, рівень поінформованості
населення з гендерних питань, профорієнтаційні настрої випускників, процеси трудової
міграції та інші);
– проведено комплекс інформаційно-просвітницьких заходів серед студентської та
учнівської молоді у рамках Програми «Репродуктивне здоров’я нації в області» у співпраці з
Управлінням охорони здоров’я ОДА;
– спільно з Управлянням освіти та управлянням у справах сім’ї, молоді та спорту проведено
обласний конкурс до Дня Батька та до Дня Матері.
– круглий стіл на тему «Жінка. Сім’я. Здоров’я», інформаційні акції з поширенням бар’єрних
засобів контрацепції.
– спільно з Сумською обласною радою круглий стіл «Рівні можливості в сучасній
українській політиці: стратегії досягнення та перспективи».
Співробітники Центру брали участь у розробці Концепції та план розвитку
громадянського суспільства, в рамках яких проводили на базі університету відповідні
тренінги та семінари з питань налагодження комунікацій з владою. Представники також
Центру виступали в якості експертів та консультантів органів місцевої влади та
самоврядування при розробці документів та проектів рішень гуманітарної спрямованості
(питання охорони здоров’я, екології, правової освіти, транспорту, формування
громадянського суспільства тощо.
Центр інформаційних систем у 2016 році проводив роботи з підтримки та розвитку функціональності інформаційно-аналітичної системи «Управління комунальним майном міста»
на замовлення Сумської міської ради та Полтавської міської ради. Проводились роботи з підтримки функціонування інформаційно-аналітичної системи «Звернення громадян» в Сумській обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах. Додатково система «Звернення громадян» була впроваджена у Великописарівський районній адміністрації та у Департаменті економічного розвитку і торгівлі Сумської ОДА.
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ХІІ. 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
Бібліотечно-інформаційна система СумДУ завдяки повній автоматизації усіх
бібліотечних процесів надає можливість доступу через Інтернет до відповідної бази даних
Центральної бібліотеки університету. Науковці мають змогу у режимі online користуватися
електронним каталогом; електронною бібліотекою повнотекстових документів; фондом
спецвидів виробничої документації (9 тис. з доступом online); електронними передплаченими ресурсами та ресурсами вільного доступу; відкритими ресурсами СумДУ
(інституційний репозитарій, наукова періодика); науковими ресурсами та відкритими
архівами України. У відкритий доступ розміщено інформацію про заходи бібліотеки,
бюлетень нових надходжень. Доступ реалізований із сайту Бібліотеки СумДУ
(library.sumdu.edu.ua). Постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані розділ на
сайті бібліотеки «Науковцям» – інформація та корисні посилання на допомогу вченим у
науковій діяльності.
Протягом 2016 року СумДУ було передплачено такі електронні бази даних:
– Scopus – наукометрична бібліографічна і реферативна база даних;
– Ліга-Закон – щодня оновлювана система нормативно-правової й ділової інформації;
– Леонорм-Інформ – база стандартів, що діють на території України;
– CUL Online – колекція електронних підручників видавництва «Центр учбової літератури»;
– ABBYY Lingvo – 152 словники з 11 мов.
Протягом 2016 року організовано 12 тріал-періодів для тестування комерційних
наукових баз, що надавалися бібліотеці як учаснику проекту ElibUkr, консорціуму e-VERUM
та Інформатіо-Консорціуму:
- Web of Science – реферативна наукометрична база даних;
- East View – періодика з гуманітарних, суспільних дисциплін, економіки, медицини,
літературознавства, історії, освіти, бібліотекознавства, статистики;
- China Knowledge Resource Integrated Database (CNKI) – повнотекстова наукова англомовна
періодика, статистичні звіти, щорічники, дисертації та автореферати з усіх галузей знань;
- ЕБС видавництва "Лань" – видання з математики, технічних наук, хімії, медицини,
фізкультури і спорту, бібліотечно-інформаційної діяльності, соціально-гуманітарних,
юридичних наук та економіки;
- SAGE – понад 1,5 млн. статей з 850 багатопрофільних наукових журналів із соціальних,
гуманітарних, технічних, медичних наук та бізнесу;
- PressReader – цифрові копії понад 5000 найменувань газет та журналів зі 100 країн світу 60
мовами;
- OECD iLibrary – найбільша світова електронна бібліотека з економіки, екології та
соціального розвитку;
- Cambridge
Journals
Online
–
колекція
рецензованих
наукових
журналів
видавництва Cambridge University Press;
- De Gruyter – книги, журнали, щорічники, бази даних німецького видавництва із понад 28
предметних областей;
- EBSCO eBooks Academic Collection – академічна колекція багатопрофільних електронних
книг, що нараховує понад 143 тис. назв від провідних видавництв світу;
- ProQuest - періодика, звіти, статистичні матеріали з економіки та бізнесу, колекція
журналів з медицини, колекція докторських та магістерських дисертацій науковців,
захищених в університетах 80 країн світу;
- CRCnetBASE – колекція англомовних електронних книг та довідників видавництва CRC
Press (Taylor& Francis Group).
Центральною бібліотекою університету протягом року проводився аналітичний
моніторинг мережних наукометричних сервісів для інформування науковців, за результатами
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якого на сайті бібліотеки розміщені посилання та інформація про нові наукові ресурси та
наукометричні сервіси. Також були проведені семінари, презентації, розроблені інструкції
щодо роботи з ресурсами.
Протягом 2016 року СумДУ передплачувалось 86 найменувань друкованих наукових
періодичних видань.
Патентний фонд університету налічує на 01.01.2017 року близько 1 млн. 527 тис.
одиниць: 1 376 645 повних описів до охоронних документів на винаходи та корисні моделі на
паперовому носії, 130,437 тис. повних описів патентів на винаходи та корисні моделі на
електронних носіях та 20,145 тис. одиниць патентних збірників. ЦНТЕІ забезпечує
збирання, ведення обліку, аналітико-синтезне опрацювання та створення довідковопошукового апарату (ДПА) всієї патентної інформації, яку отримує СумДУ.
Електронний архів наукових праць співробітників СумДУ зберігається і Інституційному
репозитарії СумДУ (essuir.sumdu.edu.ua), який посів першу позицію в Україні серед
аналогічних електронних ресурсів за результатами січневої версії 2017 року рейтингу
Webometrics Ranking Web of Repostories та посідає 317-е місце з понад 2 тисяч глобальних
репозитаріїв та репозитаріїв науково-навчальних інституцій. У рейтингу наукових
репозитаріїв країн Центральної та Східної Європи СумДУ займає 8-у позицію. Рейтинг
оцінює кількість повнотекстових наукових робіт, наявних в репозитарії у публічному
доступі, цитованість репозитарію як у професійних, так і в загальних соціальних мережах, а
також в мережі Інтернет у цілому. У новій редакції рейтингу суттєво змінилася методика
оцінювання цитованості з метою мінімізації можливих штучних впливів на рейтинг за
рахунок самоцитувань.
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ХІІІ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у
межах робочого часу викладачів
У 2016 році на кафедрах університету виконувалось 118 науково-дослідних робіт у межах робочого часу викладачів, зокрема у:
– медичному інституті – 24,
– навчально-науковому інституті фінансів, економіки та менеджменту ім. О. Балацького – 22,
– факультеті технічних систем та енергоефективних технологій – 15,
– факультеті електроніки та інформаційних технологій – 14,
– навчально-науковому інституті бізнес-технологій «УАБС» – 12,
– факультет іноземної філології та соціальних комунікацій – 11,
– Шосткинському інституті – 8,
– Конотопському інституті – 6,
– навчально-науковому інститут права– 4,
– кафедра військової підготовки – 2.
Нижче наведена коротка характеристика деяких НДР та вказано основні отримані наукові результати.
«Розробка шляхів поліпшення екологічної ситуації міст та промислових зон»,
№ 0111U006335, науковий керівник Пляцук Л.Д., д.т.н., професор, кафедра прикладної екології.
При виконанні НДР отримано ряд нових результатів, зокрема:
1. На базі отриманих за методом лінеаризації наближених аналітичних закономірностей,
що визначають стохастичне векторне поле концентрацій у довільній точці земної поверхні
навколо джерела, розроблено математичну модель екологічного ризику та з використанням
відомих методів теорії параметричної надійності отримано інтегральну залежність, яка визначає розглянутий екологічний ризик. Розроблено методику (алгоритм) аналітичного рішення прогнозної оцінки екологічного ризику, яка призначена для використання у розділі
"Оцінка впливу на навколишнє середовище" на попередніх етапах проектування підприємств. За методом статистичних випробувань (Монте-Карло) отримані закономірності, що
визначають стохастичне векторне поле концентрацій і шуканий екологічний ризик, який при
великій кількості статистичних випробувань визначається частотою перевищення концентрації хоча б однієї забруднюючої речовини над максимальною разовою гранично допустимою концентрацією.
2. На основі дисипативного підходу отримані залежності для визначення діаметру крапель та коефіцієнта масовіддачі в краплі рідини, яка рухається в турбулентному потоці, що
дало можливість забезпечити оптимізацію процесів очищення пилогазових потоків у газоочисному обладнанні промислових підприємств. Обґрунтовано використання апаратів з регулярною рухомою насадкою (РРН) та апаратів з провальними тарілками великих отворів
(ПТВО) для комплексного очищення відхідних газів. У результаті проведених досліджень
гідродинаміки апарату з ПТВО визначено робочий режим роботи апарата при швидкості газу 2,5 – 3,5 м/с та щільності зрошення L =15–20 м3/(м2·год), який відповідає режиму вторинного піноутворення. Максимальна ефективність пиловловлення в досліджуваному апараті
становила 99,6% при швидкостях газу 3,5 м/с та щільності зрошення 18 – 20 м3/(м2·год).
3. Показано, що магнітна обробка (МО) питної води перед подачею на озонування сприяє інтенсифікації подальшого окиснення та підвищення ступеня видалення органічних речовин із води. Проведено дослідження з визначення впливу режимних та конструктивних параметрів МО на ефективність подальшого окиснення органічних речовин озоном: оптимальна тривалість МО перебуває у межах від 0,5 с до 1 с; оптимальна швидкість зміни магнітної
індукції – в інтервалі від 400*10(-3) Тл/с до 800*10(-3) Тл/с.
4. Досліджено вплив стічних вод з очисних споруд КП «Міськводоканал» м. Суми на
стан екосистеми р. Псел. Показано результат впливу стічних вод на характер донних відкладів і структуру бентосних асамблей війчастих найпростіших (Protista: Ciliophora) на ділянці
65

річки нижче скиду стічних вод. На основі даних досліджень структури угруповань мікроорганізмів біоплівки, що формується в очисних спорудах на різних стадіях очистки стічних
вод, обґрунтовано розробку швидкого і дешевого методу біоіндикації якості роботи очисних
споруд. На основі аналізу матеріалів багаторічних досліджень активного мулу з різнотипних
очисних споруд Польщі показано роль анаеробних організмів у структурі угруповань активного мулу.
Результати досліджень опубліковано у 90 статттях, з яких 17 статей опубліковано в іноземних виданнях, які індексуються БД Scopus. Отримано 8 патентів України. Результати досліджень використовуються у навчальному процесі кафедри прикладної екології. За результатами досліджень захищено 4 кандидатських дисертацій та підготовлено докторську і кандидатську дисертації, які прийнято до захисту.
«Дослідження
статистичних
властивостей
самоподібних
систем»,
№ 0111U009803, науковий керівник Борисюк В.М., к.ф.-м.н., кафедра наноелектроніки.
При виконанні НДР отримані такі нові результати:
1. Використання двовимірного мультифрактального флуктуаційного аналізу під час вивчення конденсатів (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N показало, що для таких систем реалізується самоподібна поведінка. Осадження високоенергетичними іонами приводить до підвищення ступеня
рівномірності поверхні, яка характеризується зменшенням ширини мультифрактального спектра.
2. Показано, що обробка поверхонь захисних покриттів TiN/Al2O3 високоточним електронним пучком дозволяє значно підвищити характеристики матеріалу. Кількісні параметри
структури поверхні, отримані за допомогою чисельної процедури аналізу, можуть бути використані для характеристики модифікації поверхні матеріалів. На основі чисельного аналізу
встановлено, що мікроскопічні шорсткості поверхні згладжуються при поступовому підвищенні щільності струму електронного пучка.
3. На прикладі квазірівноважної стаціонарної конденсації міді в іонно-плазмових розпилювачах запропоновано новий механізм утворення фази, який зводиться до ієрархічної конденсації. З використанням чисельних методів обробки зображень показано, що під час такої
конденсації спочатку утворюються малі кластери зародків фази, потім на їх межах відбувається вторинна конденсація, яка багато разів повторюється. У результаті утворюється характерна сітчаста структура.
4. Показано, що зародки конденсату формують статистичний ансамбль ієрархічно супідрядних об'єктів, розподілених у просторі, який має ультраметричну топологію. Для опису
цього ансамблю знайдені рівняння Ланжевена і Фокера-Планка, що дозволяють визначити
стаціонарний розподіл значень термодинамічного потенціалу і відповідний потік імовірності.
5. Отримані часові залежності імовірності формування розгалуженої структури конденсату, використання яких дозволяє пояснити особливості формування сітчастої структури.
Також показано, що ймовірність формування сітчастої структури монотонно зростає з часом
напилення.
За результатами роботи опубліковано 22 статті, з яких 13 виданнях, які індексуються БД
Scopus.
«Форми життєдіяльності людини і суспільства: міждисциплінарний підхід»,
№ 0113U008110, науковий керівник Лебідь Є.О., д.філос.н., доцент, кафедра філософії.
При виконанні НДР отримані такі нові результати:
1. Аналіз рівня життєдіяльності людини в умовах українського громадянського суспільства дають підстави стверджувати про відмінності між концептуальними підходами та його
соціальною реальністю. Загальні ознаки громадянського суспільства дають підстави стверджувати про наявність чи відсутність такого суспільства. Тому, українській нації необхідно,
спираючись на світовий науковий і практичний досвід, запозичивши з нього все те краще, що
виробила світова цивілізація, формувати свої національні інститути громадянського суспіль66

ства. Важливо, що використання вже готових моделей має бути осмисленим та спиратись на
нагальні потреби та виклики української соціальної реальності.
2. Постмодернізаційне суспільство характеризується не стільки зміною характеру виробництва, скільки трансформацією ціннісних орієнтацій людини. У теперішній час успіх асоціюється не з володінням та накопичуванням речей, а з якістю життя, і супроводжується негативним ставленням до колишньої зосередженості на споживанні й неприйняттям уніфікації
та стандартизації життя. Матеріальне благополуччя втрачає свою високу значимість, а на перший план виходять такі цінності, як індивідуальне самовираження та саморозвиток.
3 Критеріями суб’єктивної реальності часу і простору виступає низка тісно взаємопов’язаних між собою факторів-детермінантів (фізичних, біологічних, психологічних і соціальних), які формують свій автономний внутрішній світ, кардинально різний для кожного індивіда. Дане дослідження також дозволяє дійти розуміння часу як неіснуючої категорії (реляційна теорія часу), категорії, яка не може бути розглянута в дефініціях минулого і майбутнього (реляційна теорія часу, проза В. Набокова), або ж категорії, яка структурує простір тексту, тобто поводить себе, як категорія семіотична (проза В. Пелевіна). Сюжет його роману
(«Чапаєв і Пустота») відсилає читача щоразу в нову тривалість, що переривається іншою
тривалістю, що в свою чергу задає в цьому просторі переходу або, точніше, стрибка тривалостей, нову просторово-часову реальність. Тут можна говорити про поліфонію тривалостей,
які співіснують в єдиному просторі тексту і задають цьому тексту не послідовність, а ритмічність, схожу з биттям серця. Таку ж метафору ми знаходимо і в текстах В. Набокова.
4. В історичному форматі модель минулого України, репрезентована Донцовим, являє
собою зразок свідомого конструювання уявлень про традиційні форми національнодержавного існування в межах ідеологічного дискурсу, які зреалізовуються через повернення
архетипу кастовості (елітарності) із минулого в сучасність. Така схема є відверто телеологічною. Вона працює на реалізацію однієї мети – відірвати українську історію від російської
ідеї «окраїнності» та польської «кресовості» і, «центрувавши» Україну на рівні держави,
ствердити її самодостатню сутність. Тоді – вже з точки зору такого «центру» – той же російський чи польський фактор не обумовлюватимуть українське минуле, а будуть лише маргінальним моментом української історії. Темпоральні міфічні елементи історіософії Донцова
виконують досить важливі функції: вони легітимують українську історію через відкриття сакральної точки у глибинах часу (архетипу кастовості) та співвіднесеності з нею більш пізніх
подій і постатей емпіричної історії, тобто національно-державницькі домагання українців
ХХ століття підсилюються тоді дією сконструйованих «правильним» чином історичних аргументів.
5. Сприйняття світу людиною та її життєдіяльність в досліджених соціальних, психологічних, історичних і семіотичних умовах виходить за межі усталених форм її життєдіяльності
і дозволяє сконцентруватися на незвичних, часто латентних формах.
За результатами дослідження опубліковано 22 статті. Результати досліджень використовуються у навчальному процесі кафедри філософії.
«Стан мікроелементного забезпечення та імунної системи при вегетативносудинних дисфункціях у дітей із групи радіаційного ризику та шляхи їх корекції»,
№0114U004466, науковий керівник Сміян О.І., д.мед.н., професор, кафедра педіатрії.
При виконанні НДР отримані такі нові результати:
1. Серед клінічних проявів вегетативно-судинних дисфункцій у дітей без додаткових факторів ризику та у пацієнтів-нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції переважали скарги на цефалгії, кардіалгії, лабільність артеріального тиску
та головокружіння з відсутністю вірогідних відмінностей у частоті вказаних проявів між
групами. Діти з обтяженим радіаційним анамнезом вірогідно частіше скаржились на підвищену втомлюваність та диспепсичні розлади, зокрема нудоту. Серед нейрофункціональних
особливостей перебігу захворювання у пацієнтів-нащадків ліквідаторів наслідків аварії на
Чорнобильській атомній електростанції відносно І групи вірогідно частіше спостерігалось
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утруднення венозного відтоку. За результатами кардіоінтервалографії у дітей без додаткових
факторів ризику виявлено переважання впливів центрального контуру регуляції. При цьому
вегетативний гомеостаз пацієнтів з обтяженим радіаційним анамнезом відзначався виснаженням компенсаторних механізмів на тлі гіперактивності відділів реалізації стресової відповіді.
2. У дітей з вегетативно-судинними дисфункціями спостерігався виражений дисбаланс
мікроелементного забезпечення сироватки крові, що виявлялось у значному підвищенні концентрацій Cu, Mn, Ni, а у дітей-нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській
атомній електростанції супроводжувалось дефіцитом Zn та підвищенням вмісту Cd. У динаміці лікування у дітей обох груп не відбувалось повної нормалізації мікроелементного складу.
3. У дітей з вегетативно-судинними дисфункціями спостерігались порушення кітинного
та гуморального імунного статуса, які на початку фази клінічних проявів виявлялись підвищенням в сироватці крові вмісту CD4+, CD8+, CD16+, CD22+ клітин, IgG, IgM, IgA та IL-4.
У дітей-нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції рівень CD4+, CD8+, CD16+, CD22+ клітин, IgG, IgM, IgA та IL-4 на початку лікування був вище. Крім того, у вказаного контингенту хворих визначався підвищений вміст CD3+ клітин та
IL-2 при одночасному зниженні фагоцитарного показнику. У динаміці лікування у дітей без
додаткових факторів ризику відбувалось достовірне зниження та нормалізація показників
клітинної (CD4+, CD8+, CD16+ та CD22+, гуморальної (IgM, IgA) ланок, а також IL-4. При
цьому більшість показників імунного захисту у пацієнтів-нащадків ліквідаторів наслідків
аварії на Чорнобильській атомній електростанції залишались підвищеними (CD4+, CD22+,
IgG, IgM, IgA, IL-4).
За результатами дослідження було впровадження у роботу закладів практичної охорони
здоров’я:
1. Включення до загального плану обстежень дітей з вегетативно-судинними дисфункціями визначення вмісту CD3+, CD8+, CD16+ клітин, а також рівня IL-4 з метою оцінки ступеня напруженості нейроімунологічної регуляції в адаптивній відповіді, контролю ефективності терапевтичних заходів.
2. На ранніх етапах діагностики вегетативних розладів рекомендується поряд із загальноприйнятими методами дослідження визначати мікроелементний склад сироватки крові,
зокрема, вміст Ni, Mn в динаміці терапії, як показників активності стрес-реалізуючих механізмів в адаптивній відповіді протягом лікування, а також рівень Zn у дітей-нащадків ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, як маркер, що визначає
ступінь напруженості імунного контролю.
За результатами дослідження опубліковано монографію, 6 статей та отриманий 1 патент
на винахід. За результатами досліджень захищена кандидатська дисертація. Результати досліджень використовуються у навчальному процесі кафедри педіатрії.
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ХІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

№
з/п

1.

Назва приладу
(українською мовою
та мовою оригіналу) і
його марка, фірмавиробник, країна
походження
Просвічуючий
електронний мікроскоп (transmission
electron microscope )
JEM-1011, JEOL
(Японія)

2.

Спектрофотометр
(spectrophometer)
M-probe VisNIR,
VECOR (США)

3

Атомно-силовий
мікроскоп CSI (AFM
CSInstruments),
Concept Scientific
Instruments
(Німеччина)

Обгрунтування потреби закупівлі приладу
(обладнання) в розрізі наукової тематики, що
виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,
дол. США
або євро

Вартість,
тис.грн.

Оскільки у СумДУ розвиваються ряд наукових
напрямів з матеріалознавства мікро- і
наноелектроніки, модифікації поверхні
твердого тіла, то наявність у арсеналі
науковців просвічуючого електронного
мікроскопу з роздільною здатністю 0,3 нм
дозволить отримати конкурентоспроможні
наукові результати про структурні
характеристики матеріалів.
У СумДУ розвинутий науковий напрям, який
пов'язаний із створенням нових матеріалів для
геліоенергетики. Використання
спектрофотометру дозволить розробити
матеріалознавчі основи нанесення плівок
халькогенідів цинку і кадмію та твердих
розчинів на їх основі у вакуумі, а також
забезпечить можливість керування
електрофізичними і люмінесцентними
характеристиками матеріалів з метою
отримання зразків з програмованими
властивостями для використання у приладових
структурах.
Для дослідження поверхні нанорозмірних
об’єктів з високою роздільною здатністю у
провідних лабораторіях на сьогодні широко
використовується метод атомно-силової
мікроскопії. Оскільки у СумДУ розвиваються
ряд наукових напрямів з матеріалознавства
мікро- і наноелектроніки, модифікації
поверхні твердого тіла, біофізики і
біотехнологій, то наявність у арсеналі
науковців такого приладу дозволить отримати
конкурентоспроможні наукові результати.

300 тис.
дол. США

8100

25 тис.
дол. США

675

37 тис.
дол. США

1000
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XV. Заключна частина
Для усунення основних труднощів та недоліків в організації наукової діяльності університетів необхідно.
1. З метою імплементації Закону України «Про вищу освіту» потрібно надати права державним вищим навчальним закладам і науковим установам самостійно розпоряджатись власними надходженнями за цими видами робіт. Для цього пропонуємо пункт 3 статті 2 Закону
України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015р. (яка починається словами «Дія
цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:») доповнити абзацом:
«– товари, роботи і послуги, що підлягають закупівлі за кошти спеціального фонду відповідно до договорів (угод, контрактів) щодо провадження наукової і науково-технічної діяльності, які виконуються вищими навчальними закладами (університетами, академіями, інститутами) і науковими установами на замовлення фізичних та юридичних осіб резидентів і
нерезидентів України».
2. Створити прозорі механізми проведення конкурсів державного замовлення на науково-технічну продукцію, конкурси на білатеральні проекти та інші конкурси які проводить
МОН України, можливо шляхом використання досвіду проведення конкурсу держбюджетних НДР, у т.ч. конкурсу проектів молодих вчених.
3. Розробити форми річних анотованих звітів для перехідних держбюджетних НДР.
4. Розробити нову систему атестації здобувачів наукових ступенів доктора філософії та
доктора наук, яка, в першу чергу, спирається на базові принципи академічної доброчесності.
5. Переглянути назви показників наукової діяльності ВНЗ/НУ у річних звітах, зокрема, у
розділі 6 Наукові праці вилучити показники про обліково-видавничі аркуші та кількість
опублікованих праць і цитувань за даними БД Індекс Копернікус тощо.
Проректор
з наукової роботи
Сумського державного університету

проф. Чорноус А.М.
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