ПРОТОКОЛ №3
ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МІСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА
від 23 грудня 2015 р.

ПРИСУТНІ:

20 із 28 членів науково-технічної ради

ГОЛОВУЮЧИЙ: голова науково-технічної ради д-р техн. наук, проф.,
проректор з наукової роботи, проф. Харченко В.Ф.
Порядок денний:
1. Хід підготовки до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на
2015/2016 навчальний рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи д-р техн. наук, проф. Харченко В.Ф.
2. Звіт стипендіата Кабінету Міністрів України про виконану роботу.
Доповідач: канд.техн.наук, доц. Куш Є.І.
3. Звіти наукових керівників про виконання держбюджетних науково-дослідних робіт за
перший етап, термін виконання якого закінчується в 2015 р.
Доповідачі: наукові керівники НДР:(Прикладні наукові дослідження і розробки):
д-р техн. наук, професор Говоров П.П. «Розробка методів та технічних засобів
комплексного розв’язаного електропостачання споживачів міст»
д-р техн. наук, професор Шмуклер В.С. «Розробка та дослідження нової конструктивної
будівельної системи багатокритеріальної відповідності»
Виконавець НДР Бараннік В.О., доцент, канд. фіз. - мат. наук «Аналіз комплексного
впливу забруднень фізичного походження на стан урбанізованих територій»
4. Про звіт докторантів Університету щодо роботи над докторськими дисертаціями.
Доповідачі: докторанти Іванов І.Є., Палант О.Ю.
1. Слухали:
Проректора з наукової роботи проф. Харченко В.Ф. про хід підготовки до
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт на 2015/2016 навчальний рік.
На другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт відправлені
студентські наукові роботи від кафедр: факультет економіки і підприємництва - 29 робіт:
кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку - 20 робіт;
кафедра економічної теорії - 2 роботи; кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку та
аудиту - 4 роботи; кафедра правового забезпечення господарської діяльності - 3 роботи;
факультет менеджменту - 20 робіт: кафедра прикладної математики та інформаційних
технологій - 4 роботи; кафедра туризму та готельного господарства - 6 робіт; кафедра
менеджменту та адміністрування - 9 робіт; кафедра управління проектами в міському
господарстві і будівництві - 1 робота; факультет транспортних систем і технологій - 10 робіт;
кафедра електричного транспорту - 1 робота; кафедра охорони праці та безпеки
життєдіяльності - 6 робіт; кафедра транспортних систем і логістики - 3 роботи; факультет
інженерних систем та екології міст - 4 роботи; кафедра вищої математики - 1 робота; кафедра
хімії - 1 робота; кафедра інженерної екології міст - 2 роботи; факультет архітектурного
дизайну та образотворчого мистецтва - 12 робіт: кафедра архітектури будівель і споруд та
дизайну архітектурного середовища - 5 робіт; кафедра архітектурного проектування і малюнка 2 роботи; кафедра містобудування - 2 роботи; кафедра міського будівництва - 3 роботи;
факультет будівельний - 6 робіт; кафедра геоінформаційних систем, оцінки землі та
нерухомого майна - 2 роботи; кафедра технології будівельного виробництва і будівельних
матеріалів - 2 роботи; кафедра будівельних конструкцій - 1 робота; кафедра механіки грунтів та
інженерної геології - 1 робота; факультет електропостачання та освітлення міст - 11 робіт:

кафедра системи електропостачання і електроспоживання міст - 7 робіт; кафедра філософії та
політології - 4 роботи
Всього здано для відправки в базові ВНЗ - 92 роботи.
По факультету транспортних систем і логістики заплановано 24 роботи. Строк
відправки робіт до 15 лютого 2016 (конкурс «Електортехніка та електромеханіка» м
Днепродзнржінск).
Ухвалили:
1.1 Інформацію прийняти до відому.
1.2 Рекомендувати завідувачам кафедр історії і культурології, управління проектами в
міському господарстві і будівництві , архітектурного проектування і малюнка, водопостачання,
водовідведення і очищення вод, експлуатації газових і теплових систем, світлотехніки і джерел
світла, фізичного виховання і спорту активізувати роботу щодо підготовки до Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт на 2015/2016 навчальний рік.
Результати голосування
За –«20»; Проти – «0»; Утрималось – «0».
2. Слухали:
Звіт стипендіата Кабінету Міністрів України, канд.техн.наук, доц. Куша Є.І. про
виконану роботу. Основним напрямком наукової діяльності є дослідження питань, пов'язаних з
розвитком транспортних і логістичних систем. Основна увага надається питанням людського
фактору на транспорті, проектуванню параметрів технологічного процесу перевезення
пасажирів з урахуванням стану організму водія. (Звіт додається)
Ухвалили:
Вважати роботу, виконану стипендіатом КМУ задовільною та затвердити звіт про
результати досліджень.
Результати голосування
За –«20»; Проти – «0»; Утрималось – «0».
3. Слухали:
3.1 Д-р техн. наук, професор Говоров П.П. «Розробка методів та технічних засобів
комплексного розв’язаного електропостачання споживачів міст» (Звіт додається).
3.2 Д-р техн. наук, професор Шмуклер В.С. «Розробка та дослідження нової
конструктивної будівельної системи багатокритеріальної відповідності» (Звіт додається).
3.3 Відповідальний виконавець НДР Бараннік В.О., доцент, канд. фіз. - мат. наук
«Аналіз комплексного впливу забруднень фізичного походження на стан урбанізованих
територій» (Звіт додається).
Ухвалили:
3.1 Схвалити результати, представлені в анотованих звітах керівників за перший етап,
термін виконання якого закінчується в 2015 р.
3.2 Звітну документацію передати у науково-дослідну частину ХНУГХ ім. О.М. Бекетова
до 31.12.2015 р.
Результати голосування
За –«20»; Проти – «0»; Утрималось – «0».
4. Слухали:
4.1 Проректора з наукової роботи проф. Харченко В.Ф. про неможливість з поважних
причин бути присутніми особисто на звітуванні докторантів Іванова І.Є., Паланта О.Ю.. Слово
надається науковим консультантам докторантів д-р економ. наук, проф. Димченко О.В.
(науковий консультант докторанта Паланта О.Ю.) та д-р техн. наук, проф. Долі В.К. (науковий
консультант докторанта Іванова І.Є)

