
 

Україна 

 

Міністерство освіти і науки України 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

   
ХЕРСОНСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  КОЛЕДЖ 

   
 Н А К А З  

04.10.2018 Херсон № 225 
Про прикладну наукову  
діяльність 
 
         Відповідно до ст. 28 Закону України «Про вищу освіту», рішення Вченої 
(педагогічної) ради коледжу, Вченої ради ОНПУ на основі поданих звітів та доповідних 
записок завідувачів кафедр та голів циклових комісій, 
 
НАКАЗУЮ: 
 
         1. Затвердити напрями та тематику прикладних наукових досліджень кафедр та 
циклових комісій коледжу на 2018-2019 н.р. (додаток 1) 
         2. Методичному кабінету (Куценко О.І.) : 
         2.1 Здійснювати моніторинг та провести науково-практичну конференцію за 
результатами прикладних наукових досліджень науково-педагогічних та педагогічних 
працівників коледжуіодичне заслуховування. 
         2.2 Проводити щосеместрове оцінювання (звітність) науково-педагогічних і 
педагогічних працівників коледжу та регулярне оприлюднення результатів прикладної 
наукової діяльності на офіційному веб-сайті коледжу, на інформаційних стендах та в будь-
який інший спосіб. 
         2.3 Забезпечити ефективну систему запобігання та виявлення академічного плагіату у 
наукових працях працівників коледжу і здобувачів вищої освіти під час проведення 
прикладних наукових досліджень. 
         3. Результати досліджень врахувати при встановленні педагогічних надбавок. 
 
 
 
          Директор коледжу                        О.Є.Яковенко 
 
Ознайомлені: 
 
Арбузова Ю.В. Сафонов М.С. 
Васеньова Ю.О. Свириденко О.В. 
Воронова Н.В. Сіліщенко О.П.  
Комліченко О.О. Стегалюк А.В. 
Коцегубов С.А. Уткіна Н.Є. 
Крижановська О.В. Чебукіна В.Ф. 
Кузякіна О.В. Шкарбуль О.В. 
Куценко О.І. Яковенко В.Д 
Подозьорова А.В. Якушенко С.О. 

 
                                                                                                                         



                                                                                                     Додаток № 1 до наказу від  
                                                                                    04.10.2018  року № 225 

                                                                                
Напрями та тематика прикладних наукових досліджень  
кафедр та циклових комісій коледжу на 2018-2019 н.р. 

Херсонського політехнічного коледжу  
Одеського національного політехнічного університету 

 
 

№ 
з/п 

Кафедра / 
циклова комісія 

Напрями та тематика Керівник та 
науковці 

Проблема Бернсайда та p-адичні числа. Філонюк Г.О.,  
Філонюк І. О. 

Математичні моделі і методи реальних 
процесів у машинобудуванні, 
електротехніці та економіці. 

Рослякова С.В., 
Кузякіна О.В.,  
Сімініченко О.П.,  
Вічна О.В., 
Воронова Н.В., 
Давиденко Т. М. 

Формування базових компетентностей 
майбутніх фахівців технічних 
спеціальностей у політехнічних коледжах 

к.п.н.  
Подозьорова А.В., 
к.п.н, доцент 
Семакова Т.О. 

Формування предметної компетентності 
здобувачів освіти під час поза аудиторної 
роботи в політехнічних коледжах 

Черченко А.А. 

Розробка методів блогосфери у навчанні Кумановський 
Є.О 

1 Циклова комісія 
фундаментальних 
дисциплін 

Формування здоров’язберігаючої 
компетентності здобувачів освіти в 
політехнічних коледжах 

Заболотна С. О., 
Литвиненко Т. О. 

3D – параметричне моделювання 
механізмів з функцією віртуального 
складання вузла та візуалізації процесу 
обробки деталі. 

Дядюн К.В. 
 

Методи підвищення якості обробки 
поверхонь деталей засобами сучасних 
технологій 
-Методи підвищення якості обробки 
поверхонь  деталей з зубчастими 
елементами 
- Розробка конструкції пристрою обробки 
хімічним методом виробів з АВS пластику 

Крижановська О.В.
Рябініна О.М.,  
Бабенко Б. Л. 

2 Циклова комісія 
галузевого 
машинобудуван
ня 

Методи управління навчальним процесом  Чебукіна В.Ф. 
3 Циклова комісія 

виробництва, 
сервісного 
обслуговування, 
ремонту 
автомобілів та 
двигунів 

Методи проведення лабораторно – 
практичної підготовки студентів: 
створення в розрізі КП та ДП 
автоматизованих лабораторних 
комплексів. 

Литвиненко О. В., 
Обіход Ю.О., 
Гладков Г. Б. 
 



Методологія економічного обґрунтування 
та доцільності виготовлення поршнів 
автомобільних двигунів з композитних 
матеріалів, альтернатива алюмінієвим 
сплавам. 

Якушенко С. О., 
Федіна І. В., 
Сорокін О. М. 
 

4 Циклова комісія 
електроенергети
ки, 
електротехніки 
та 
електромеханіки 

Оптимізація режимів роботи 
електроенергетичних систем:  
- Оптимізація усталених режимів 
електричних мереж. 
 
 
- Оптимізація електроенергетичних систем 
з  відновлювальними джерелами енергії. 
 
- Мікропроцесорні системи керування 
технічними системами  

Васеньова Ю.О. 
 
Васеньова Ю.О., 
Дрозд Д.А.,  
Мокрані О.О. 
 
Клепов В.П.  
Шаброва С.М., 
Аверіна С.А.  
 
Савченко С.О., 
Євдокімова Н.В., 
Лобода А.С. 

Кафедра комп’ютерної  інженерії та інженерії програмного забезпечення 
Проектно-орієнтоване формування 
профілю компетенцій педагогічних та 
науково-педагогічних працівників 

к.т.н., доцент 
Яковенко В.Д. 
к.т.н., ЯковенкоЄ.О., 
к.т.н., Сафонов М.С.,
Куценко О. І. 

Методи та технології автоматизації 
навчального процесу. 
 
 

к.т.н.,  
Сафонов М.С.,  
Карлова Н.І.,  
Багмет Т.Є.,  
Арбузова Ю.В., 
Левицький В.М.,  
Маляренко А.О., 
Рогоцька Н. Ю., 
Коленко В. В. 

Методи дистанційного навчання. Арбузова Ю. В., 
Карлова Н. І., 
БагметТ. Є., 
Левицький В. М. 

Моделювання екскурсійних маршрутів з 
використанням історико-культурного 
потенціалу Півдня України для різних 
категорій туристів   

Куліковська Н.М. 
 

5 
6 Циклова 

комісія 
інженерії  
програмного 
забезпечення та 
туризму 

Оцінка природно-ресурсного потенціалу  
та моделювання сучасних рекреаційних 
зон для розвитку екологічного туризму (на 
прикладі Херсонської області). 

Матвієнко Т.В.,  
Подберезня І. В. 



Моделювання та реалізація електронних 
приладів та комп’ютеризованих систем 
керування: 
- Моделювання та реалізація пристрою 
кінцевої обробки виробів з ABS пластику 
- Моделювання та реалізація пристрою для 
участі у IX Всеукраїнській олімпіаді з 
радіоелектроніки. 
- Моделювання та реалізація приладу для 
перевірки дзеркальної поверхні гільзи 
циліндру двигуна зовнішнього згорання. 
- Аналіз методів автоматичного зняття та 
обліку показань механічного лічильника 
води. Моделювання та реалізація діючої 
моделі 

Уткіна Н.Є. 
 
 
Уткіна Н.Є., 
Свириденко О.М. 
Максимова О.Є. 
 
 
Бездворний І.І. 
 
 
Бабикін С.О. 

7 Циклова 
комісія 
комп’ютерної 
інженерії 

Проектно-орієнтоване формування 
системи управління якості у ВНЗ 

к.т.н., доцент 
Яковенко Є. О. , 
Ротань Н.В.,  
Куценко О. І. 

8 Циклова 
комісія 
комп’ютерної 
графіки та 
автоматизовано
го 
проектування 

Формування науково-дослідних 
компетенцій студентів в 3D моделюванні 

Свириденко О.В., 
Горішня А.В 
 

Вдосконалення господарського  механізму 
підприємств в умовах інформаційної 
економіки 

к.е.н. Живець А.М., 
Наконечна В.І., 
Сімініченко А.М., 
Мельник М.А. 

Управління розвитком інтелектуального 
капіталу підприємств 

к.е.н., доц. 
Комліченко О.О., 
Ротань Н.В. 

Управлінські механізми та інструменти 
інноваційно-інвестиційного розвитку 
туристичної галузі регіону 

Аблова Г.В.  
 

Теоретичні та прикладні аспекти 
застосування інформаційних систем та 
технологій для формування єдиного 
інформаційного простору на підприємстві 

Цвєткова О.М. 

Стратегічне управління витратами 
підприємств 

Боговіна Ю.М.  
 

9 Кафедра 
економіки, 
управління та
адміністрування 

Галузеві особливості інноваційного 
менеджменту і маркетингу 

Воробйова К.Г. 

Технології  ефективного засвоєння 
матеріалу шляхом інтенсифікації 
навчального процесу при вивченні 
дисциплін соціально-гуманітарного циклу. 

к.і.н, доцент 
Савінок Л. А. 
Осадча Л.С., 
Мадаєва А.С. 

10 Циклова 
комісія 
соціальних  та 
гуманітарних 
дисциплін Сучасна україністика: проблеми мови, 

історії, народознавства в умовах 
євроінтеграції. 

Стегалюк А.В., 
Удод Л.В., 
Шкарбуль О.В., 
Ботвинюк О.В., 
Куцак Т.О. 



Розвиток змісту фахової підготовки 
майбутніх програмістів у політехнічних 
навчальних закладах України кінця ХХ – 
початку ХХІ ст. 

Лебедь Г. М. 

Методологічні та організаційно-методичні 
основи раціональної підготовки 
спортсменів: 
- Моделювання та удосконалення процесу 
підготовки спортсменів з міні-футболу. 
- Методика розвитку швидкісних якостей  
у студентів. 

Коцегубов С. А. 
 
 
Рибкін А. В.,  
Береговий М. М., 
Федін Ю.М. 
Акуленко М. С. 
Гудович В.Ю.. 

11 Циклова 
комісія 
фізичного 
виховання, 
здоров’я  і 
захисту 
Вітчизни 

Методи управління системами безпеки 
життєдіяльності. 

Шершень В.І. 

Методи формування мовленнєвої 
компетентності майбутніх фахівців з 
прикладної механіків під час вивчення 
дисципліни «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» 

Павліченко О.В. 
Краус С.А. 
Філовська О.В. 
 
 

Методи формування мовленнєвої 
компетентності майбутніх фахівців з ІТ-
технологій під час вивчення дисципліни 
«Іноземна мова за професійним 
спрямуванням»  

Сіліщенко О.П., 
Петречків О. М. 
 

Методи формування мовленнєвої 
компетентності майбутніх фахівців з 
електротехніки та електромеханіки під час 
вивчення дисципліни «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням»  

Гончарова В.Б., 
Пестушко А. В., 
Савчук А. С. 
 

12 Циклова 
комісія 
іноземної мови 

Когнітивно-комунікативний підхід у 
викладанні англійської мови за 
професійним спрямуванням для студентів 
політехнічного профілю 

Аносова Ю. П., 
Наумкіна Є. В, 

 
Завідувач навчально-методичним кабінетом                                                О. І. Куценко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

Україна 

 

Міністерство освіти і науки України 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

   
ХЕРСОНСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  КОЛЕДЖ 

   
 Н А К А З  

04.10.2018 Херсон № 225 а 
Про підготовку та проведення  
науково-практичної конференції  
за результатами прикладних наукових досліджень  
науково-педагогічних та педагогічних працівників коледжу 
  
         Відповідно до Комплексного плану навчально-виробничої, методичної та виховної 
роботи коледжу на 2018-2019 н.р., 
  
НАКАЗУЮ : 
 
         1. Провести у січні 2019 року у коледжі науково-практичну конференцію за 
результатами прикладних наукових досліджень науково-педагогічних та педагогічних 
працівників коледжу.  
         2. Для підготовки конференції створити та затвердити склад організаційного та 
програмного комітетів (Додаток 1). 
         3. Організаційному та програмному комітетам: 

3.1 Розробити та затвердити план та програму проведення Конференції; 
3.2 За результатами конференції тези доповідей учасників опублікувати черговому 

випуску збірника наукових праць «Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві». 
3.3 Зарахувати 6 годин за участь у конференції як години підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 
         4. Призначити відповідальним за організацію та проведення конференції заступника 
директора з навчальної роботи Ротань Н.В.  
 
 
                                                                                                                       
Директор коледжу 
 

 О.Є.Яковенко

Проект вносить:  
Заступник  директора з НР Н. В. Ротань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                 Додаток 1 до наказу від 

                                                                                                                 04.10.2018 року № 225 а               
 

Склад організаційного комітету 
 

- Яковенко О. Є  - директор коледжу 
- Ротань Н. В. – заступник директора з навчальної роботи 
- Лебедь Г.М. - заступник директора з навчально-виховної роботи 
- Куценко О. І. – завідувач навчально-методичним кабінетом 
- Яковенко В. Д .- завідувач відділення 
- Чебукіна В. Ф.- завідувач відділення 
- Подозьорова А.В. – завідувач відділення 
- Воронова Н.В. – завідувач відділення 
 

 
Склад програмного комітету 

 
- Подозьорова А.В. – завідувач відділення 
- Сафонов М.С.- завідувач кафедри 
- Комліченко О.О. - завідувач кафедри 
- Уткіна Н.Є. – голова ЦК 
- Арбузова Ю.В. – голова ЦК 
- Свириденко О.В. – голова ЦК 
- Крижановська О.В.– голова ЦК 
- Якушенко С.О. – голова ЦК 
- Васеньова Ю.О. – голова ЦК 
- Кузякіна О.В. – голова ЦК 
- Стегалюк А.В. – голова ЦК 
- Сіліщенко О.П. – голова ЦК 
- Коцегубов С.А. – голова ЦК 

 
 
 
       Заступник  директора з НР                                                                Н.В.Ротань 
 
 
 
 


