
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

(УкрДУЗТ) 

 

РІШЕННЯ 

вченої ради від 13 лютого 2020 р., протокол №2 

 

Про підсумки виконання держбюджетних  

та госпдоговірних науково-дослідних робіт  

у 2019 році 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи 

Ватулі Г.Л. «Про підсумки виконання держбюджетних та госпдоговірних 

науково-дослідних робіт у 2019 році» вчена рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Повідомлення проректора з наукової роботи Ватулі Г.Л. взяти до відома. 

2. Затвердити план науково-дослідних робіт на 2020 рік в університеті у 

розмірі 4 млн. 838тис. 024 грн., у тому числі госпдоговірних робіт на 3,87 млн. з 

розподілом по кафедрах і галузевих науково-дослідних лабораторіях згідно з 

додатком 1 (додається). 

3. Проректору з наукової роботи Ватулі Г.Л., завідувачу науково-дослідної 

частини Кравцю А.М., завідувачам кафедр та керівникам галузевих науково-

дослідних лабораторій посилити роботу з виконання наукових досліджень 

(фундаментальних, прикладних, науково-технічних чи експериментальних 

розробок) як в межах фінансування за рахунок загального фонду державного 

бюджету, так і за кошти фізичних чи юридичних осіб. На засіданнях науково-

технічної комісії Вченої ради не менше двох разів на рік заслуховувати звіти 

наукових керівників ГНДЛ щодо виконання НДР галузевих лабораторій. 

4. Проректору з наукової роботи Ватулі Г.Л., завідувачу науково-дослідної 

частини Кравцю А.М., завідувачам кафедр посилити роботу з залучення здобувачів 

вищої освіти за всіма рівнями до наукової роботи, участі у регіональних, 

загальнодержавних чи міжнародних конкурсах, конференціях, семінарах та 

програмах, в тому числі, держбюджетних та госпрозрахункових науково-дослідних 

роботах.  

5. Проректору з наукової роботи Ватулі Г.Л., завідувачу науково-дослідної 

частини Кравцю А.М., завідувачам кафедр активізувати застосування у науково-

технічній, навчальній та винахідницькій діяльності ресурсів Scopus та Web of 

Science, а також видавництв Wiley та Springer.



 



Додаток 1 

Затверджено рішенням вченої ради університету від 13.02.2020 р. протокол №2 

План укладання госпдоговірних НДР на 2020 рік 

 Кафедри та галузеві лабораторії Керівники 

План на 

2020рік, 

тис. грн 

ІК
С

Т
 

Кафедра  ОТ і СУ Бантюков С.Є. 40 
Кафедра фізики Вовк Р.В. 40 
Г.л. „Мікропроцесорні засоби автоматизації  об’єктів 

залізничного транспорту” 
Мойсеєнко В.І. 110 

Г.л. ”Автоматика та телемеханіка” Бойнік А.Б. 120 
Г.л. „Телекомунікаційні мережі” Приходько С.І. 120 

М
ех

а
н

іч
н

и
й

-е
н

ер
г
ет

и
ч

н
и

й
 Кафедра вагонів Мартинов І.Е. 120 

Кафедра механіки і проектування машин Мороз В.І. 90 
Г.л. „Управління технологічною експлуатацією та ремонтом 

тягового рухомого складу”, кафедра ЕРРС 
Пузир В.Г. 250 

Г.л. „Автоматизовані вентильні електромеханічні системи 

тяги”, кафедра ЕТЕМ 
Бабаєв М.М. 90 

Г.л. "Електричного моторвагонного рухомого складу" Яцько С.І. 90 

Г.л. „Електрошлакові та зміцнюючі технології транспортних 

металів і сплавів”, кафедра ЯСС та ТВМ 
Тимофеєва Л.А. 230 

Г.л.  „Підвищення паливно-експлуатаційної економічності та 

покращення екологічних показників дизельної тяги”, Г.л. 

"Енергозбереження теплоенергетичних установок та 

будівельних конструкцій" 

Фалендиш А.П. 200 

Б
у
д

ів
ел

ь
н

и
й

 

Кафедра будівельної механіки та гідравліки Лобяк О.В. 290 
Г.л. „Підрейкові основи і спецзалізобетон” Плугін А.А. 250 
Г.л. „Корозія і захист від корозії конструкцій і споруд 

залізниць” 
Плугін Д.А. 200 

Г.л. „Безстикова колія”, кафедра колії і колійного 

господарства 
Даренський О.М. 180 

Г.л. „Механізація вантажно-розвантажувальних та шляхових 

робіт на залізничному транспорті” 
Романович Є.В. 150 

Г.л. „Хіммотологічна”, кафедра БКВРМ Воронін С.В. 150 

У
П

П
 

Кафедра управління експлуатаційною роботою Бутько Т.В. 150 
Кафедра охорони праці та навколишнього середовища Костиркін О.В. 150 
Кафедра залізничних станцій та вузлів Огар О.М. 100 
Г.л. „Забезпечення зберігання вантажів при перевезенні і умов 

перевезень” 
Лаврухін О.В. 200 

Кафедра транспортних систем та логістики Ломотько Д.В. 150 

Е
к

о
н

о
м

іч
н

и
й

 

Кафедра обліку і аудиту Чебанова Н.В. 40 
Г.л. „Економіки залізничного транспорту”, кафедра 

менеджменту і адміністрування 
Дейнека О.Г. 100 

Кафедра економіки та управління виробничим і комерційним 

бізнесом 
Дикань В.Л. 130 

Кафедра маркетингу Зоріна О.І. 40 
Кафедра управління державними і корпоративними 

фінансами 
Зайцева І.Ю. 40 

Кафедра економіки, бізнесу та  управління персоналом на 

транспорті 
Позднякова Л.О. 50 

УСЬОГО  В  УНІВЕРСИТЕТІ: 3870 

 

 



Додаток 2 

 

ПЛАН 

проведення наукових конференцій 

в Українському державному університеті залізничного транспорту у 2020 році, 

затверджений науково-технічною комісією Вченої ради (протокол № 8 від 05.12.2019 р.)  

 

№ 

пп 
Назва НТЗ 

Місце 

проведення 

Термін 

проведення 
1 2 3 4 

1 Інтелектуальні транспортні технології м. Трускавець 
січень 

2020 р. 

2 
Міжнародна транспортна інфраструктура, 

індустріальні центри та корпоративна логістика 

м. Харків, 

майд. Фейєрбаха,7 

УкрДУЗТ 

4-5 червня 

2020 р. 

3 
Інформаційно-керуючі системи на залізничному 

транспорті 

м. Харків, 

майд. Фейєрбаха,7 

УкрДУЗТ 

жовтень 

2020 р. 

4 Людина, суспільство, комунікативні технології 
м. Лиман, вул. 

Привокзальна, 35 

травень-

червень 

2020р. 

5 82-а студентська науково-технічна конференція. 

м. Харків, 

майд. Фейєрбаха,7 

УкрДУЗТ 

листопад 

2020р. 

6 
Науково-методична конференція кафедр 

університету. 

м. Харків, 

майд. Фейєрбаха,7 

УкрДУЗТ 

листопад 

2020 р. 

 
 


