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Заслухавши інформацію проректора з наукової роботи Потапенка  Е.В. 

про виконання плану науково-дослідних робіт (НДР) за 2017 р. і формування 

завдань на 2018 р., Вчена рада відзначає, що  основними завданнями з наукової 

діяльності університету в 2017 р. були:  

 підготовка кадрів вищої кваліфікації; 

 забезпечення виконання в університеті фундаментальних та прикладних 

НДР; 

 впровадження результатів НДР та створення конкурентоздатних 

розробок; 

 забезпечення участі студентів у різних формах НДР; 

 забезпечення ефективності роботи спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертацій; 

За підсумками роботи у 2017 році майже всі  показники наукової 

діяльності університету зросли  або залишилися на рівні попереднього року. В 

табл.1 наведені результати наукової діяльності університету за 2014-2017 роки. 
 

Визначні події у сфері наукової діяльності університету. 

 

 Університету включено до Державного реєстру наукових установ, яким     

надається підтримка держави; 

 Колектив  науковців кафедри залізничного, автомобільного транспорту та 

підйомно-транспортних машин (науковий керівник проф. Горбунов М.І.) 

став переможцем міжнародного українсько-литовського конкурсу 

наукових проектів – єдиним серед переміщених вишів Донбасу; 

 Старший викладач кафедри залізничного, автомобільного транспорту та 

підйомно-транспортних машин інституту транспорту і логістики 
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Ковтанець М.В.  отримав грант Президента України для підтримки 

наукових досліджень молодих учених на 2017 рік – єдиний серед 

науковців переміщених вишів Донбасу; 

 Колектив науковців кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем 

управління (проф. Стенцель Й.І., доц. Проказа О.І., Літвінов К.А.) 

факультету інформаційних технологій та електроніки став переможцем 

Всеукраїнського конкурсу «Винахід року -2016» у номінації  «Кращий 

винахід Луганської області». 

 Завідувач кафедри економіки і підприємництва інституту економіки і 

управління к.е.н., доц.. Семененко І.М.  стала учасницею Форуму зі 

сталого розвитку, який відбувся у  Стокгольмі (Швеція). 

 Студент кафедри хімічної інженерії і екології факультету інженерії 

Смалій В. став переможцем Всеукраїнської олімпіади з технології 

неорганічних сполук та призером з хімії (2-е місце), а також прийняв 

участь у Х Міжнародній олімпіаді з хімії в Ірані де здобув почесне 4-е 

місце у складі команди України; 

 На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт стали 

переможцями та призерами: 

- Нікітіна А.В.- студентка інституту хімічних технологій (2-е місце); 

-  Лаврьонова Я.С.- студентка інституту хімічних технологій (2-е місце); 

- Касьяненко О.В. - студент факультету інженерії (2-е місце); 

- Ракітянський В.В. - студент факультету інженерії (2-е місце); 

- Барабаш В.В. – студент інституту транспорту і логістики (3-е місце); 

- Марченко А.В. - студентка інституту транспорту і логістики (3-е місце).  

 

          Згідно з результатами рейтингового оцінювання вишів України 

університет має найкращі показники серед вишів Луганщини та займає: 

 у рейтингу «ТОП-200 Україна» - 41 місце (у 2016 р. – 37, у 2015 р. - 37, у 

2014 р.- 27); 

 у науково-метричній базі даних (НМБД) SCOPUS – 32 місце серед вишів 

України, задіяних у рейтингу (у 2016 р. -34, у 2015 р. - 34,  у 2014 р. - 54); 

 у рейтингу УКРПАТЕНТУ серед закладів освіти України за кількістю 

отриманих патентів на об’єкти інтелектуальної власності за період з 2012 

по 2016 роки університет посів 5 місце. 

 

Кадрове забезпечення наукової діяльності в університеті 

 

Впродовж 2017 року стабілізувалася штатна кількість різних категорій 

працівників університету, в тому числі і викладацького складу.  

Науковий потенціал базового  університету на кінець 2017 року складав   

366 працівників, з них 302 штатних, 54 сумісників та 10 наукових працівників 

(у 2016 році складав 393 працівників, з них 362 штатних, 25 сумісників та 6 

наукових працівників; у 2015 році складав 482, з них 457 штатних; у 2014 році 

складав 671 працівник).   
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У виконанні  фундаментальних та прикладних досліджень, фінансування 

яких здійснювалося за рахунок бюджетних асигнувань взяли участь 17 докторів 

та 35 кандидатів наук, 10 аспірантів, 10  штатних співробітників та 8 студентів.  

           У 2017 році співробітниками університету було захищено 3  докторських 

та 16 кандидатських дисертацій (у 2016 р. – 2/15; у 2015 р. – 6/22). Кількість 

спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій  станом на 1 січня 2018 року 

становить – 7 ( у 2016 та 2015 р.р.- 7, 2014 р. - 15 ). Захисти дисертацій 

проводилися у 5 спецрадах університету.  

            У 2017 році випуск із аспірантури склав 27 осіб, з них 3 захистили 

дисертації достроково, 4 представили дисертації до спеціалізованих рад. 

Вперше за останні роки ефективність аспірантури зросла до 25 %. 

 У спецрадах університету у 2017 році було захищено 5 докторських та 22 

кандидатських дисертацій (у 2016 році – 10/34, у 2015 році 8/40, у 2014 році – 

16/81). Найбільш ефективно працювали спецради: 

Д 29.051.06 – Голова ради проф. Шевченко Г.П. (1 докторська та 11     

кандидатських дисертацій); 

Д 29.051.01 – Голова ради проф. Бузько І.Р. (2/5); 

Д 29.051.11 – Голова ради проф. Завацька Н.Є. (1/4). 

 

Найкращих результатів з підготовки кадрів вищої кваліфікації досягли: 

 факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки (1/8); 

 факультет інформаційних технологій та електроніки (1/1); 

 інститут економіки і управління (1/1); 

 факультет інженерії (0/2); 
 

Фінансування наукових досліджень в університеті 

 

Тематичний план наукових досліджень університету на 2017 році 

включав 10 науково-дослідних робіт, які виконувалися за кошти загального 

фонду Держбюджету ( у 2016 році – 8, у 2015 році – 9, у 2014 році – 16). 

Науково-дослідні роботи, які виконувались за держбюджетним 

замовленням, профінансовані державою у розмірі – 3 млн. 115,6 тис. грн. (у 

2016 році - 2 млн. 317 тис. грн., у 2015 році - 2 млн. 056 тис. грн., у 2014 році 

– 2 млн. 312 тис. грн.), що відповідає плановим показникам. 

Наукові дослідження за грантом Президента України для підтримки 

наукових досліджень молодих учених були профінансовані у розмірі 50 тис. 

грн.. 

НДР за господарчими договорами з підприємствами у 2017 році 

виконувалися лише кафедрою  хімічної інженерії та екології факультету 

інженерії (науковий керівник проф. Суворін О.В.), обсяг фінансування – 40 тис. 

грн. ( у 2016 році – 3 тис. грн., у 2014 році - 544 тис. грн.). 

Пошук додаткових джерел фінансування проводився через участь у 

різних конкурсах проектів:   

 на конкурс проектів, фінансування яких здійснюється за рахунок 

Державного бюджету подано 4 проекти (інститут транспорту і логістики, 

факультет інженерії, інститут економіки та управління); 
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 на конкурс інноваційних проектів та розробок подано 2 проекти; 

 до програми Європейської Комісії “Горизонт – 2020” науковцями 

університету подано 1 проект (інститут транспорту і логістики); 

 на конкурс проектів молодих науковців, фінансування яких 

здійснюється за рахунок Державного бюджету подано 1 проект (інститут 

транспорту і логістики). 

 

Інноваційно-інвестиційна діяльність 

 

Традиційно на високому рівні було організовано роботу по створенню та 

охороні об'єктів права інтелектуальної власності. За звітний період подано 63 

(питомий/показник - 0,17) заявки на винаходи та корисні моделі (у 2016 році – 

38, п/п -0,09,  у 2015 році - 77, п/п- 0,16, у 2014 році – 92, п/п- 0,14)  та 

отримано 45 (п/п-0,12) охоронних документів на об'єкти інтелектуальної 

власності ( у 2016 році – 71, п/п-0,18, у 2015 році – 74, п/п – 0,15, у 2014 році - 

147, п/п-0,22). 

Найкращих результатів з винахідницької діяльності досягли: 

 кафедра залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-

транспортних машин (подано 36 заявок та отримано 29 патентів); 

 кафедра машинобудування та прикладної механіки  (8/3); 

 кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті (4/5). 

 

Лідерами серед винахідників є: проф. Горбунов М.І. (35/28), доц. 

Могила В.І. (21/14),  доц. Ковтанець М.В. (18/17).   

 З метою підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості наукових 

розробок університету протягом 2017 року здійснювалися такі заходи: 

 прийняв участь у 2 міжнародних виставках, на яких було експоновано 22 

наукові розробки; 

 інформація щодо університетських розробок та досліджень 

розповсюджувалась через наукові конференції; 

 виготовлено банери на наукові розробки університету, стан готовності яких 

становить 100%. 

Університет став організатором 12 наукових конференцій (у 2016 році – 

19,  у 2015 році – 23, у 2014 р. - 44), серед яких: 5 міжнародних та  7 

Всеукраїнських.  

 

         Поновлено роботу трьох спільних філій НАН і МОН України: 

 Луганська філія Центра досліджень науково-технічного потенціалу й 

історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України; 

 Луганська філія Інституту транспортних систем і  технологій НАН 

України; 

 Луганська філія Інституту археології НАН України. 

 

 

 



 5 

Наукові публікації 

 

У 2017 році в університеті видавалися 6 наукових збірників та Вісник 

СНУ ім. В.Даля (у 2014 році – 17 збірників). Чотири наукові видання 

університету входять до науково-метричної бази даних (НМБД) Index 

Copernicus. Науковцями університету за результатами наукових досліджень в 

2017 році опубліковано: 

 30 монографій, п/п-0,08 ( у 2016 році - 32 монографій, п/п-0,08; у 

2015 році – 31,  п/п-0,06, у 2014 році – 60 , п/п-0,09);  

 23 навчальних посібників, п/п- 0,06 (у 2016 році - 16 навчальних 

посібників, п/п-0,04;  у 2015 році -24, п/п-0,05,  у 2014 році - 21, 

п/п-0,03),  

 738 наукових статей, п/п - 2,0 ( у 2016 році - 577 наукових статей, 

п/п - 1,5  у 2015 році – 823, п/п-1,7, у 2014 році – 1335, п/п-2,0), у 

т.ч. за кордоном –121, п/п-0,33 ( у 2016 році - 72, п/п-0,18 ; у 2015 

році – 121, п/п – 0,25, у 2014 р. – 282, п/п-0,42). 

У виданнях, що входять до НМБД опубліковано 176  наукових статей, п/п 

– 0,48 (у 2016 році – 102, п/п – 0,26;  у 2015 році – 178, п/п – 0,37, у 2014 році – 

148, п/п – 0,22), з них  37   у виданнях, що входять до НМБД Scopus, 10 – до 

НМБД  Web of Science  та 129, що входять до НМБД Index Coperniсus.     

 Найкращих результатів за публікаціями у виданнях, що входять до 

НМБД Scopus та  Web of Science   досягли:  

 кафедра залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-

транспортних машин  - 10 статей; 

 кафедра хімічної інженерії та екології – 6 статей; 

 кафедра машинознавства та обладнання промислових  

     підприємств – 4 статті; 

 кафедра практичної психології та соціальної роботи – 4 статті.  

В цілому найкращих результатів за кількістю наукових публікацій (за 

питомим показником) досягли: 

     серед інститутів та факультетів: 

 інститут транспорту і логістики – 152 публікація, п/п – 4,0; 

 інститут економіки і управління –152 публікацій, п/п – 3,3; 

 факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки – 138 

публікацій, п/п – 2,8. 

 

серед кафедр: 

 кафедра залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-

транспортних машин – 65 публікацій, п/п – 4,5; 

 кафедра практичної психології та соціальної роботи - 57 публікацій, 

п/п - 4,5; 

 кафедра економіки і підприємництва – 42 публікації, п/п – 3,4. 
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Науково-дослідна робота студентів та молодих вчених 

 

  Студенти університету набувають практичних навичок і проводять 

науково-дослідні  роботи на базі всіх структурних підрозділів університету. 

         У наукових дослідженнях з оплатою праці у 2017 р. брали участь 10 

аспірантів та 8 студентів (у 2016 році – 17,  у 2015 році – 3, у 2014 році - 22). 

За звітний період студентами опубліковано 928 наукових праць (п/п-0,35)  

(у 2016 році -614 (п/п-0,14), у 2015 році – 446 (п/п-0,15), у 2014 році –1192 (п/п-

0,20), з них самостійно статей – 6 ( у 2016 році – 6, у 2015 році – 3, у 2014 році - 

77), статей у співавторстві – 54 (у 2016 році – 33, у 2015 році – 69, у 2014 році - 

165), самостійно тез – 298 (у 2016 році – 42, у 2015 році – 88, у 2014 році – 308), 

тези у співавторстві – 570 (у 2016 році – 580, у 2015 році – 286,  у 2014 році -  

642).  

Найкращих результатів за кількістю студентських наукових публікацій 

досягли:  

 юридичний факультет - 188 публікацій (п/п-1,6); 

 факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки – 124 

публікацій (п/п-0,5); 

 факультет  інформаційних технологій та електроніки – 168 

публікацій (п/п-0,47). 

Разом зі студентами університету подано 16 заявок на об'єкти 

інтелектуальної власності (у 2016 році – 5; у 2015 році - 5, у 2014 році – 17) та 

отримано 2 патенти (у 2016 році – 4;  у 2015 році – 14, у 2014 році – 28). 

Найкраще винахідницька діяльність серед студентів поставлена на 

кафедрах: залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-

транспортних машин,   технологій легкої промисловості. 

Студентами університету на Всеукраїнські конкурси студентських 

наукових робіт у 2017 році було подано  15 робіт (у 2016 році -15, у 2015році – 

7, у 2014 році –5).  Отримано 3 дипломи за призові місця (у 2016 році – 5, у 

2015 році – 3, у 2014 році –17), з них 2 за друге місце  (інститут хімічних 

технологій, кафедра електричної інженерії),  1 за третє місце (кафедра 

логістичного управління та безпеки руху на транспорті). 

На високому рівні у 2017 році було проведено 12 наукових конференцій 

студентів, аспірантів та молодих вчених (у 2016 році – 10, у 2015 році – 10, у 

2014 р. –20), з  них 5 міжнародних.  

Найкращих результатів з організації  наукової роботи студентів та 

молодих вчених досягнуто:  на юридичному факультеті, факультеті 

інженерії та   на факультеті інформаційних технологій та електроніки.  
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Разом з тим Рада відзначає певні недоліки в науковій діяльності 

університету, а саме: 

 низька активність кафедр у залученні додаткових джерел фінансування 

наукових досліджень; на низькому рівні залишається  показник  кількості 

господарчих договорів з підприємствами; 

 не всі випускові кафедри університету подають наукові роботи студентів 

для участі у  другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт; 

  на низькому рівні залишається показник кількості самостійних 

публікацій наукових статей студентів; 

 не всі інститути (факультети) подали заявки на отримання грантів від 

міжнародної програми « Горизонт 2020 » та інших фондів, програм; 

 

 
                                            ВЧЕНА РАДА ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1.  Доповідь проректора з наукової роботи Потапенка  Е.В. про підсумки 

науково-дослідної роботи університету за 2017 рік взяти до відома. Обговорити 

матеріали доповіді на засіданнях вчених радах факультетів та інститутів 

університету.  

Термін – до 31.03.2018 р. 

Відповідальні – декани факультетів, директори інститутів. 

 

2. Забезпечити виконання в повному обсязі держбюджетних 

фундаментальних та прикладних НДР. Підготувати та затвердити в МОН 

України тематичний план наукових досліджень на 2018 рік. Результати 

виконання НДР один раз на пів року заслуховувати на секціях за фаховими 

напрямками науково - галузевої ради університету.  

Термін – протягом  2018 р. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, директори 

інститутів, декани факультетів, керівники НДР. 

 

3. Прийняти участь у конкурсах на гранти Державного фонду 

фундаментальних досліджень України, Президента України для молодих 

вчених, програми Державного замовлення на науково-технічні розробки, 

грантів Кабінету міністрів України колективам молодих вчених. 

Термін – протягом  2018 р. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, директори 

інститутів, декани факультетів, завідуючі кафедрами. 

 

 

 4. Забезпечити збільшення надходжень від господарчих договорів з  

виконання НДР шляхом розширення спектру платних послуг підприємствам, 

залучення іноземних інвестицій при реалізації наукових та інноваційних 

проектів.  
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Термін – протягом  2018 р.  

Відповідальні - проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, директори 

інститутів, декани факультетів, завідуючі кафедрами. 

 

5.  Забезпечити подальше зростання кількості наукових публікацій у  

наукових виданнях, що входять до НМБД Scopus та  Web of sсience.  

Термін – протягом 2018 року. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ,  директори 

інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедрами. 

 

6. Забезпечити плановий випуск наукових видань  університету з 

обов’язковим дотриманням вимог Положення про академічний плагіат.  

Термін – протягом  2018 року. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, головні 

редактори збірників, відповідальні за випуски,  завідувач видавництвом.  

 

7.  Активізувати діяльність щодо включення Вісника СНУ ім. В.Даля 

(напрям - економічні науки) до НМБД Index Copernicus. Внормувати web-сайт 

видання. 

Термін – протягом 2018 року. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, директор інститут 

економіки і управління,  завідувач видавництвом.  

 

8. Провести рейтингове оцінювання наукової діяльності структурних 

підрозділів університету та науково-педагогічних працівників за 2017 рік. 

Термін – до 30 квітня 2018  року. 

Відповідальні – проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, директори 

інститутів,  декани факультетів, завідуючі кафедрами. 

 

9. Посилити відповідальність наукових керівників здобувачів наукових 

ступенів за ефективність використання бюджетних коштів. Завідувачам 

кафедрами скласти та надати до НДЧ план-графік захисту дисертацій 

співробітниками кафедр у 2018 році. 

Термін – до 15 лютого 2018 року. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, директори інститутів, декани 

факультетів, завідуючі кафедрами, наукові керівники здобувачів. 

 

10. Забезпечити активну участь студентів у виконанні різних форм НДР. 

Зобов'язати всіх наукових керівників держбюджетних НДР залучати до їх 

виконання студентів з оплатою праці (у відповідності із запитом проекту). Один 

раз на квартал проводити аналіз залучення студентів до виконання НДР з 

оплатою праці та представляти результати на засіданнях науково-галузевої ради 

університету. 

Термін - протягом 2018 року. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, директори 

інститутів, декани факультетів, завідуючі кафедрами, керівники НДР. 
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11. Взяти активну участь у другому етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. Кожній випусковій кафедрі подати на конкурс не 

менше однієї роботи. 

Термін – 1 лютого 2018 року. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, начальник НДЧ, директори 

інститутів, декани факультетів, завідуючі кафедрами, наукові керівники. 

 

12. Посилити роботу з отримання міжнародних грантів на проведення 

наукових досліджень. Кожному інституту (факультету) подати заявки на 

отримання грантів від міжнародної програми «Горизонт 2020» та інших фондів, 

програм.  

Термін – протягом 2018 року. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, директори інститутів, декани 

факультетів, завідуючі кафедрами. 

 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з наукової   

роботи Потапенка  Е.В. 
           

 

 

 

Вчений секретар                                                  Г.О.  Бойко 


