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1. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих
навчальних закладах є невід'ємною складовою
освітньої діяльності і здійснюється з метою
інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності
в системі вищої освіти.

Стаття 61

Стаття 33

5. Кафедра - це базовий структурний підрозділ вищого
навчального закладу державної (комунальної) форми власності
(його філій, інститутів, факультетів), що провадить освітню,
методичну та/або НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ за певною
спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою
спеціальностей…



майже 200 РОКІВ 

1930 рік
Полтавський інститут сільськогосподарського 
будівництва

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

2002 РІК 



6 факультетів
«Пілотний» проект ‘2016

Два відокремлених
структурних
підрозділи

40 кафедр, 5 науково-дослідницьких
лабораторій, випробувальний центр, 
що сертифіковані відповідним чином
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Вік виконавців НДДКР

Осіб

У виконанні НДККР з оплатою праці
брали участь: 267 науковців

ПОНАД 70% НПП МАЮТЬ
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ТА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ
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Доктори наук
Кандидати наук
Всього штатних НПП

551

8 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки,
8 лауреатів Премії Президента України для молодих учених,

5 лауреатів премії імені академіка М.С. Будникова Академії будівництва 
України, понад 30 академіків та член-кореспондентів галузевих 

академій наук України

Середній вік виконавців НДДКР:

43 роки



Код та найменування 
галузі знань

Шифр та найменування 
спеціальності

Ліцензійний 
обсяг, осіб

05 Соціальні та поведінкові 
науки 051 Економіка 15

07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 10
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 12

18 Виробництво
та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища 5
185 Нафтогазова інженерія та технології 10

19 Архітектура
та будівництво

191 Архітектура та містобудування 10
192 Будівництво та цивільна інженерія 15

Всього по університету 87

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

у 2016 році в університеті розширено провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти та третьому  

освітньо-науковому рівні за 8-ма спеціальностями
(рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України, протокол № 9/2 від 23 червня 2016 р.)

18-ть НАУКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АСПІРАНТУРИ
3-и НАУКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДОКТОРАНТУРИ



Процесу підготовки науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації сприяє функціонування в
університеті 4-х спеціалізованих учених
рад за 7-ма науковими спеціальностями:

Д 44.052.03 для захисту докторських та 
кандидатських дисертацій за спеціальностями:

08.00.03 «Економіка та управління національним 
господарством»
08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка»

Д44.052.02 для захисту докторських та 
кандидатських дисертацій за спеціальностями:

05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
05.23.02 «Основи і фундаменти»

Д44.052.04 для захисту докторських та 
кандидатських дисертацій за спеціальностями:

18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток 
архітектури»
18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура»

К44.052.06 для захисту кандидатських 
дисертацій за спеціальністю:

05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова 
теплоенергетика» 0
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ЗАХИЩЕНО ДИСЕРТАЦІЙ У 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ

РАДАХ УНІВЕРСИТЕТУ



(відповідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 7 вересня 2011 р. № 942)

Енергетика та 
енергоефективність

Технології ефективного 
енергозабезпечення будівель і 
споруд
Технології електроенергетики та 
теплоенергетики
Технології енергетичного 
машинобудування
Технології розроблення та 
використання нових видів палива, 
відновлюваних і альтернативних 
джерел енергії та видів палива. 
Технології використання скидних 
енергоресурсів. Теплонасосні
технології
Способи застосування сучасного 
енергоменеджменту. Технології 
забезпечення енергобезпеки



(відповідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 7 вересня 2011 р. № 942)

Раціональне 
природокористування

Технології утилізації та видалення 
побутових і промислових відходів
Технології раціонального 
водокористування, підвищення 
ефективності очищення стічних вод 
та запобігання забрудненню 
водних об'єктів
Технології раціонального 
використання ґрунтів і збереження 
їх родючості
Технології виявлення і оцінки 
корисних копалин, їх 
раціонального екологічно 
безпечного видобування



(відповідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 7 вересня 2011 р. № 942)

Фундаментальні наукові 
дослідження з найбільш важливих 

проблем розвитку науково-
технічного, соціально-економічного, 

суспільно-політичного, людського 
потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у 
світі та сталого розвитку 

суспільства і держави

Найважливіші фундаментальні 
проблеми фізико-математичних і 
технічних наук

Фундаментальні дослідження з 
актуальних проблем суспільних та 
гуманітарних наук

Інформаційні та комунікаційні технології

Науки про життя, нові 
технології профілактики та 
лікування найпоширеніших 

захворювань

Цільові прикладні дослідження з 
питань гармонізації системи 
“людина - світ” та створення новітніх 
технологій покращення якості життя
Фундаментальні дослідження з 
актуальних проблем суспільних та 
гуманітарних наук

Нові речовини і матеріали
Цільові прикладні дослідження з 
питань гармонізації системи 
“людина - світ” та створення новітніх 
технологій покращення якості життя
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спонсорська допомога наукові послуги
із загального фонду д/б договорні НДДКР

25%

60%

15%

НДР, що фінансуються із заг. фонду д/б

Госпдоговірні

Проведення наукових заходів

4,04 млн. 

2,9 млн. 

4,2 млн. 4,0 млн. 

3,1 млн. грн.
у 2015 році

2291,25 тис. грн.
(зростання майже на 35%)

2016

2,8 млн. 

Тис. грн.

роки

30%



НАУКОВІ ШКОЛИ
ПолтНТУ

Обґрунтування моделей 
регіонального розвитку 
та формування 
наукових засад 
регіональної соціально-
економічної політики

професор
ОНИЩЕНКО В.О.

Проблеми 
розрахунку, 
конструювання і 
впровадження у 
виробництво 
сталезалізобетонних 
конструкцій

професор
СТОРОЖЕНКО Л.І.

Розроблення методів 
розрахунку надійності 
будівельних конструк-
цій, дослідження і 
нормування наван-
тажень і впливів на 
будівельні конструкції
професор
ПІЧУГІН С.Ф.

Дослідження стану 
залізобетонних
і кам’яних 
конструкцій, що 
зазнають складних 
деформацій

професор
ПАВЛІКОВ А.М.

Механізація 
трудомістких 
технологій і процесів 
будівельного 
виробництва

професор
ОНИЩЕНКО О.Г.

Дослідження та 
впровадження 
ефективних фунда-
ментів, закріплення 
ґрунтів, оцінювання 
стійкості схилів, 
геотехнічних процесів
професор
ЗОЦЕНКО М.Л.

Вібраційна техніка 
та вібраційні 
технології

професор
СЕРДЮК Л.І.

Симетрійний аналіз 
рівнянь нелінійної 
математичної 
фізики

професор
СЕРОВ М.І.

Автоматизація 
технологічних 
процесів

професор
ГАЛАЙ М.В.

Дослідження збалансованого 
природокористування, прикладної 
екології та енергоефективності

професор
ГОЛІК Ю.С.
професор
КОЛІЄНКО А.Г.



РОЗРОБКИ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ 
НАПРЯМАМИ РОЗВИТКУ
НАУКИ І ТЕХНІКИ

Полтавський 
технічний університет

Полтавський національний
технічний університет імені

Юрія Кондратюка

виконано понад
100 науково-дослідницьких робіт,

що фінансувались за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету

(загальний обсяг фінансування 772 тис. грн.)
виконується 6 науково-дослідних робіт

КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

3,2



КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ 
ВИКОНАННЯ Д/Б НДР

Назва НДР
Статті

Моно-
графії

Підруч-
ники, 
навч. 
посіб.

Патен-
ти

Дисертації Коеф. 
вик-ня 
бюдж. 
коштів

Scopus Інші
НМБД Фахові канд. докт.

Фундаментальні
Розробка наукових засад фазових 
перетворень техногенних і природних 
газогідратів та створення новітніх 
технологій їх видобування
(перехідна)

4
(100%) 7 7

(250%)
4

(200%)

1
(поза-

планово)
- 2

(100%) -

Прикладні
Конструктивна і теплова надійність 
несучих і огороджувальних комплексних 
конструкцій

7
(140%) 14 34

(113%)
1

(100%)
3

(300%)
6

(150%)
4

(133%)
1

(100%) 2,1

Високоефективні сталезалізобетонні
несучі конструкції каркасів 
багатоповерхових будівель

4
(100%) 7 25

(125%)
4 (2+2)
(200%)

2
(100%)

3
(100%)

4
(100%)

1
(100%) 1,3

Вплив розвитку нафтогазового 
комплексу та альтернативної енергетики 
на стан енергетичної безпеки України

13
(186%) 6 33 

(у 2,8 р)
11

(у 2,2 р.)
9

(в 4 р.)
5

(в 5 р.)
4

(100%)
1

(100%) 2,8

Створення ефективного 
малогабаритного обладнання для 
комплексної механізації робіт в умовах 
будівельного майданчика

3
(150%) 2 8

(100%) 1 1
(100%)

5
(125%)

1(+1)
(100%)

1
(100%) 1,4

Ресурсоекономні технології відновлення 
й реконструкції житлових, громадських і 
виробничих будівель та захисних споруд 
цивільної оборони (перехідна)

4
(80%) 8 24

(80%)
5

(100%) 7 3
(75%)

2
(66,6%) - 2,3



Обсяг фінансування: 188,608 тис. грн.

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 
КОМПЛЕКСНІ КОНСТРУКЦІЇ У БУДІВНИЦТВІ
Прикладні науково-дослідні роботи (2015 − 2017 роки)

Конструктивна і теплова надійність несучих і огороджувальних 
комплексних конструкцій

Високоефективні сталезалізобетонні несучі конструкції 
каркасів багатоповерхових будівель

Обсяг фінансування: 188,608 тис. грн.

Ресурсоекономні технології відновлення й реконструкції житлових, 
громадських і виробничих будівель та захисних споруд цивільної оборони

Термін виконання: 2016-2017 рр.
Обсяг фінансування у 2016 році: 200,779 тис. грн.

Термін виконання: 2015-2016 рр.

Термін виконання: 2015-2016 рр.



КОНСТРУКТИВНА І ТЕПЛОВА НАДІЙНІСТЬ НЕСУЧИХ І 
ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСНИХ КОНСТРУКЦІЙ

(№ д.р. 0115U002417)Науковий керівник: д.т.н., проф. С.Ф. Пічугін
Терміни виконання: 2015 – 2016 рр.
Фактичний обсяг фінансування: 188,608 тис. грн.

(запит 300 тис. грн) 

КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 2,1

СТВОРЕНА НАУКОВА
ПРОДУКЦІЯ  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ 
ПОКАЗНИКІВ СТІНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ 
СТАЛЕВИХ ХОЛОДНОФОРМОВАНИХ ПРОФІЛІВ

ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ РАМ 
ПРИ МІНЛИВОСТІ ЖОРСТКОСТІ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ



(№ д.р. 0115U002418)
Науковий керівник: д.т.н., проф. Л.І. Стороженко
Терміни виконання: 2015 – 2016 рр.
Фактичний обсяг фінансування: 188,608 тис. грн.

(запит 300 тис. грн) 

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ НЕСУЧІ 
КОНСТРУКЦІЇ КАРКАСІВ БАГАТОПОВЕРХОВИХ 
БУДІВЕЛЬ

СТВОРЕНА НАУКОВА
ПРОДУКЦІЯ  

КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 1,3



(№ д.р. 0116U002567)
Науковий керівник: д.т.н., проф. О.В. Семко
Терміни виконання: 2016 – 2017 рр.
Фактичний обсяг фінансування: 200,779 тис. грн.

(запит 1100 тис. грн) 

РЕСУРСОЕКОНОМНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ 
Й РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ, ГРОМАДСЬКИХ І 
ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД 
ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Основна мета проекту полягає в удосконаленні існуючих та
розробленні нових ресурсоекономних технологій (уніфікованих конструкцій,
засобів, методів, організаційно-технологічних рішень) відновлення й
реконструкції житлових, громадських і виробничих будівель та захисних
споруд цивільної оборони з урахуванням сучасних вимог щодо їх
індустріальності, надійності та конструктивної безпеки, технічних
ризиків й енергоефективності на всіх етапах їх життєвого циклу як єдиної
технологічної (нормативної, проектно-розрахункової та конструктивно-
організаційної) системи, призначеної для застосування в районах,
постраждалих від надзвичайних ситуацій природнього й техногенного
характеру (в т. ч. бойових дій).



Науковий супровід будівництва: 750 тис. грн.

Замовники: ТОВ «Будхол» (м. Київ);  Arricano Group,  (Люксембург)
Партнери: Conisbee (м. Лондон, Великобританія);
ТОВ «Проектіндустрія» (м. Київ); ПП АльмаТехнолоджис», (м. Кременчук) 

ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
«ЛУК’ЯНІВКА»

Закріплення котловану в зоні 
існуючої будівлі

Оточуюча історична 
забудова



ВПЛИВ РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ 
ТА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА СТАН 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

(№ д.р. 0115U002415)
Науковий керівник: д.е.н., проф. В.О. Онищенко
Терміни виконання: 2015 – 2016 рр.
Фактичний обсяг фінансування: 188,608 тис. грн.

(запит 300 тис. грн) 

Розроблено практичні рекомендації щодо
управління розвитком нафтогазового комплексу
та альтернативної енергетики з урахуванням
стратегічних орієнтирів в системі енергетичної
безпеки держави України відповідно до вимог
сучасності в умовах обмеженості традиційних
енергетичних ресурсів.

Території перспективного 
розвитку нафтогазового 
комплексу України

Картограма інтегрального та 
сукупного потенціалу 
альтернативної енергетики 
України за регіонами та видами



ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ 
РІШЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА 
ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ У 
СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

Зменшення сейсмічної 
небезпеки

Метод обмеження бічного зміщення 
ґрунту за рахунок його армування 
ґрунтоцементними елементами

Метод огородження 
ґрунтоцементними 
елементами

Метод суцільної 
штучної основи



(№ д.р. 0115U002420)

Терміни виконання: 2015 – 2017 рр.
Фінансування у 2016 році: 382,514 тис. грн.

(запит 1200 тис. грн) 
Одержаний науковий результат:

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НДР
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ 
ПАРАМЕТРІВ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ У СИСТЕМАХ ІЗ 
ГАЗОВИМИ ГІДРАТАМИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ГАЗОГІДРАТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Комплексна НДР
«Розробка наукових засад фазових перетворень техногенних і природних 
газогідратів та створення новітніх технологій їх видобування» 

запропоновано і обґрунтовано спосіб виробництва газогідратних блоків із внутрішнім 
джерелом енергії, законсервованих шаром льоду, та основні технологічні параметри 
їх виробництва. 



СТВОРЕНА НАУКОВА
ПРОДУКЦІЯ  

Для реалізації даного способу розроблено принципову схему 
дослідно-промислової установки потужністю до 20 тис. м3

газу на добу. 

Згідно розрахунків, на виробництво
газогідратних блоків, що не потребують
додаткового охолодження в процесі
транспортування і зберігання, витрачається, у
перерахунку на газ, не більше 12 % енергії
у літній період та 2,8% - у зимовий.

Пілотний проект установки з виробництва 
гідрату вуглеводневих газів у вигляді блоків 
потужністю 140 т/добу (20 тис м3/добу газу), 

що загалом в найближчій перспективі 
дасть змогу розв’язати проблему

диверсифікації поставок газу в Україну



ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ
У СКЛАДІ  ГАЗОГІДРАТУ

Газогідратні блоки великого розміру, 
виготовлені відповідно до запропонованої 
технології, придатні до тривалогозберігання і 
транспортування за атмосферного тиску
та незначної від’ємної температури. 

НОУ-ХАУ!



«ГАЗОГІДРАТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У 
ГІРНИЦТВІ, НАФТОГАЗОВІЙ СПРАВІ ТА 
ГЕОТЕХНІЦІ»

І Міжнародна науково-технічна конференція 

IІ Міжнародна науково-технічна конференція 
«ГАЗОГІДРАТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГІРНИЦТВІ, 
НАФТОГАЗОВІЙ СПРАВІ, ГЕОТЕХНІЦІ ТА 
ЕНЕРГЕТИЦІ», 9 - 11 листопада 2016 року, м. Дніпро

2014 рік, ПолНТУ



Міжнародна спеціалізована  виставка 
«НАФТОГАЗЕКСПО-2016»

XIX Міжнародний форум 
нафтогазової промисловості 
«НАФТА ТА ГАЗ 2016»
25 - 27 жовтня, Київ

8 – 10 листопада, Київ



ҐРУНТОЦЕМЕНТНІ СХОВИЩА ДЛЯ 
ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ БУРІННЯ ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОГАЗОВИХ 
СВЕРДЛОВИН

СХЕМА ПІДЗЕМНОГО СХОВИЩА ВІДХОДІВ 
БУРІННЯ НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН 

ПРИ НАЯВНОСТІ ВОДОТРИВУ



Кафедра прикладної екології та природокористування

(на замовлення Полтавської обласної адміністрації )

13 грудня 2016 року Програму було презентовано та 
обговорено на розширеній колегії Полтавської ОДА

В рамках реалізації Програми область
у період до 2021 року зможе цілком
перейти на роздільне збирання сміття,
сортування та його переробку.



67 монографій, в тому числі

59  підручників і навч. посібників
СТАТТІ:

790 − у фахових виданнях України
189 − у закордонних виданнях
368 − у виданнях, що входять

до НМБД
404 публікації зі студентами

13 − за кордоном



Фахові видання ПолтНТУ

(заснований у 2003 році)

Головний редактор – д.е.н., проф., голова
ради ректорів ВНЗ III-IV рівня акредитацій
Полтавського регіону, ректор ПолтНТУ
Володимир Олександрович Онищенко

6  випусків близько 140 статей
в рік, з них на іноземній мові 
близько 15% 

(заснований у 1993 році)
Головний редактор – д.т.н., проф.
Сергій Федорович Пічугін

в середньому 2-3  випусків близько 
150 статей в рік, з них на іноземній 
мові в 2016 році близько 20% 





201
публікація у НМБД Scopus

(станом на 15 грудня 2016 року)
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зростання 
у 3,5 рази

За загальною кількістю публікацій
у МНБД Scopus ПолтНТУ займає
1-ше місце в Полтавській області
серед ВНЗ, що підпорядковуються 
МОН України

зростання 
майже в два рази



РАДА МОЛОДИХ 
ВЧЕНИХ ПолтНТУ

(створена у 2015 році)

http://rmv.pntu.edu.ua/index.html

229
молодих учених університету

об'єднує

(понад третини штатних працівників)

http://rmv.pntu.edu.ua/index.html


У 2016 році на Конкурс подано
4 проекти молодих вчених університету

П’ятеро молодих вчених 
університету ввійшли до складу 
фахових секцій експертної 
ради МОН України з відбору 
проектів молодих учених

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
ПолтНТУ

2016 рік



РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
ПолтНТУ

Стипендіатка іменної академічної 
стипендії Президента України для 
студентів вищих навчальних 
закладів та аспірантів

Стипендіати іменної стипендії Кабінету 
Міністрів України для молодих вчених

2016 рік

Двоє молодих вчених стали стипендіатами іменної 
стипендії міського голови для молодих учених міста 
Полтави

Двоє молодих вчених удостоєні премії 
імені академіка М.С. Будникова Академії 

будівництва України



РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
ПолтНТУ
2016 рік

ПРЕМІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

«КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО 
ВІДНОВЛЕННЯ ЗАБУДОВИ, ПОСТРАЖДАЛОЇ 
ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 509/2016 
«Про присудження премій Президента України

для молодих вчених 2016 року»



СТУДЕНТИ-ПЕРЕМОЖЦІ
ІІ турів Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт та олімпіад



ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ

Планування, організація та спільне 
виконання наукових досліджень

Участь у підготовці наукових кадрів, 
підвищення кваліфікації

Навчально-методична робота

Співпраця Університету з Національною 
академією наук охоплює фактично весь 

освітянський процес: від школи до 
підготовки магістрів та наукових

кадрів високої кваліфікації



Починаючи з 2008 року на базі ПолтНТУ сумісно з 
науковими установами НАН України проводиться 
щорічна науково-практична конференція 

«ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
АКАДЕМІЧНОЇ ТА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ
НАУКИ»

2009 рік 2012 рік 2014 рік 2016 рік 

Мета конференції - обговорення проблем фундаментальних та 
природничих наук, економіки, екології, техніки і технологій; презентація 
результатів спільних наукових досліджень учених Національної академії 
наук України та Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка; визначення перспектив розвитку наукових 
досліджень, підготовки фахівців і наукових кадрів



УСТАНОВИ-СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ



УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ –
ПАРТНЕРИ ПолтНТУ
Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Інститут бiоорганiчної хімії та нафтохiмiї НАН України
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України
Інститут газу НАН України
Інститут геологічних наук НАН України
Інститут гідромеханіки НАН України
Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України
Інститут загальної та неорганічної хімії імені В.I. Вернадського
Інститут проблем природокористування та екології НАН України
Інститут проблем ринку та економічно-екологічних досліджень НАН України
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С.I. Субботіна

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ
Північно-Східного наукового центру
Національної академії наук України
та Міністерства освіти і науки України
здійснення регіональної технологічної політики на основі
організації та проведення комплексних наукових досліджень,
спрямованих на розв'язання актуальних проблем соціально-
економічного розвитку Північно-Східного регіону України



18 травня 



В рамках співпраці розроблено електронний датчик вологості ґрунту з
можливістю дистанційної передачі інформації на реєструючий пристрій.
Для тестування та калібрування датчика проведено низку
експериментальних досліджень на полігоні Полтавської гравіметричної
обсерваторії:

зібрано і досліджено макетний екземпляр

розроблено дослідний зразок, який 
встановлено на 
полігоні Полтавської гравіметричної 
обсерваторії в ґрунт на глибині 0,5-1 м для 
тестування та калібровки


ПЕРЕВАГИ І ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

розташовується в ґрунті на необхідній глибині;
вихідний сигнал аналоговий у межах 0-500 мВ; 
інформація може передаватися  за допомогою
кабелю до реєструючого пристрою на відстань до 50 м;
склад ґрунту (напр. кількість і склад солей) не 
впливає на покази вологоміра









ТЕПЛО- ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ 
СОНЯЧНИЙ КОЛЕКТОР

комбіноване автономне 
енергопостачання (електропостачання 
та гарячого водопостачання) будівель



в рамках реалізації Угоди про партнерство з питань 
комерціалізації результатів науково-технічної діяльності 
між Міністерством освіти і науки та
групою компаній GrowthUp

«лекційні
заняття»

«відбір команд 
за проектами»

«методична 
підтримка 
R&D »

«підтримка 
комерціалізації  проекту»

“…важливо отримати кінцевий результат наукових досліджень – довести
створений науковий продукт до ринку, його комерціалізація, хоча таких прикладів
на сьогодні в Україні доволі мало… Наша мета, щоб українська наука стала на крок
ближчою до західних ринків…” Олександр Якименко

Проект ПолтНТУ – однин із 4,
обраних міжнародними експертами
для участі у третьому етапі



Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка

Координація в регіоні роботи зі створення,
користування, зберігання та поширення національних
ресурсів науково-технічної інформації

Сприяння інтеграції науки і виробництва та
інформаційно-методична підтримка інвестиційно-
інноваційного та науково-технічного розвитку
Полтавського регіону

Інформаційно-аналітичне обслуговування потреб усіх
категорій користувачів (органів державної влади,
науковців, підприємців, студентів)

Сприяння комерціалізації результатів наукових
досліджень університетів та наукових установ в регіоні
та просування їх на ринок технологій

(створений Наказом МОН України шляхом реорганізації ДП
«Полтавський державний центр науки, інновації та інформатизації»)

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
загалом 53 діючих угод

щодо міжнародного співробітництва

International cooperation timeline

2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016

6                           7                         14                      40                       63

6                           9                      27                      46
2012

2016



«КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ 
ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ 
КОНДРАТЮКА», 5100 тис. €.
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