
Проект 

 

Рішення Вченої ради університету 

з питання  «Звіт про виконання науково-дослідних робіт, що фінансувалися з 

державного бюджету в 2017р.   

від 26 грудня 2017 р. 
  

  

На науково-технічній раді університету було заслухано доповіді керівників 

науково-дослідних робіт, що фінансувалися з державного бюджету в 2017р.  

Науково-дослідні роботи, що завершуються у 2017р: 

- 14.01.16.17 

  НДР: "Удосконалення технічного забезпечення та технологій експортних  

перевезень зернових вантажів" 

  Керівник: д.т.н., проф. Мямлін С.В. 

Тема завершується 31.12. 2017р. 

Доповідав керівник НДР  проф. Мямлін С.В. Робота виконана в повному     

обсягу згідно з календарним планом. 

-14.02.16.17 

"Розробка інноваційних конструкцій вантажних вагонів для гірських  

залізниць з урахуванням новітніх матеріалів та застосування сучасних  

технологій зварювання” 

  Керівник: д.т.н., проф. Мямлін В.В. 

Тема завершується 31.12. 2017р. 

Доповідав керівник НДР  проф. Мямлін В.В. Робота виконана в повному     

обсягу згідно з календарним планом. 

 

Науково-дослідні роботи, що подовжуються на наступний етап у 2018р: 

-14.03.17.18 

"Науково-технічне забезпечення сталого розвитку залізничних перевезень 

в міжнародному сполученні "Україна-Євросоюз" 

  Керівник : д.т.н., проф. Курган М.Б. 

Доповідав керівник НДР  проф. Курган М.Б. Перший етап виконано  

протягом 2017р. у повному обсягу.  

 

-23.01.16.18 



"Розробка інтелектуальних технологій ефективного енергозабезпечення  

транспортних систем" 

Керівник: д.т.н., доц. Босий Д.О. 

Доповідав керівник НДР доц. Босий Д.О.  Тема виконується молодими вченими 

університету, другий етап роботи виконано згідно з запланованим графіком. 

-23.02.17.19 

Фундаментальна тема "Розробка енергоефективної технології сумісної роботи 

системи централізованого тягового електропостачання та системи розподілених 

альтернативних джерел електроенергії" 

Керіник : д.т.н., проф. Сиченко В.Г. 

Доповідав керівник НДР проф. Сиченко В.Г. Перший етап НДР виконано в 

повному обсягу згідно з календарним планом. 

-95.03.17.18 

"Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту на основі  

уніфікованих інтелектуальних технологій процесів перевезень та  

експлуатації парків технічних систем" 

Керівник : д.ф.-м.н., проф. Пічугов С.О. 

Доповідав керівник НДР проф. Пічугов С.О. Перший етап роботи  

виконано в повному обсягу згідно з календарним планом робіт на 2017р. 

-23.03.17.17  

Грант, що отриманий з бюджетного фінансування взаємодії України та 

Білорусі. 

«Вдосконалені інформаційні технології моделювання взаємодії рухомого 

складу та колії» 

Керівник : д.т.н., проф. Кузнецов В.Г.  

Доповідав керівник НДР проф. Кузнецов В.Г. Перший етап роботи  

виконано в повному обсягу згідно з календарним планом робіт на 2017р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіти наукових керівників науково-дослідних робіт, що 

фінансувалися з державного бюджету в 2017р. та рекомендувати МОН України 

продовжити фінансування робіт № 14.03.17.18, 23.01.16.18, 23.02.17.19, 95.03.17.18, 

23.03.17.17. на наступний етап у 2018р. 

  

 
 


