№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Інформація
щодо наукових розробок, що досліджуються у вищих навчальних закладах м. Полтави
Назва розробки
Сфера
Розробник (ПІБ, посада)

Контакти

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Розроблення технологій продукції
Виробництво харчових
Тюрікова Інна Станіславівна,
т. 56-08-48,
харчування підвищеної біологічної цінності
продуктів
кандидат технічних наук,
e-mail: thvrg@puet.edu.ua
доцент кафедри технологій
харчових виробництв і
ресторанного господарства
Удосконалення споживних властивостей
Виробництво харчових
Хмельницька Євгенія
т. 50-91-36,
готової продукції при переробці рослинної
продуктів
Вікторівна, кандидат технічних
e-mail: tpt@puet.edu.ua
сировини, вирощеної в Полтавській області
наук, доцент кафедри
товарознавства, біотехнології,
експертизи та митної справи
Розробка та виготовлення установок для
Екологічна безпека
Семенов Анатолій
т. 50-91-36,
бактерицидного знезараження (води,
Олексійович, кандидат фізикоe-mail: tpt@puet.edu.ua
поверхонь без озонної дії, транспортної тари,
математичних наук, доцент
повітря)
кафедри товарознавства,
біотехнології, експертизи та
митної справи
Екологічні аспекти дослідження якості
Екологічна безпека
Гнітій Надія Володимирівна,
т. 50-91-36,
товарів народного споживання
старший викладач кафедри
e-mail: tpt@puet.edu.ua
товарознавства, біотехнології,
експертизи та митної справи
Якість продукції та послуг готельноГотельно-ресторанне
Капліна Тетяна Вікторівна,
т. 56-07-22,
ресторанного господарства: теоретичний та
господарство
доктор технічних наук,
e-mail: kaf_grksn@ukr.net,
практичний аспекти
професор, завідувач кафедри
kaf.grks.puet@gmail.com
готельно-ресторанної та
курортної справи
Інформаційно-аналітична підтримка
Торгівля
Рогоза Микола Єгорович,
т. 50-92-05, e-mail:
управління логістикою підприємств торгівлі
економічних наук, професор,
rogoza.ne@gmail.com
завідувач кафедри економіки

№
з/п

Назва розробки

Сфера

7.

Логістичне управління виробничо-збутовою
діяльністю підприємств

Торгівля

8.

Ефективність інвестицій в людський капітал
на підприємствах в сучасних умовах

Торгівля. Вища освіта

9.

Удосконалення механізмів систем та
стратегій управління розвитком підприємств
в умовах глобалізаційних процесів

Управління

10.

Методологія побудови інноваційних
інтелектуальних життєздатних систем
управління

Управління

11.

Проблеми функціонування та розвитку сфери
туризму в умовах модернізації економіки

Туризм

12.

Аспекти розвитку галузі свинарства на
сучасному етапі. Товарознавча
характеристика продукції свинарства

Товарознавство

Розробник (ПІБ, посада)
підприємства та економічної
кібернетики
Перебийніс Василь Іванович,
доктор економічних наук,
професор кафедри економіки
підприємства та економічної
кібернетики
Костишина Тетяна Адамівна,
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри
управління персоналом,
економіки праці та економічної
теорії
Рогоза Микола Єгорович,
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри
економіки підприємства та
економічної кібернетики
Лисенко Юрій Григорович,
доктор економічних наук,
професор, директор навчальнонаукового інституту
інноваційних технологій
управління
Скляр Георгій Павлович,
доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри
туристичного та готельного
бізнесу
Бірта Габріелла Олександрівна,
доктор сільськогосподарських
наук професор, завідувач

Контакти

т. 50-92-05,
e-mail: ec.pusku@gmail.com

т. 50-91-33,
e-mail: ypep@puet.edu.ua

т. 50-92-05,
e-mail: rogoza.ne@gmail.com

т. 50-92-03,
e-mail:
yuriy.lysenko.1945@gmail.co
m
т. 56-06-81,
e-mail: turizm@puet.edu.ua

т. 50-91-36,
e-mail: tpt@puet.edu.ua

№
з/п

13.

14.

Назва розробки

Перспективи розвитку бухгалтерського
обліку, аналізу та аудиту в умовах
інноваційних інформаційних технологій
Доктринальне дослідження та нормативне
визначення заборон і обмежень як засобів
запобігання корупції

Сфера

Бухгалтерський облік
Право

15.

Юридична аргументація та її моделі

Право

16.

Фінансова система України: проблеми
функціонування та перспективи розвитку

Фінанси

17.

Використання документного фонду
Державного історико-культурного
заповідника «Поле Полтавської битви» з
метою практичного забезпечення
документознавчих дисциплін

Документознавство

18.

Товарознавчі аспекти
конкурентоспроможності нехарчової
продукції

Товарознавство

Розробник (ПІБ, посада)
кафедри товарознавства,
біотехнології, експертизи та
митної справи
Карпенко Ольга Василівна,
к.е.н., професор кафедри
бухгалтерського обліку і аудиту
Лаврик Галина Володимирівна,
доктор юридичних наук,
професор, завідувач кафедри
правознавства
Лаврик Галина Володимирівна,
доктор юридичних наук,
професор, завідувач кафедри
правознавства
Яріш Олена Валентинівна,
кандидат економічних наук,
доцент, завідувач кафедри
фінансів і обліку
Оніпко Тетяна Володимирівна,
доктор історичних наук,
професор,
завідувач сектору
документознавства та
інформаційної діяльності в
економічних системах кафедри
менеджменту
Басова Юлія Олександрівна,
к.т.н., доцент кафедри
товарознавства, біотехнології,
експертизи та митної справи

Контакти

т. 56-07-71,
e-mail: buhoblic@puet.edu.ua
т. 56-10-02
e-mail: law.puet@gmail.com
т. 56-10-02
e-mail: law.puet@gmail.com
т. 50 -91-71
e-mail: fbi@puet.edu.ua
т. 56-07-05
e-mail: mened@puet.edu.ua

т. 50-91-36,
e-mail: tpt@puet.edu.ua

№
з/п
19.

Назва розробки

Сфера

Розробник (ПІБ, посада)

Контакти

Забезпечення розвитку суб’єктів
підприємництва в умовах трансформації
економічних відносин України

Економіка

т. 50-91-71
e-mail: fbi@puet.edu.ua

20.

Біотехнології в переробці харчової сировини
та виробництві харчових продуктів

Біотехнології

21.

Формування асортименту, якості та
безпечності харчової сировини і продуктів

Товарознавство

22.

Сучасні тенденції викладання іноземної мови
у вищому навчальному закладі

Вища освіта

23.

Конкурентоспроможність підприємств
малого та середнього бізнесу у сфері
торгівлі: оцінка, ефективність, стратегія
розвитку

Підприємництво

24.

Особливості складання бізнес-планів у
різних галузях економіки

Підприємництво

Педченко Наталія Сергіївна,
доктор економічних наук,
професор, професор кафедри
фінансів та банківської справи
Бірта Габріелла Олександрівна,
доктор сільськогосподарських
наук професор, завідувач
кафедри товарознавства,
біотехнології, експертизи та
митної справи
Горячова Олена Олександрівна,
кандидат технічних наук,
доцент завідувач кафедри
товарознавства, біотехнології,
експертизи та митної справи
Іщенко Валентина Леонідівна,
кандидат філологічних наук,
доцент, завідувач кафедри
ділової іноземної мови
Балабан Петро Юрійович,
кандидат економічних наук,
професор кафедри
підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності
Юрко Ігор Вікторович,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри
підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності

Полтавська державна аграрна академія

т. 50-91-36,
e-mail: tpt@puet.edu.ua

т. 50-91-36,
e-mail: tpt@puet.edu.ua

50-91-72
e-mail: dim@puet.edu.ua
т. 56-06-73,
e-mail: ivyurko@gmail.com

т. 56-06-73,
e-mail: ivyurko@gmail.com

№
з/п
25.

Назва розробки

Сфера

Розробник (ПІБ, посада)

Випробування сортів озимої пшениці
української, іноземної селекції та селекції
ПДАА за адаптивними властивостями в
умовах Лівобережного Лісостепу України та
визначення ефективності застосування
різних систем добрив

Сільське господарство

Випробування сортів озимої пшениці
селекції Лімагрейн за адаптивними властивостями в умовах Лівобережного Лісостепу
України

Сільське господарство

проф. Тищенко В.М.,
доц. Баташова М.Є

Розробка нових методів оптимізації
селекційного процесу на основі екологогенетичного підходу та створення нових
сортів пшениці озимої, високопродуктивних
та максимально придатних для вирощування
в умовах Лівобережного Лісостепу України

Сільське господарство

проф. Тищенко В.М.,
доц. Баташова М.Є

Розробка нових методів оптимізації
селекційного процесу на основі екологогенетичного підходу та створення нових
сортів гороху, високопродуктивних та
максимально придатних для вирощування в
умовах Лівобережного Лісостепу України

Сільське господарство

проф. Тищенко В.М.,
доц. Баташова М.Є

проф. Тищенко В.М.,
доц. Баташова М.Є.

26.

27.

28.

Контакти
вул. Сковороди 1/3,
корп. 1, каб. 58,
e-mail:
volodymyr.tyshchenko@pdaa.
edu.ua;
instagro@ukr.net
тел. (0532) 50-23-51;
+38 (099) 9656239
вул. Сковороди 1/3,
корп. 1, каб. 58,
e-mail:
volodymyr.tyshchenko@pdaa.
edu.ua;
instagro@ukr.net
тел. (0532) 50-23-51;
+38 (099) 9656239
вул. Сковороди 1/3,
корп. 1, каб. 58,
e-mail:
volodymyr.tyshchenko@pdaa.
edu.ua;
instagro@ukr.net
тел. (0532) 50-23-51;
+38 (099) 9656239
вул. Сковороди 1/3,
корп. 1, каб. 58,
e-mail:
volodymyr.tyshchenko@pdaa.
edu.ua;
instagro@ukr.net
тел. (0532) 50-23-51;
+38 (099) 9656239

№
з/п
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Назва розробки
Розробка методів збільшення врожайності
сільськогосподарських культур і поліпшення
якості продукції рослинництва; поліпшення
родючих властивостей
ґрунту, оптимізація норм застосування
добрив, засобів хімічного захисту
і норм висіву насіння.
Обґрунтування вирощування енергетичних
культур (міскантусу, проса прутоподібного
та верби енергетичної) як сировини для
виробництва біопалива
Визначення ефективності гумінових
препаратів SoilBiotics на посівній якості
насіння, урожайності сільськогосподарських
культур

Сфера

Сільське господарство

Розробник (ПІБ, посада)

Контакти

доц. Маренич М.М., доц.
Юрченко С.О.

вул. Сковороди 1/3,
корп. 1; тел. 56-58-01
e-mail: dekanatagro@ukr.net
agro@pdaa.edu.ua

Сільське господарство

доц. Маренич М.М.,
доц. Кулик М.І.

Сільське господарство

доц. Маренич М.М., доц.
Юрченко С.О.

Обґрунтування агроекологічних засад
вирощування енергетичних культур в умовах
господарства

Сільське господарство

доц. Кулик М.І.

Наукове обґрунтування використання
рослинних решток польових культур для
отримання біопалива

Сільське господарство

доц. Кулик М.І.

Обґрунтування технології вирощування
енергетичних культур на малопродуктивних
ґрунтах

Сільське господарство

доц. Кулик М.І.

Вивчення бактерицидної дії пробіотичних
препаратів на фітопатогени
сільськогосподарських культур при їх
зберіганні у зерносховищах

Сільське господарство

проф. Писаренко П.В.,
доц. Ласло О.О.

вул. Сковороди 1/3,
корп. 1; тел. 56-58-01
e-mail: dekanatagro@ukr.net
agro@pdaa.edu.ua
вул. Сковороди 1/3,
корп. 1; тел. 56-58-01
e-mail: dekanatagro@ukr.net
agro@pdaa.edu.ua
вул. Сковороди 1/3,
корп. 1; тел. 56-58-01
e-mail: dekanatagro@ukr.net
agro@pdaa.edu.ua
вул. Сковороди 1/3,
корп. 1; тел. 56-58-01
e-mail: dekanatagro@ukr.net
agro@pdaa.edu.ua
вул. Сковороди 1/3,
корп. 1; тел. 56-58-01
e-mail: dekanatagro@ukr.net
agro@pdaa.edu.ua
вул. Сковороди 1/3,
корп. 1; тел. 56-58-01
e-mail: dekanatagro@ukr.net
agro@pdaa.edu.ua

№
з/п
36.

Назва розробки

Сфера

Розробник (ПІБ, посада)

Ведення первинного насінництва сортів сої в
умовах господарства

Сільське господарство

доц. Білявська Л.Г.,
доц.Білявський Ю.В.

Сорти сої Алмаз та Антрацит

Сільське господарство

доц.. Білявська Л.Г.,
Діянова А.О.

Удосконалення регулювання паливоподачі в
паливних насосах високого тиску
розподільчого типу

Сільське господарство

доц. Харак Р.М.,
доц. Біловод О.І.,
доц. Горбенко О.В,,
проф. Шейченко В.О.

Удосконалення технології утримання овець

Сільське господарство

проф. Шостя А.М., проф.
Усенко С.О.

Розробка зоотехнологічних вимог
проявлення максимальної продуктивності та
відтворювальної здатності свиней
миргородської породи

Сільське господарство

проф. Шостя А.М., проф.
Поліщук А.А., доц. Усенко С.О.

Розроблення технології гетероспермного
внутрішньо маткового штучного осіменіння
свиней

Сільське господарство

провідний фахівець
Шостя А.М.,

37.

38.

39.

40.

41.

Контакти
вул. Сковороди 1/3,
корп. 1, каб. 58,
e-mail: bilyavska@ukr.net
+38 (050) 9481757,
вул. Сковороди 1/3,
корп. 1, каб. 58,
e-mail: bilyavska@ukr.net
+38 (050) 9481757
вул. Сковороди 1/3,
навчальний корпус №3,
2-й поверх, каб. №356
e-mail:
ruslan.kharak@pdaa.edu.ua
тел. (0532) 56-96-87
(Деканат ІТФ)
вул. Сковороди, 1/3
e-mail:
sveta_usenko@ukr.net;
tvpt@pdaa.edu.ua
тел. (0532) 56-51-87
(деканат факультету
ТВППТ)
вул. Сковороди, 1/3
e-mail:
sveta_usenko@ukr.net;
tvpt@pdaa.edu.ua
тел. (0532) 56-51-87
(деканат факультету
ТВППТ)
вул. Сковороди, 1/3

№
з/п

Назва розробки

Сфера

42.
Аналіз сучасних вимог до виробництва
комбікормів для фермерських господарств

Сільське господарство

Розробник (ПІБ, посада)

Контакти

доц. Юрченко С.О. проф.
Слинько В.Г.,
доц. Бондаренко О.М.,
доц. Мороз О.Г.,
доц. Усачева В.Є.
доц. Ломако Д.В.
проф. Тендітник В.С.,
доц. Юхно В.М.,
доц. Ярошенко Г.М., доц.
Кузьменко Л.М., доц.
Кравченко О.І., доц. Кодак Т.С.

e-mail:
sveta_usenko@ukr.net;
tvpt@pdaa.edu.ua
тел. (0532) 56-51-87
(деканат факультету
ТВППТ)
вул. Сковороди, 1/3
e-mail: tvpt@pdaa.edu.ua
тел. (0532) 56-51-87
(деканат факультету
ТВППТ)
вул. Сковороди 1/3
e-mail: fvmpoltava@ukr.net
dekvetmed@pdaa.edu.ua
тел. : (0532) 56-96-08
факс .: (0532) 56-96-08
(деканат факультету
ветеринарної медицини)
вул. Сковороди, 1/3
корп. 4
тел: (0532)56-96-14
e-mail: fem@pdaa.edu.ua
вул. Сковороди 1/3,
корп. 1; тел. 56-58-01
e-mail: dekanatagro@ukr.net
agro@pdaa.edu.ua
вул. Сковороди 1/3,
навчальний корпус №3
тел.(факс) (0532) 56-96-87
е-mail: mech@pdaa.edu.ua
вул. Сковороди 1/3,
навчальний корпус №3

43.
Спосіб копроовоскопічної діагностики
езофагостомозу свиней

44.

45.

46.

47.

Сільське господарство

проф. Євстаф’єва В.О,
Манойло Ю.Б.
Мельничук В.В.

Паспортизація Білоцерківської об’єднаної
громади Великобагачанського району
Полтавської області

Сільське господарство

проф. Лозинська Т.М.,
доц.. Дорофєєв О.В.

Розробка замкненого циклу отримання
теплової енергії з біомаси енергетичних
культур

Сільське господарство

доц. Калініченко В.М.

Метод оцінки міцності рами автомобілятягача КРАЗ-6446 у випадку екстреного
гальмування

Сільське господарство

проф. Горик О.В.,
доц. Ковальчук С.Б.

Покращення якості та енергоефективності
механічного процесу поверхневої обробки

Сільське господарство

доц. Арендаренко В.М.,
доц. Іванов О.М

№
з/п

Назва розробки

Сфера

Розробник (ПІБ, посада)

зерна злаково-бобових культур для
круп’яного виробництва
48.
Удосконалення технології вирощування
телиць

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

Сільське господарство

проф. Шостя А.М., проф.
Усенко С.О., доц. Слинько В.Г.,
ст. викладач Березницький В.І.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Соціальні, економічні і політичні
Суспільні науки
проф. Яковенко Л.І. – професор
трансформації сучасного суспільства
кафедри політекономії
Інформаційні технології розв’язування
Математичні науки та
доц. Барболіна Т.М. – завідувач
детермінованих та стохастичних задач
природничі науки
кафедри математичного аналізу
комбінаторної оптимізації
та інформатики
Мохоподібні природних, синантропних та
Біологія та охорона
проф. Гапон С.В. – професор
урбанізованих екосистем: бріофлора,
здоров'я
кафедри ботаніки, екології та
синтаксономія
методики навчання біології
Структурно-функціональні особливості
Біологія та охорона
проф. Гапон С.В. . – професор
природних та штучних фітоценозів
здоров'я
кафедри ботаніки, екології та
Лівобережного Лісостепу України
методики навчання біології
Методолого-теоретичні основи та
Гуманітарні науки та
проф. Кравченко Л.М. –
організаційно-методичні механізми
мистецтво
професор кафедри
модернізації вищої освіти Полтавщини
культурології та методики
викладання культурологічних
дисциплін
Культурно-історична детермінація розвитку
Гуманітарні науки
проф. Кравченко П.А. –
людського потенціалу в процесі формування
професор кафедри філософії
громадянського суспільства в Україні
Речення як багаторівнева мовна одиниця
Гуманітарні науки
проф. Степаненко М.І. – ректор,
професор кафедри української
мови

Контакти
тел.(факс) (0532) 56-96-87
е-mail: mech@pdaa.edu.ua
вул. Сковороди, 1/3
e-mail:
sveta_usenko@ukr.net;
tvpt@pdaa.edu.ua
тел. (0532) 56-51-87
(деканат факультету
ТВППТ)
(0532)54-54-06
pnpu05@gmail.com
(0532)54-54-06
pnpu05@gmail.com
(0532)52-56-35
pnpu07@gmail.com
(0532)52-56-35
pnpu07@gmail.com
(0532)56-31-58
pnpu09@gmail.com

(0532)52-59-08
pnpu06@gmail.com
(0532)54-54-00
pnpu03@gmail.com

№
з/п
56.

57.

58.
59.

60.

61.

62.

63.

Назва розробки

Сфера

Розробник (ПІБ, посада)

Контакти

Шляхи підвищення ефективності навчальновиховного процесу з хімії у вищій та
загальноосвітній школі
Сучасні тенденції в розвитку англійської
філології: лінгвістичний, дидактичний та
літературознавчий аспекти
Синергетичний підхід до психологічних
процесів у системах різного рівня організації
Теоретико-методичні аспекти технологічної
освіти учнівської та студентської молоді
засобами естетичної культури та дизайну
Безпека життя і діяльності людини в освіті і
науці: реалії та перспективи

Математичні науки та
природничі науки

(0532)52-56-35
pnpu07@gmail.com

Інноваційний потенціал професійної
підготовки майбутніх фахівців у галузі
дошкільної освіти
Сучасний зміст, методологія і методика
викладання зарубіжної літератури в середніх
і вищих закладах освіти
Життєвий і творчий шлях педагога і
перекладача Івана Трохимовича Бабича

Суспільні науки

проф. Шиян Н.І. – завідувач
кафедри хімії та методики
викладання хімії
доц. Зуєнко М.О. – завідувач
кафедри англійської та
німецької філології
проф. Седих К.В. – завідувач
кафедри психології
проф. Титаренко В. П. –
професор кафедри теорії та
методики технологічної освіти
доц. Хлопов А.М. – завідувач
кафедри
виробничо-інформаційних
технологій та безпеки
проф. Гнізділова О.А. –
завідувач кафедри дошкільної
освіти
проф. Ніколенко О.М. –
завідувач кафедри світової
літератури
доц. Король Л.Л. – завідувач
кафедри загального і
слов’янського мовознавства та
іноземних мов
проф. Баландіна Н.Ф. –
завідувач кафедри
журналістики
проф. Ільченко О.Ю. –
завідувач кафедри загальної
педагогіки та андрагогіки

Гуманітарні науки
Суспільні науки
Суспільні науки
Математичні науки та
природничі науки

Гуманітарні науки
Гуманітарні науки

64.

Актуальні проблеми журналістикознавства
та підготовки фахівців медіасфери

Суспільні науки

65.

Єдність теорії і практики у підготовці
бакалаврів та магістрів в умовах
реформування освіти України

Суспільні науки

(0532)54-54-00
pnpu03@gmail.com
(0532)56-43-06
pnpu08@gmail.com
(0532)56-31-58
pnpu09@gmail.com
(0532)56-31-58
pnpu09@gmail.com

(0532)56-43-06
pnpu08@gmail.com
(0532)54-54-00
pnpu03@gmail.com
(0532)54-54-00
pnpu03@gmail.com

(0532)54-54-00
pnpu03@gmail.com
(0532)54-54-06
pnpu05@gmail.com

№
з/п
66.
67.
68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Назва розробки

Сфера

Розробник (ПІБ, посада)

Контакти

Сотенні містечка Гетьманщини (в межах
сучасної Полтавської області)
Роль музеїв та музейної справи в розвитку
історичного краєзнавства на Полтавщині
Перспективи модернізації фахової
підготовки майбутніх викладачів
професійної освіти
Конвергентність формальної та
неформальної освіти вчителів музичного
мистецтва у вищих педагогічних навчальних
закладах
Розвиток приватних і публічних галузей
національної системи права та особливості
їхнього вивчення в умовах сучасних
загальноосвітніх та вищих навчальних
закладів України
Актуальні проблеми мовознавства,
літературознавства, лінгвокраїнознавства та
дидактики в контексті сучасних романогерманських студій
Інформаційні та теоретико-методичні засади
використання управлінсько-педагогічного
досвіду А. С. Макаренка в магістерській
підготовці майбутніх менеджерів
Теоретико-методичні аспекти формування
рухових умінь і навичок студентів у процесі
викладання спортивних дисциплін

Гуманітарні науки

доц. Коваленко О.В. – доцент
кафедри історії України
доц. Шаповал Л.І. – доцент
кафедри історії України
проф. Кулик Є.В. – завідувач
кафедри основ виробництва та
дизайну
проф. Сулаєва Н.В. – професор
кафедри музики

(0532)52-59-08
pnpu06@gmail.com
(0532)52-59-08
pnpu06@gmail.com
(0532)56-31-58
pnpu09@gmail.com

Суспільні науки

доц. Жалій Т.В. – провідний
юрисконсульт

tamara_nagorna@ukr.net

Гуманітарні науки

доц. Криницька Н.І. – доцент
кафедри романо-германської
філології

(0532)54-54-00
pnpu03@gmail.com

Суспільні науки

(0532)52-56-35
pnpu07@gmail.com

Підготовка майбутніх педагогів до
естетизації освітнього середовища

Суспільні науки

проф. Ткаченко А. В. –
завідувач кафедри
педмайстерності та
менеджменту імені І. А. Зязюна
доц. Шаповал Є.Ю. – доцент
кафедри теоретико-методичних
основ викладання спортивних
дисциплін
проф. Федій О.А. – завідувач
кафедри початкової освіти,
природничих і математичних
дисциплін

Гуманітарні науки
Суспільні науки
Суспільні науки

Суспільні науки

(0532)56-43-06
pnpu08@gmail.com

(0532)60-61-41
pnpu04@gmail.com

(0532)56-43-06
pnpu08@gmail.com

№
з/п
75.

76.

77.

Назва розробки

Сфера

Розробник (ПІБ, посада)

Контакти

Реалізація здоров’язбережувальних
технологій у фізичному вихованні в умовах
європейської інтеграції України

Біологія та охорона
здоров'я

(0532)60-61-41
pnpu04@gmail.com

Теоретичні і методичні аспекти
природничонаукової підготовки
майбутнього фахівця фізичної культури в
умовах модернізації системи вищої освіти
Дослідження фізико-хімічних властивостей
бінарних систем в конденсованому стані

Біологія та охорона
здоров'я

проф. Харченко О. В. –
завідувач кафедри медикобіологічних дисциплін і
фізичного виховання
проф. Хоменко П.В. – професор
кафедри медико-біологічних
дисциплін і фізичного
виховання
доц. Саєнко О.В. – доцент
кафедри загальної фізики і
математики
доц. Свєртнєв О.А. – завідувач
кафедри теорії й методики
фізичного виховання,
адаптивної та масової фізичної
культури
проф. Вішнікіна Л.П. – доцент
кафедри географії та методики
її навчання
проф. Пилипенко С.В. –
завідувач кафедри біології та
основ здоров’я людини
проф. Седих К.В. – завідувач
кафедри психології
проф. Год Б.В. – завідувач
кафедри всесвітньої історії та
методики викладання історії
проф. Гриньова М.В. –
професор кафедри

(0532)52-59-08
pnpu06@gmail.com

Математичні науки та
природничі науки

78.

Теоретико-методичні основи формування
професійних компетентностей майбутніх
фахівців галузі фізичної культури і спорту

Суспільні науки

79.

Компетентнісне навчання та викладання
географії у системі неперервної педагогічної
освіти
Роль TRPV-4 рецепторів у регуляції функцій
травного тракту

Математичні науки та
природничі науки

Дослідження особливостей когнітивної
сфери та особистості дітей внутрішніх
переселенців та психокорекційна робота з
ними
Духовні, політичні та освітні практики в
соціокультурному розвиткові людства

Суспільні науки

80.

81.

82.

83.

Саморегуляція успішної навчально-виховної
діяльності студентської та учнівської молоді

Біологія та охорона
здоров'я

Гуманітарні науки
Суспільні науки

(0532)60-61-41
pnpu04@gmail.com

(0532)54-54-06
pnpu05@gmail.com
(0532)60-61-41
pnpu04@gmail.com

(0532)52-59-08
pnpu06@gmail.com
(0532)52-56-35
pnpu07@gmail.com
(0532)56-43-06
pnpu08@gmail.com

(0532)52-56-35
pnpu07@gmail.com

№
з/п

84.

85.

86.

87.
88.

Назва розробки

Підготовка до інноваційної діяльності та
випереджувальної професійної рефлексії
майбутніх педагогів та управлінців
Мова як багаторівнева система і
лінгводидактичні засади вивчення
української й іноземних мов у початковій
школі
Теорія і методика формування художньопедагогічної культури майбутнього вчителя
образотворчого мистецтва в умовах
полікультурного суспільства
Авторський танцтеатр у соціокультурному
просторі сучасності
Актуальні технології спеціальної освіти і
соціальної роботи в соціумі ї

Сфера

Суспільні науки
Гуманітарні науки

Суспільні науки

Суспільні науки
Суспільні науки

Літературна Полтавщина від давнини до
сучасності у національному та
інтертекстуальному контекстах
Дослідження мовних одиниць в
антропоцентричній парадигмі

Гуманітарні науки

91.

Психологія розвитку особистості в
освітньому просторі

Суспільні науки

92.

Дитина й дитинство у державно-правовому
регулюванні, релігійних нормах і народних
уявленнях середньовічної та ранньомодерної
України (ХІ – ХVІІІ ст.).

Гуманітарні науки

89.

90.

Гуманітарні науки

Розробник (ПІБ, посада)
педмайстерності та
менеджменту імені І. А. Зязюна
проф. Сас Н.М. – доцент
кафедри педмайстерності та
менеджменту імені І. А. Зязюна
доц. Степаненко Н.С. –
завідувач кафедри філологічних
дисциплін та методики їх
викладання
доц. Саєнко Т.В. – доцент
кафедри образотворчого
мистецтва

Контакти

(0532)52-56-35
pnpu07@gmail.com
(0532)56-43-06
pnpu08@gmail.com

(0532)56-43-06
pnpu08@gmail.com

доц. Погребняк М.М. – доцент
кафедри хореографії
проф. Пахомова Н.Г. –
завідувач кафедри спеціальної
освіти і соціальної роботи
проф. Ленська С. В. – доцент
кафедри української літератури

(0532)56-43-06
pnpu08@gmail.com
(0532)56-43-06
pnpu08@gmail.com

доц. Корнєва Л.М. – доцент
кафедри загального і
слов’янського мовознавства та
іноземних мов
проф. Яланська С.П. – завідувач
кафедри загальної, вікової та
практичної психології
проф. Сердюк І.О. – доцент
кафедри історії України

(0532)54-54-00
pnpu03@gmail.com

(0532)54-54-00
pnpu03@gmail.com

(0532)54-54-06
pnpu05@gmail.com
(0532)52-59-08
pnpu06@gmail.com

№
з/п
93.

94.

95.

96.

Назва розробки

Сфера

Модель професійної підготовки майбутнього
вчителя Нової української школи

Суспільні науки

Розробник (ПІБ, посада)

проф. Гриньова М.В. –
професор кафедри
педмайстерності та
менеджменту імені І. А. Зязюна
Просторово-часова трансформація
Математичні науки та
проф. Шевчук С. М. – доцент
регіональних геосистем
природничі науки
кафедри географії та методики
її навчання
Українська медична стоматологічна академія
«Спосіб модифікації типування гену
Розробка належить до
Кривчун Анжеліна Михайлівна,
аполіпопротеїн Е людини»
експериментальної
к.мед.н., доцент кафедри
медицини, зокрема,
нервових хвороб з
медичної генетики, та
нейрохірургією та медичною
може бути використана в
генетикою та співавтори.
нейрохірургічній практиці.
«Спосіб діагностики пароксизмальних станів
Розробка належить до
Похилько Валерій Іванович,
у передчасно народжених дітей»
галузі медицини, зокрема
доктор медичних наук,
до педіатрії, і дозволяє
професор кафедри педіатрії №1
об'єктивізувати причини
з пропедевтикою та
патологічного апное у
неонатологією та співавтори.
передчасно народжених
дітей, оцінити зрілість
біоелектричної активності
(БЕА) головного мозку
згідно з класифікацією
патернів електричної
активності та 5
конкретизувати
лікувальну тактику щодо
призначення відповідної
медикаментозної терапії

Контакти
(0532)52-56-35
pnpu07@gmail.com

(0532)54-54-05
nauka_pnpu@email.ua
Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45
Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45

№
з/п
97.

98.

99.

100.

Назва розробки

Сфера

Розробник (ПІБ, посада)

Контакти

«Спосіб ПЛР-ПДРФ аналізу поліморфізму
гена альфа-синуклеїну SNCA rs2583988»

Розробка відноситься до
галузі медицини, а саме до
медичної та молекулярної
генетики та може бути
використаний в
діагностичній та
дослідницькій роботі.

Таряник Катерина Анатоліївна,
к.мед.н., доцент кафедри
нервових хвороб з
нейрохірургією та медичною
генетикою та співавтори.

Розробка належить до
медицини, а саме - до
фтизіатрії і може бути
використана для
відновлення чутливості
мікобактерій туберкульозу
(МБТ) резистентних до
протитуберкульозних
препаратів.
«Спосіб посилення антимікробної дії шляхом
Розробка належить до
сумісного застосування антисептика та
галузі медицини та
антиоксиданту»
фармації, а саме до
посилення антимікробної
активності антисептиків та
наночастинок металів.
«Стабілізуюче телескопічне з'єднання
Розробка належить до
знімних протезів»
галузі медицини, а саме до
ортопедичної
стоматології, і може бути
використана при

Куліш Марина
Володимирівна асистент
кафедри фтізіатрії зі шкірними
та венеричними хворобами та
співавтори.

Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45
Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45
Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45

«Спосіб відновлення чутливості мікобактерій
туберкульозу резистентних до
протитуберкульозних препаратів»

Непорада Каріна Степанівна,
завідувач кафедри біологічної
та біоорганічної хімії, доктор
медичних наук, професор та
співавтори.
Тарашевська Юлія Євгеніївна,
аспірант кафедри
післядипломної освіти лікарів
стоматологів-ортопедів та
співавтори.

Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45
Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.

№
з/п

Назва розробки

101.

«Трубка ендотрахеальна з системою для
екстратубажної санації трахеї»

102.

«Пристрій для зрошення лікарськими
препаратами лобної та верхньощелепної
пазух»

103.

«Спосіб визначення зношуваності матеріалів
в умовах телескопічного з`єднання»

104.

«Трибометр»

Сфера
протезуванні знімними
частковими
пластинковими протезами.
Розробка належить до
галузі медицини, а саме до інтенсивної терапії і
призначається для санації
трахеї по зовнішній
поверхні ендотрахеальної
трубки.
Розробка належить до
галузі медицини, а саме до
оториноларингології, та
може бути використаний
для зрошення лікарськими
препаратами лобної та
верхньощелепної пазух у
пацієнтів, що перенесли
операцію за FESS.
Розробка відноситься до
способів випробування
різноманітних матеріалів
на стійкість до стирання і
може бути використана в
медицині, а саме в
стоматології для
дослідження утримуючих
властивостей
телескопічних з`єднань.
Розробка відноситься до
техніки для дослідження
триботехнічних

Розробник (ПІБ, посада)

Контакти
тел. 52-77-45

Похилько Валерій Іванович,
доктор медичних наук,
професор кафедри педіатрії №1
з пропедевтикою та
неонатологією та співавтори.

Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45

Безшапочний Сергій Борисович
– доктор медичних наук,
професор, завідувач кафедри
оториноларингології з
офтальмологією та співавтори.

Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45

Тарашевська Юлія Євгеніївна,
аспірант кафедри
післядипломної освіти лікарів
стоматологів-ортопедів та
співавтори.

Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45

Тарашевська Юлія Євгеніївна,
аспірант кафедри
післядипломної освіти лікарів

Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,

№
з/п

Назва розробки

105.

«Спосіб підготовки зразка стоматологічної
кераміки для випробовування міцності
адгезивної фіксації на зсув»

106.

«Спосіб визначення протигрибкової дії
емульсії евгенола в полісорбаті-80 на
еталонний штам Сandida аlbicans»

107.

«Спосіб кріоадаптації сегментів кишки при
накладанні анастамозу у хворих з кишковою
непрохідністю пухлинного генезу»

Сфера

Розробник (ПІБ, посада)

Контакти

властивостей, наприклад,
у стоматології для
дослідження зношуваності
в парах тертя «патриця,
матриця» - фіксуючих
елементів зубних
протезів.
Розробка відноситься до
галузі медицини, а саме до
стоматології і може
застосовуватись для
підготовки
стоматологічних
керамічних матеріалів при
вивченні їх фізичних
властивостей.
Розробка належить до
медицини, а саме до
медичної мікробіології та
може бути використана як
основа профілактики та
лікування грибкових
інфекцій.
Розробка належить до
галузі медицини, а саме
хірургії і може бути
використана в хірургічній
практиці для лікування
хворих з пухлинами
товстої кишки.

стоматологів-ортопедів та
співавтори.

вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45

Ткаченко Ірина Михайлівна –
завідувач кафедри
пропедевтики терапевтичної
стоматології, доктор медичних
наук, професор та співавтори.

Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45

Боброва Нелля Олександрівна,
кандидат біологічних наук
кафедри мікробіології,
вірусології та імунології та
співавтори.

Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45

Ксьонз Ігор Володимирович.
доктор медичних наук,
професор кафедри дитячої
хірургії з травматологією та
ортопедією та співавтори.

Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45

№
з/п
108.

Назва розробки
«Спосіб діагностики системного запалення
низької інтенсивності»

109.

«Гістохімічний метод забарвлення тканин »

110.

«Комбіноване телескопічне з'єднання»

111.

«Спосіб виявлення ліпідних включень у
цитоплазмі кортикостероцитів пучкової зони
кіркової речовини надниркових залоз на
напівтонких зрізах»

Сфера

Розробник (ПІБ, посада)

Розробка належить до
Омельченко Олександр
галузі медицини, зокрема
Євгенійович, кандидат
патофізіології, біохімії,
медичних наук, доцент кафедри
патоморфології, і може
біологічної та біоорганічної
бути використаний для
хімії та співавтори.
вивчення механізмів
розвитку ожиріння,
запальних процесів та їх
експериментальної терапії.
Розробка належить до
Костиренко Олексій Петрович,
належить до гістохімії, а
к.мед.н., асистент кафедри
саме до патологічної
терапетичної стоматології та
анатомії та може бути
співавтори
використаний на етапі
знебарвлення
гістологічного зрізу
тканин.
Розробка належить до
Шиян Євгеній Григорович,
галузі медицини, а саме до
к.мед.н., доцент, кафедри
ортопедичної
післядипломної освіти лікарівстоматології, і може бути
стоматологів-ортопедів та
використана при
співавтори.
протезуванні знімними
(пластинковими,
бюгельними,
мостоподібними)
протезами
Розробка відноситься Шепітько Володимир Іванович,
до галузі медицини, а саме
д.мед.н., професор кафедри
до експериментальної
гістології, цитології та
медицини, і може бути
ембріології людини та
застосована для
співавтори.

Контакти
Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45

Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45
Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45

Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.

№
з/п

Назва розробки

Сфера
ідентифікації ліпідів у
цитоплазмі
кортикостероцитів
пучкової зони кіркової
речовини надниркових
залоз на напівтонких
зрізах.
Розробка належить до
медицини, а саме - до
педіатрії і дозволяє
розширити діагностику
вроджених вад серця.
Дослідження
використовується для
уточнення походження
шумів в серці і виявлення
вад серця.
Розробка належить до
галузі медицини та
фармації, а саме до
медичної та молекулярної
генетики.

Розробник (ПІБ, посада)

Контакти
тел. 52-77-45

112.

«Спосіб вдосконалення діагностики серцевих
шумів у новонароджених в ранньому
неонатальному періоді»

Похилько Валерій Іванович,
д.мед.н., професор кафедри
педіатрії №1 з пропедевтикою
та неонатологією та співавтори.

Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45

113.

«Спосіб ПЛР-ПДРФ аналізу поліморфізму
гена альфа-синуклеїну SNCA»

Таряник Катерина Анатоліївна,
к.мед.н., доцент кафедри
нервових хвороб з
нейрохірургією та медичною
генетикою та співавтори.

Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45
Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45
Українська медична
стоматологічна академія,
патентний відділ,

114.

«Спосіб дослідження ангіоархітектоніки
шлунка білих щурів»

Розробка належить до
галузі медицини, зокрема до морфологічного
дослідження шлунка білих
щурів.

Гринь Володимир Григорович,
к.мед.н., доцент кафедри
анатомії людини та співавтори.

115.

«Спосіб профілактики ускладнень,
пов'язаних з травматизацією судинної стінки
під час проведення балонної ангіопластики »

Розробка належить до
галузі медицини, а саме до
хірургії, і може бути

Ляховський Віталій Іванович,
доктор медичних наук,

№
з/п

Назва розробки

Сфера

Розробник (ПІБ, посада)

застосована для пацієнтів
професор кафедри хірургії №1
з облітеруючим
та співавтори.
атеросклерозом нижніх
кінцівок та для пацієнтів з
ішемічною формою
діабетичної стопи.
Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва
116.

117.

118.

119.

Визначення коефіцієнта співвідношення
кількості безоплатного перевезених
пасажирів на громадських транспортних
засобах підприємства
«Полтаваелектроавтотранс»

Громадський транспорт

Кулай Павло Леонтійович –
викладач ПБТТБ

Контакти
вул. Шевченка, 23, м.
Полтава, 36011.
тел. 52-77-45

36005, м. Полтава, пл.
Слави, 4/2
тел. (0532) 51-30-20, 51-3173, тел./факс (0532) 60-17-36
E-mail: pbttb@ukr.net

Ковшик Костянтин
Олександрович – викладач
ПБТТБ;
Полтавський коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Педагогічні умови формування графічної
Освіта
Воронцова Ірина Валеріївна,
36021, м. Полтава, вул. М.
компетентності майбутнього фахівця
канд. пед. наук, заступник
Грушевського, 2а тел./факс:
директора з науково(0532) 63-81-48
методичної роботи ПКНГ
Значення гідророзриву пласта на
Нафтогазова
Думенко Ганна Анатоліївна,
36021, м. Полтава, вул. М.
нафтогазових родовищах ДніпровськоВикладач дисциплін
Грушевського, 2а
Донецької западини для нарощування
професійної підготовки ПКНГ
тел./факс: (0532) 63-81-48
вуглеводневого потенціалу України
Історія українського громадівського руху на
Освіта
Філіппович Вікторія Юріївна,
36021, м. Полтава,
прикладі Полтавської Громади
Викладач історії ПКНГ
вул. М. Грушевського, 2а
тел./факс: (0532) 63-81-48

