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1. Список наукових статей опублікованих у 2021 році у «Scopus»
 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), перша-
остання сторінки роботи 

1 2 3 4 5 

1 Yevheniy Babets, 
Yevheniy 
Terekhov, Taras 
Mormul, Iryna 
Melnikova and 
Vitalina Komirna

Environmental and economic 
assessment of the possibilities 
to increase the land 
preservation level in terms of 
open-pit mining 

E3S Web of 
Conferences  

280, 11002 (2021), 
https://doi.org/10.105
1/e3sconf/202128011
002 

2 Yevheniy Babets, 
Oleh Anisimov. 
Oleksandr 
Shustov, Vitalina 
Komirna, Iryna 
Melnikova 

Determination of economically 
viable option of liquidation the 
consequences of external dump 
deformation 

E3S Web of 
Conferences  

280, 08014 (2021), 
https://doi.orR/10.105
1/e3sconf/202128008
014 

2. Список наукових статей прийнятих до друку у 2021 році у «Scopus»
 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 
перша-остання сторінки 

роботи 
1 2 3 4 5 

1 Shchokin V.P., 
Yezhov V.V., 
Shchokina O.V. 

Degasation and dust control 
methods in major blasts in the 
open pit. 

3rd International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF-2022) 

2 Valeryi Antonik, 
Lyudmyla 
Shtanko, Iryna 
Antonyk, 
Volodymyr 
Ivashchenko 

Recultivation of slopes of 
gangue material hillock from 
mines and pits 

3rd International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF-2022) 

3 Valeryi Antonik, 
Yevhen Babets, 
Iryna Antonik, 
Iryna Melnykova 

Reduction of technogenic 
landscape disturbance in mining

3rd International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF-2022) 

4 Olena Hrytsai, 
Anton Petrukhin, 
Tatiana Kulkova, 

Changes in the hydrogeological 
condition of the territories 
adjacent to the tail reservoirs of 
the kryvyi rih’s iron ore basin 

3rd International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
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and Economic Matters 
(ICSF-2022) 

5 Olena Hrytsai, 
Anton Yurin, 
Valery Evtekhov, 
Valentyna Filenko 

Features of the mineral and raw 
material base of the likhmanov 
iron ore area of the krivorozh 
basin 

3rd International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF-2022) 

6 Volodymyr 
Kozariz, Yevhen 
Babets,Dmytro 
Blyzniukov, 
Serhii 
Henkulenko 

Assessment of safe exploitability 
of undermined objects of the 
underground ore mining 
department of the mine 
management of the pjsc 
“arcelormittal kryvyi rih” 

3rd International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF-2022) 

7 Artem Bakai Justification of micro seismic 
control for iron ore mines 

3rd International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF-2022) 

8 Stanislav Kulish, 
Vadim Shchokin, 
Vladimir 
Moshinskiy, Igor 
Karapa, Andrii 
Karnaukh 

The research by polarization-
optical method of tensions of the 
near-contour massif during 
output excavation by cameras 
with laying of worked space 

3rd International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF-2022) 

9 Zdeshchyts A.V., 
Zdeshchyts V. M. 

Seeds on a parachute: the 
technology of gardening 

3rd International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic Matters 
(ICSF-2022) 

10 Stanislav Popov, 
Yevgeniy Babets, 
Aleksey 
Krivenko, 
Yevgeniy 
Vasilenko 
Aleksandr 
Romanenko 

Study of Regularities of Elastic 
Oscillations Development 
during Crystalline Rocks 
Destruction and Mathematical 
Modeling of the Destruction 
Process 

III International 
Conference "Essays of 
Mining Science and 
Practice 
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3. Список наукових статей опублікованих у 2021 році у «Web of Science»
 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), перша-
остання сторінки роботи 

1 2 3 4 5 

1 V. Shchokin, V. 
Ezhov, O. 
Shchokina, E. 
Chasova 

Degasification and removal of 
dust at mass explosions in pits 
using a humate reagent in the 
internal and external storage  

Ukrainian Journal of 
Ecology 

2021. – Vol. 11, No 
1. – P. 132–138. – 
Ref.: p. 138. 

2 Gerasimchuk 
Olexander, 
Shchokin Vadym, 
Zamriy Sergii, 
Ezhov Vladislav 

Degasation and dust control 
methods in major blasts in the 
open pit of inguletsky ore 
mining and processing complex
(ingok). research and industrial 
tests results 

Ukrainian Journal of 
Ecology 

2021, 11(8), 99-105, 
doi: 10.1 5421/2021 
_275 

4. Список наукових статей прийнятих до друку у 2021 році у «Web of
Science» 
 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), перша-
остання сторінки роботи 

1 2 3 4 5 

5. Список наукових статей опублікованих у 2021 році у "Index Copernicus".
 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), перша-
остання сторінки роботи 

1 2 3 4 5 

Здещиц В.М., 
Здещиц А.В 

Визначення величини 
коефіцієнта відновлення при 
зіткненні тіл: перевірка 
гіпотези Ньютона. 

Фізико-математична 
освіта 

2021.27, 1,50-56. 
DOI:10.31110/2413- 
1571-2021-027-1- 
008 

6. Список наукових статей прийнятих до друку у 2021 році у "Index
Copernicus". 
 

з/п 
Автор(и) Назва роботи 

Назва видання, де 
опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), перша-
остання сторінки роботи 

1 2 3 4 5 

7. Кількість (вказати тільки число) публікацій за звітний період у
друкованих/електронних періодичних виданнях, що: 

- включені до Переліку наукових фахових видань України; 

- у збірниках наукових праць та інших журналах (нефахові). 
з/п 

Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано роботу 
Том, номер (випуск), перша-

остання сторінки роботи 
1 2 3 4 5 

Щокін В.П., 
Щокіна О.В. 

Застосування гуматового 
реагенту для 
пилопригнічення і дегазації 
при масових вибухах 

Енергетика: 
економіка, 
технології, екологія 

ISSN 1813-5420 
(Print). Київ. НТУ 
«КПІ» 2021.№1. 
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8. Перелік монографій опублікованих у 2021 р. :

з/п Автор(и) Назва роботи 
Назва видання, де 

опубліковано роботу 
1 2 3 4 

Бабец Е. К. 
Чепурной В. И. 
Ляш С. И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
КОМПЛЕКСОВ ЦИКЛИЧНО-
ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ КАРЬЕРОВ 
КРИВБАССА. Методические 
рекомендации по проведению 
технического осмотра (технического 
диагностирования)  сооружений и 
оборудования комплексов циклично-
поточной технологии карьеров Кривбасса 

Издатель Роман Козлов, 
2020-2021 

11. Працівники (за основним місцем роботи), які є членами редакційних колегій
наукових видань (журналів), що індексуються у наукометричних базах даних Scopus 
та/або Web of Science, крім видань, засновником яких є заклад вищої освіти 
(чисельність на 01 січня наступного року) 

- назва наукового видання (журналу); 
- ПІБ члена редакційної колегії. 

з/п Член редколегії Назва видання НБД 

Vadym Shchokin
3RD INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON SUSTAINABLE FUTURES:
ENVIRONMENTAL, TECHNOLOGICAL, 
SOCIAL AND ECONOMIC MATTERS 

Scopus 

12. Міжнародні, всеукраїнські конференції, семінари, які були проведені інститутом або
інститут приймав участь у 2021 році (в т.ч. онлайн): 
 По кожному заходу слід вказати: 
-  назва заходу;  
- термін та місце проведення; 
- наукові питання, які обговорювалися на заході; 
- ПІБ учасників. 

№ Назва заходу 
Термін та місце 

проведення 
Наукові питання, які 

обговорювалися 
ПІБ учасників 

1 ХVIІ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція  «Сучасна 
геологічна наука і 
практика в 
дослідженнях 
студентів і молодих 

22-24 квітня 
2021 р 

Криворізький 
національний 
університет 
Кривий Ріг, 

Україна, 

Проблеми теоретичної і 
прикладної геології, 

мінералогії, петрографії, 
геохімії, металогенії 

Грицай О.Ю. 
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фахівців» 
2 Міжнародна науково-

технічна конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства» 

19-21 травня 
2021 р. КНУ 
Кривий Ріг, 

Україна 

Проблеми геології, 
мінералогії, геохімії, 
металогенії родовищ 
корисних копалин і 

масивів вмісних гірських 
порід. 

Грицай О.Ю. 

3 E3SWebConf. 
Вторая международная 
конференция по 
устойчивому 
будущему: 
экологические, 
технологические, 
социальные и 
экономические 
вопросы (IСSF 2021) 

19-21 травня 
2021 г. Кривий 

Ріг, Україна 

Экохимия и география 
образования для 

устойчивого развития 
Устойчивая добыча 

Yevgeniy Babets 

4 III International 
Conference "Essays of 
Mining Science and 
Practice"  

06-08.10.2021 
Ukraine, Dnipro 

Mining Science Yevgeniy Babets 

5 ІІ міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Екологія. Ресурси. 
Енергія». 

Київ: КНУБА, 
24-26 

листопада 
2021р 

Проблеми екології, 
ресурсозбереження. 

Наливайко В.Г., 

13. Виставки, які біли проведені інститутом або інститут приймав участь у 2021 році
- назва заходу; 
-  дата проведення; 
- місце проведення. 

14. Підвищення кваліфікації співробітників в Україні та/ або за кордоном. Участь у
стажуваннях, семінарах, практикумах, тренінгах тощо. 
- ПІБ; 
 - найменування; 
-  обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС; 
-  форма, місце надання освітньої послуги,). 
Аніськов Олександр Володимирович  
ДП «Головний навчально-методичний центр» Держпраці 
Напрямок навчання – проведення технічного огляду та/або експертного 
обстеження устаткування гірничорудної та нерудної промисловості 
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15. Наявність у співробітників нагород: державних премій України в галузі
науки і техніки, освіти та інші, премій Кабінету Міністрів України за 
розроблення і впровадження інноваційних технологій, премій Президента 
України та премій Верховної Ради України для молодих вчених (без строку 
давності). 

№ П.І.Б. лауреата Назва премії 
Назва документу, що свідчить про 

присудження премії, та його 
реєстраційні дані 

1 Щокін Вадим 
Петрович 

премія Президента 
України для молодих 
вчених  

Свідоцтво №150, 2005 р., ДФФД 
України 

Відмінник освіти України Наказ МОН №228-к, від 18.05.2011 
р. 

16. Наукові та науково-технічні заходи, що здійснювалися у інституті спільно з
науковими закладами та промисловими підприємствами, контракти, спільні публікації, 
поїздки на наукові конференції, запрошення зарубіжних науковців. 
По кожному заходу: 
- назва заходу; 
- термін проведення;  
- кількість учасників,  
- інформація про основні проблеми, які обговорювалися на науковому заході. 

№ Назва заходу  Термін проведення 
Кількість 
учасників 

Інформація про 
основні проблеми, 

які обговорювалися

1 
Організаційне 
засідання Рад 
молодих вчених 
Кривого Рогу 

16 лютого 2021р. Молоді вчені 
Криворізького 
національного 
університету, 
Криворізького 
державного 
педагогічного 
університету, 
Донецького 
національного 
університету 
економіки і 
торгівлі імені 
Михайла Туган-
Барановського, 
Донецького 
юридичного 
інституту МВС 
України, 
Державного 
університету 
економіки та 
технологій, голова 
ради молодих 

Налагодження 
ефективної 
взаємодії Рад 
молодих вчених 
закладів вищої 
освіти Кривого 
Рогу; залучення 
молодих вчених до 
міських програм 
шляхом прямого 
діалогу з місцевою 
владою Кривого 
Рогу; налагодження 
комунікацій з 
Радою молодих 
вчених 
Дніпропетровської 
області для 
активізації участі 
молодих науковців 
Кривого Рогу у 
обласних 
програмах 
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№ Назва заходу  Термін проведення 
Кількість 
учасників 

Інформація про 
основні проблеми, 

які обговорювалися
вчених 
Дніпропетровської 
області та 
представник 
Департаменту 
освіти і науки 
Дніпро ОДА, 
НДГРІ 

2 Науково-технічна 
екологічна рада при 
департаменті 
екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністра
ції 

Впродовж 2021р. НДГРІ Ефективний 
видобуток 
корисних копалин: 
про ситуацію із 
Криворізьким 
залізорудним 
басейном 

3 Конкурс 
професійної 
майстерності з 
електромонтажних 
робіт на честь 
Героя праці Г.І. 
Павленка 
«Електротехнічний 
марафон 2021» 

7 квітня 2021р. ПЗ «Центр 
професійної освіти 
і навчання»,  
компанія «Ertanz», 
НДГРІ, 
працівники 
підприємств, 
установ, 
організацій та 
слухачі, учні і 
студенти закладів 
професійної освіти 
та ЗВО. 

4 Круглий стіл з 
проблем 
узгодження 
освітніх програм до 
потреб 
роботодавців. 

26 квітня 2021р. НДГРІ, 
регіональне 
гірничо-
електромеханічнє 
об’єднання 
викладачів 
закладів фахової 
передвищої освіти 
північного регіону 
Кривого Рогу. 

5 Керуючий комітет з 
реалізації проекту 
«Засипка 
техногенних пустот 
(рекультивація та 
благоустрій 
територій)». 

30 квітня 2021р. НДГРІ, Виконком 
КМУ 

Оцінка стійкості 
порожнин і ціликів, 
прогнозуванням 
деформацій та 
аварійних ситуацій 
на території 
відпрацьованих 
шахтою ДПУ 
(державне 
політичне 
управління) 
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№ Назва заходу  Термін проведення 
Кількість 
учасників 

Інформація про 
основні проблеми, 

які обговорювалися
покладів 
«Червоний пласт» 
та «Східний » 
(територія між 
сучасними вул. 
Старовокзальна, 
Широківська, 
Клайпедська та 
Кавказька). 

6 Технічна нарада з 
представниками 
підприємства ПАТ 
«Кривбасзалізрудко
м» з приводу 
виконання проекту 
рекультивації на 
території гірничого 
відводу 
ш.Октябрська. 

14 липня 2021р. 2 представника від 
НДГРІ 
3 представника від 
підприємств 
Всього 5 особи. 

Розгляд виконання 
роботи з 
корегування 
проекту 
рекультивації 
складів пустих 
порід та 
супроводження 
процедури ОВД. 

7 Технічна нарада з 
представниками 
підприємств ПрАТ 
«ЦГЗК» та ДП ДПІ  
«Кривбаспроект» 
щодо 
обґрунтування 
відпрацювання 
запасів 
ш.ім.Орджонікідзе. 

24 червня 2021 3  представника 
від НДГРІ, 
4 представника від 
підприємств. 
Всього 7 осіб. 

Розгляд можливості 
сумісного 
виконання з 
геомеханічного 
обґрунтування 
раціональних 
способів 
відпрацювання 
запасів покладу 
«Південна 
магнетитова» з 
корегуванням 
проекту на роботи 
шахти. 

8 Розширене 
засідання науково-
технічної ради з 
запрошенням 
представників 
підприємств, 
Держпраці України, 
управління екології 
міськвиконкому, 
ДЕІ, з приводу 
зниження 
екологічної 
загрузки при 
масових вибухах 

29 вересня 2021  
 

13 члені ради та 
співробітників 
інституту,  
12 представників 
підприємств та 
контролюючих 
органів. 
Всього 25 особи 
 

Розгляд результатів 
роботи підприємств 
в рамках  
Комплексних 
заходів на 2021р по 
зниженню викидів 
забруднюючих 
речовин в 
атмосферне повітря 
при проведенні 
масових вибухів 
підприємствами 
міста Кривий Ріг, 
які проводять 
масові вибухи. 

9 Конкурс «Молоді 16 листопада 2021р. Експертна рада Конкурс 
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№ Назва заходу  Термін проведення 
Кількість 
учасників 

Інформація про 
основні проблеми, 

які обговорювалися
вчені - 
Дніпропетровщині» 
у 2021 році.  

обласного 
конкурсу проектів 
"Молоді вчені - 
Дніпропетровщині
". Організатори: 
Дніпропетровська 
обласна державна 
адміністрація, 
обласна рада, 
наукові та освітні 
установи області. 
Всього 80 осіб. 

проводиться. 
відповідно до 
регіональної 
цільової соціальної 
програми «Молодь 
Дніпропетровщини 
 

10 Тимчасова робоча 
група Виконкому 
Криворізької 
міської ради  

26 листопада 2021р. Всього 19 осіб. Вивчення питань 
петиції 
«Припинити 
незаконну роботу 
кар’єрів в центрі 
міста».  

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОКАЗНИКИ 
наукової та науково-технічної діяльності за 2021 рр. 

 

№ 
з/п 

Назва показника наукової та науково-технічної 
діяльності закладу вищої освіти / наукової установи 

Кількість 

1. Науково-педагогічні кадри - 

1.1.1. Чисельність наукових штатних працівників, усього - 

а) з них: - доктори наук - 

б) - кандидати наук - 
1.1.2. Чисельність наукових працівників, які працювали за 

зовнішнім сумісництвом, усього 
- 

а) з них: - доктори наук - 

б) - кандидати наук - 
1.1.3. 

Чисельність наукових працівників, які працювали за 
договорами цивільно-правового характеру, усього 
(договорів, угод) 

- 

а) з них: - доктори наук - 

б) - кандидати наук - 
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1.2. 

Загальна чисельність наукових працівників інституту, 
усього 

47 

1.2.2. Спеціальний фонд, усього 47 

1.2.2.1. Чисельність штатних наукових  працівників, усього 18 

а) у тому числі: - доктори наук 1 

б) - кандидати наук 9 
1.2.2.2. Чисельність працівників, які працювали за сумісництвом, 

усього 
11 

1.2.2.2.1 Внутрішні сумісники, усього 10 

а) у тому числі: - доктори наук 1 

б) - кандидати наук 4 

1.2.2.2.2 Зовнішні сумісники, усього 1 

а) у тому числі: - доктори наук - 

б) - кандидати наук - 
1.2.2.З. 

Чисельність працівників, які працювали за договорами 
цивільно-правового характеру, усього (договорів, угод) 

- 

1.3. Вікові категорії виконавців науково-дослідних робіт за 
загальним та спеціальним фондом  

1.3.1. 22-35 років 2 

1.3.2. 35-45 років 1 

1.3.3. 45-60 років 5 

1.3.4. понад 60 років 11 

1.4. Середній вік виконавців науково-дослідних робіт 58 

3. Фінансування науково-технічної діяльності  

3.1. Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн., усього, з 
них: 

- 

3.1.1. - фундаментальних досліджень - 

3.1.2. - прикладних досліджень - 
3.1.3. 

- науково-технічних (експериментальних) розробок 
- 

3.1.4. - збереження наукових об'єктів, що становлять національне 
надбання 

- 

3.1.5. - проведення міжнародних наукових заходів - 
3.1.6. - інше - 

3.2. 
Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами 
наукової та науково-технічної діяльності, тис. грн., усього, 
з них: на 01.12.2021 р. 

8 413,6 

3.2.1. - обсяг фінансування науково-технічних робіт за 
державними цільовими програмами 

- 

3.2.2. - обсяг фінансування науково-технічних робіт за 
державним замовленням 

- 

3.2.3. 
- обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 
проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові 
проекти) 

- 
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3.2.4. - обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 

госпдоговорами 
8 413,6 

3.2.4.1. у тому числі: - міжнародними - 
3.2.5. - обсяг фінансування за надання наукових послуг 125,0 
3.2.6. 

- обсяг фінансування фундаментальних досліджень, з них: 
- 

3.2.6.1. - за грантами Державного фонду фундаментальних 
досліджень 

- 

3.2.7. 
- надходження від надання платних послуг та виконання 
наукових і науково-технічних робіт, що акумулюються на 
рахунках інших КПКВК 

- 

4. 
Матеріально-технічне забезпечення наукової та 
науково-технічної діяльності закладу вищої освіти / 
наукової установи 

 

4.1. Капітальні витрати на придбання нового наукового 
обладнання, тис. грн., усього, 

158,3 

4.1.1. з них: - придбані за кошти загального фонду - 
4.1.2. - придбані за кошти спеціального фонду, з них: 158,3 

4.1.2.1. - за кошти іноземних грантів; - 
4.1.2.2 - придбані за кошти та/або передані спонсорами та 

інвесторами 
- 

4.2. 

Кількість існуючих на базі наукової установи наукових та 
науково-технічних інфраструктур: 

 

4.2.1. - лабораторії 7 

4.2.2. - міжвідомчі центри - 

4.2.3. - науково-дослідні інститути - 
4.2.4. - центри спільного користування обладнанням - 

4.2.5. - наукові бібліотеки 1 

4.2.6. - наукові музеї 1 

4.2.7. - ботанічні сади - 

4.2.8. - інше (із зазначенням позицій) - 

5. Результативні показники виконання наукових, 
науково-технічних робіт 

 

5.1. 

Кількість робіт, відзначених Державною премією України в 
галузі науки і техніки, поданих від закладу вищої освіти / 
наукової установи, всього Державних премій 

- 

5.2. Кількість лауреатів (працівників закладу вищої освіти / 
наукової установи), всього 

- 

5.3. Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, 
усього 

- 

5.5. 

Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на 
науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок 
коштів замовників (спец. фонд), усього 

45 
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5.5.1. з них: - наукові, науково-технічні роботи за державними 

цільовими програмами 
- 

5.5.2. - наукові, науково-технічні роботи за державним 
замовленням 

- 

5.5.3. - кількість міжнародних грантів - 
5.5.4. - кількість міжнародних договорів на виконання наукових 

та науково-технічних робіт 
- 

5.5.5. 

- наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами 
45 

5.5.5.1 у тому числі: - міжнародними - 

5.5.6. Кількість фундаментальних досліджень, з них: - 
5.5.6.1. - за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 
- 

5.6. Кількість наукових і науково-технічних робіт, які 
виконувались в межах кафедральної тематики: 

- 

5.6.1 з них: - зареєстрованих в УкрІНТЕІ - 
5.8. 

Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, 
договорів на науково-технічні послуги, які виконувались за 
рахунок коштів замовників, усього 

35 

5.8.1. з них: - наукові, науково-технічні роботи за державними 
цільовими програмами 

- 

5.8.2. - наукові, науково-технічні роботи за державним 
замовленням 

- 

5.8.3. 

- наукові, науково-технічні роботи за проектами 
міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

- 

5.8.4. 

- наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами 
35 

5.8.4.1. у тому числі: - міжнародними - 

5.8.5. - фундаментальні дослідження, з них: - 
5.8.5.1. - за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 
- 

5.8.6. - інше, з них 
5.8.6.1 

- договори на наукові та науково-технічні послуги  

5.13. Створено науково-технічної продукції НІН (видів виробів), 
усього, в тому числі: 

45 

1) " - нової техніки - 

2) " - нових технологій - 

3) " - нових матеріалів - 

4) " - сортів рослин та порід тварин - 

5) " - методів, теорій 6 

6) " - інше - 
5.14. 

Впроваджено НТН у виробництво, створеної у відповідні 
періоди, усього одиниць, у тому числі: 

35 
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1) " - нової техніки - 

2) " - нових технологій - 

3) " - нових матеріалів - 

4) " - сортів рослин та порід тварин - 

5) " - методів, теорій 4 

6) " - інше - 
5.15. 

Впроваджено НТН у освітній процес, створеної у 
відповідні періоди, усього одиниць, у тому числі: 

- 

1) " - нової техніки - 

2) " - нових технологій - 

3) " - нових матеріалів - 

4) " - сортів рослин та порід тварин - 

5) " - методів, теорій - 

6) " - інше - 

6. Наукові праці  

6.1. Опубліковано монографій 1 

6.1.1. Усього одиниць монографій в Україні 1 

6.1.2. Усього одиниць монографій за кордоном - 

6.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників - 

6.3. Кількість публікацій (статей) 6 

6.3.1. Усього одиниць, опублікованих в Україні 4 

6.3.2. Усього одиниць, опублікованих за кордоном 2 
6.4. 

Кількість публікацій опублікованих у виданнях що 
ідексуються у міжнародній наукометричній базі даних 
Scopus 

2 

6.5. 
Кількість публікацій опублікованих у виданнях що 
ідексуються у міжнародній наукометричній базі даних Web 
of science 

2 

6.6. Кількість цитувань у виданнях, що індексуються 
наукометричноб базою даних Scopus  

6.7. Кількість цитувань у виданнях, що індексуються 
наукометричною базою даних Web of science  

6.8. 
Інтегральний h - індекс закладу вищої освіти або наукової 
установи  

6.9. 

Кількість наукових видань засновником (співзасновником), 
яких є заклад вищої освіти або наукова установа, що 
індексуються у наукометричних баз даних, з них: 

- 

6.9.1. - до Scopus - 

6.9.2. - до Web of science - 

7. Інноваційна спрямованість результатів наукових, 
науково-технічних робіт 

 

7.1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього 
одиниць, в тому числі: 

5 

7.1.1. " - в Україні, з них: 5 
7.1.1.1. - патентів на винаходи 1 
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7.1.2. " - за кордоном, з них: - 
7.1.2.1. - патентів на винаходи - 

7.2. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому 
числі: 

2 

7.2.1. " - в Україні, з них: 2 
7.2.1.1. - патентів на винаходи - 

7.2.2. " - за кордоном, з них: - 
7.2.2.1. - патентів на винаходи - 

7.2.2.2. - відкриття - 
7.3. Кількість проданих ліцензій: - 

7.3.1 -усього одиниць - 

7.3.2 - отриманих коштів від продажу (тис. грн.) - 

7.4. Кількість «ноу-хау», переданих замовнику - 

8. Інноваційна інфраструктура  

8.1. 

Кількість елементів інноваційної інфраструктури, 
створених за звітній період на базі закладу вищої освіти / 
наукової установи, усього одиниць, з них: 

- 

8.1.1. - бізнес-інкубатори - 

8.1.2. - технопарки - 

8.1.3. - наукові парки 

8.1.4 - навчально-наукові виробничі комплекси - 

8.1.5. - інше (із зазначенням позицій) - 

10. 
Молоді вчені наукової установи (до 35 років)  

10.1. Чисельність молодих учених у закладі вищої 
освіти/науковій установі, усього, з них: 

2 

1) - доктори наук - 

2) - кандидати наук 1 

3) - аспіранти 1 

4) - докторанти - 

5) - без ступеня, не включаючи аспірантів - 

10.2. Кількість науковців, що отримували премії, з них: 
1) - гранти Президента України для підтримки наукових 

досліджень молодих вчених 
- 

2) - гранти Президента України докторам наук для здійснення 
наукових досліджень 

- 

3) - щорічні гранти Президента України для обдарованої 
молоді 

- 

4) 

- щорічні премії Президента України для молодих учених 
- 

5) 

- премії Верховної Ради України найталановитішим 
молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних 
досліджень науково-технічних розробок 

- 
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6) - премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 

молоді у розбудові України 
- 

7) - стипендії Верховної Ради України - 
8) 

- стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених 
- 

10.3. 

Кількість наукових праць, за участю молодих вчених 
1 

10.4.1. Опубліковано монографій, з них: - 

1) - за кордоном - 

10.4.2. Опубліковано підручників, навчальних посібників - 

10.4.3. Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них: 1 

1) - статей у зарубіжних виданнях, в тому числі: - 
а

) 
- у міжнародній науковометричній базі даних Scopus 

- 

б
) - у Web of science - 

в
) - для соціо-гуманітарних Copernicus 1 
10.4.4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних:  

а
) - у Scopus 6 

б
) - у Web of science - 

в
) - для соціо-гуманітарних Copernicus - 
10.4.5. 

Подано проектів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок на конкурс молодих учених, 
з них: 

2 

1) - кількість проектів, що стали переможцями 1 
10.4.6. 

Молоді вчені закладу вищої освіти або наукової установи, 
які є експертами у Експертній раді МОН або інших 
дорадчих органах 

- 

 




