
 
Kierunki do przygotowania wspólnych ukraińsko-polskich projektów 

badawczych (do poszukiwania i koordynacji z polskimi partnerami) 

Kierunki można dostosować w zależności od zaleceń i życzeń strony Polskiej 
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-

projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-ukraina  

 

Wydział Transportu i Inżynierii Mechanicznej: 

https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-transportu-ta-mehanichnoyi-inzheneriyi  
Kierunki możliwych projektów badawczych: 

1) Optymalizacja ruchu komunikacji miejskiej (potoków transportowych i pasażerskich) 

2) Badania pojazdów z elektrowniami elektrycznymi i hybrydowymi 

3) Automatyzacja procesów produkcyjnych i technologicznych: inteligentne zakłady i fabryki, 

inteligentne domy i miasta, inteligentne technologie i biznes. 

4) Badania i modelowanie właściwości użytkowych i eksploatacyjnych struktur 

półprzewodnikowych i epoksydowych materiałów kompozytowych. 

5) Badania i tworzenie nowych wysokowydajnych materiałów proszkowych i kompozytowych z 

odpadów maszynowych. 

6) Poszukiwanie i tworzenie nowych energooszczędnych technologii produkcji filtrów 

gradientowych do oczyszczania cieczy i gazów na bazie proszków metalowych i ceramicznych, 

drutu, siatki i innych materiałów nadających się do prasowania. 

7) Badania i rozwój obiektów mechatronicznych. 

8) Badania, wdrażanie i eksploatacja alternatywnych i zielonych instalacji energetycznych. 

9) Synteza i optymalizacja kompleksów produkcyjnych i systemów magazynowych. 

10) Dynamika maszyn wibracyjnych z napędem bezwładnościowym. Samosynchronizacja 

wibratorów bezwładnościowych. 

Osoba do kontaktu: Viktor Samostian tel.: +380509726608,  svrmbf@gmail.com 

 

Wydział Technologii Cyfrowych, Edukacyjnych i Społecznych: 
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-cifrovih-osvitnih-ta-socialnih-tehnologiy 

Kierunki możliwych projektów badawczych: 

1) Badania i wprowadzanie nowych metod i technologii obrony cywilnej (ochrona ludności i 

terytoriów przed skutkami katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka itp.) 

2) Teoretyczne i metodologiczne zasady kształtowania wartości zdrowego stylu życia w procesie 

wychowania fizycznego. 

3) Cechy zmian funkcjonalnych w ciele osób uprawiających kulturę fizyczną i sport. 

4) Praca socjalna i zabezpieczenie społeczne w obliczu globalnych wyzwań współczesności 

5) Najnowsze technologie cyfrowe w edukacji i nauce. 

Osoba do kontaktu: Oksana Silvestrova tel.: +380508760240,  oksana_35@ukr.net 

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Projektowania: 
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-arhitekturi-budivnictva-ta-dizayn  

Kierunki możliwych projektów badawczych: 

1) Badania, wdrażanie i eksploatacja alternatywnych i zielonych instalacji energetycznych. 

2) Mechanika bryły odkształcalnej. 

3) Badanie stanu naprężenia-odkształcenia konstrukcji żelbetowych. 

4) Badania właściwości i opracowywanie nowych materiałów i technologii budowlanych. 

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-ukraina
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2021/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-ukraina
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-transportu-ta-mehanichnoyi-inzheneriyi
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-cifrovih-osvitnih-ta-socialnih-tehnologiy
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-arhitekturi-budivnictva-ta-dizayn


5) Modelowanie i sterowanie układami zużycia energii elektrycznej oraz optymalizacja ich trybów 

pracy. 

Osoba do kontaktu: Volodymyr Samchuk tel.: +380502739367,  volodsam@ukr.net 

 

Wydział Sprawy Celnej, Materiałów i Technologii: 
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-mitnoyi-spravi-materialiv-ta-tehnologiy  

Kierunki możliwych projektów badawczych: 

1) Materiały kompozytowe na bazie żeliwa, ich budowa i właściwości oraz technologie obróbki. 

2) Badania właściwości i struktury stali, stopów i materiałów specjalnego przeznaczenia. 

3) Opracowanie powłok oksydoceramicznych na metalach zaworowych metodą plazmowej obróbki 

elektrolitycznej. 

4) Tworzenie i badania przyjaznych środowisku materiałów biokompozytowych. 

5) Technologie produkcji ekologicznie czystych chipsów owocowo-warzywnych 

6) Ocena bezpieczeństwa i jakości towarów i żywności. 

7) Technologie przetwarzania i utylizacji odpadów z produkcji przemysłowych i przemysłu 

spożywczego. 

8) Wieloskładnikowe układy chalkogenkowe. 

9) Jakość i bezpieczeństwo produktów nieżywnościowych. 

10) Projektowanie i produkcja ergonomicznej odzieży cyfrowej z oceną zgodności z rzeczywistym 

produktem. 

11) Rozwój oferty konkurencyjnych usług hotelarskich. 

12) Atrakcyjność turystyczna zielonej turystyki wiejskiej oraz historyczno-kulturowy rozwój 

regionów przygranicznych. 

Osoba do kontaktu: Mykhailo Lepkyi tel.: +380958629659,  lepkiym@gmail.com 

 

Wydział Technologii Rolniczych i Ekologii: 
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-agrarnih-tehnologiy-ta-ekologiyi  
Kierunki możliwych projektów badawczych: 

1) Badania w zakresie oceny wpływu na środowisko nowych obiektów lub rozbudowy/odbudowy 

istniejących wysypisk śmieci, w tym pożarów, niekontrolowanych wybuchów i emisji, a także klęsk 

żywiołowych itp. 

2) Strategiczna ocena wpływu na środowisko obiektów, terytoriów, programów itp. 

3) Ocena poziomu zanieczyszczenia powietrza według wybranych parametrów oraz opracowanie 

zaleceń dotyczących ograniczenia oddziaływania na środowisko niektórych procesów 

technologicznych lub obiektów. 

4) Monitoring satelitarny gruntów rolnych, lasów, zbiorników wodnych i innych terytoriów (m.in. 

wskaźniki roślinności, wskaźniki wilgotności itp.) 

5) Badanie skuteczności różnych rodzajów nawozów (w tym odpadów spożywczych) na 

plonowanie roślin oraz badanie zawartości substancji szkodliwych w produkcie gotowym. 

6) Badania procesów rolnictwa precyzyjnego, innowacyjnych metod ogrodnictwa i uprawy drzew i 

roślin (w tym leczniczych), badania procesów uprawy roślin w szklarniach automatycznych oraz w 

gospodarstwach inteligentnych. 

7) Mapowanie terytoriów, tworzenie map tematycznych, opracowywanie interaktywnych map 

ekologicznych 

8) Badania, konsultacje techniczne i wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem zamulonych 

zbiorników, przetwarzaniem i użytkowaniem sapropeli 

9) Rozwój nowych metod i środków energooszczędnego suszenia i przetwarzania materiałów 

rolniczych 

Osoba do kontaktu: Liudmyla Zabrodotska tel.: +380997173090,  yuvela@ukr.net 

 

Wydział Informatyki i Technik Informacyjnych: 
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-kompyuternih-ta-informaciynih-tehnologiy 

Kierunki możliwych projektów badawczych: 

https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-mitnoyi-spravi-materialiv-ta-tehnologiy
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-agrarnih-tehnologiy-ta-ekologiyi
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-kompyuternih-ta-informaciynih-tehnologiy


1) Poprawa odporności na zużycie powierzchni obrotowych metodami odkształcenia plastycznego 

powierzchni. 

2) Badania systemów teleinformatycznych w kontekście rozwoju koncepcji Internetu Rzeczy. 

3) Technologiczne wsparcie charakterystyk eksploatacyjnych par ciernych w operacjach 

obróbkowych. 

4) Badanie cech funkcjonalnych czujników wielkości fizycznych. 

5) Cechy organizacji i działania optycznych linii komunikacyjnych. 

6) Rozwój oprogramowania i technologie zarządzania jakością. 

7) Technologie Internetu Rzeczy. 

8) Programowanie i technologie zintegrowane z komputerem. 

9) Wyznaczanie parametrów geometrycznych obiektów w czasie rzeczywistym. 

10) Systemy elektroniczne i inteligentne. 

Osoba do kontaktu: Anatolii Tkachuk tel.: +380994325385,  a.tkachuk@lntu.edu.ua 

 

Wydział Biznesu i Prawa: 
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-biznesu-ta-prava  

Kierunki możliwych projektów badawczych: 

1) Zarządzanie branżą. 

2) Badania nad przywództwem cyfrowym w Przemyśle 4.0. 

3) Determinanty zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu zorientowanego na innowacje. 

Osoba do kontaktu: Olha Havryliuk tel.: +380668701401,  o.havryliuk@lutsk-ntu.com.ua 

 

Kierunki można dostosować w zależności od zaleceń i życzeń strony Polskiej. 
 
I would be grateful for the dissemination of this information among interested colleagues. 

 

Sincerely, Vice-Rector for R&D of 

Lutsk National Technical University     Oleg Zabolotnyi 

+380505850276 

RnD@lntu.edu.ua 
 

https://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-biznesu-ta-prava

