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 Викладання і дослідницька робота в університеті завжди були нероздільні. Навчання тут 

відповідає потребам, що змінюються, запитам суспільства і досягненням у науковому знанні. 

Цей принцип протягом усієї історії університету був і залишається основоположним. 

 Зараз, коли Болонський процес, спрямований на формування Європейського простору 

вищої освіти, зближення її цілей, стандартів, моделей охопив більшість європейських країн, і 

Україна має намір вступити до нього, НТУ "ХПІ" в минулому році розпочав проведення 

педагогічного експерименту і повинен довести, що університет спроможний слідувати 

принципам Великої Хартії Університетів. 

 В сучасних умовах переходу до ринкової економіки вищі навчальні заклади як осередки 

освіти і науки показали свою адаптивність до змін, значною мірою зберегли свій високий 

інтелектуальний потенціал і, не зважаючи на труднощі, роблять суттєві кроки в своєму 

розвитку. 

 Найновіші результати наукових досліджень негайно включаються в навчальні курси, 

стають надбанням нових поколінь фахівців. Прикладом цього може бути Національний 

технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ"). 

 НТУ "ХПІ" сьогодні – один з провідних науково-навчальних комплексів системи 

вищої освіти України. На протязі 120-річної історії університет завжди був в числі вищих 

навчальних закладів, які достойно презентували вітчизняну науку і освіту. Тут склалися і 

плідно працюють відомі в Україні і далеко за її межами наукові школи з фізики металів та 

напівпровідників, електричного приводу, азотного синтезу, тепломасообміну та 

енергозбереження, керамічних та композиційних матеріалів, промислової та медичної 

електроніки, інформаційних технологій, систем управління, технології жирів, з проблем 

органічних палив, турбінобудування, танкобудування, високоефективних технологій 

металообробки, технічної електрохімії, двигунів внутрішнього згоряння, механіки, фізики 

високих напруг, досліджень іоносфери Землі. Біля витоків цих шкіл стояли такі видатні 

вчені як А.М.Ляпунов, Г.Ф.Проскура, В.М.Хрущов, В.І.Атрощенко, Л.С.Палатнік, 

І.М.Бабаков, А.П.Філіппов, Я.І.Шнеє, П.П.Будников, М.М.Глаголєв, Б.Н.Тютюнников, 

лауреат Нобелівської премії Л.Д.Ландау та ін. 

 Науковий потенціал вузу сьогодні визначають також науково-дослідні інститути 

“Молнія” та “Іоносфера”, експериментальні бази яких постановою Кабінету Міністрів 

України віднесено до таких, що становлять національне надбання держави.  

 НТУ “ХПІ” є багатопрофільним науковим закладом. В 2004 році виконувались 100 

фундаментальних і прикладних держбюджетних робіт з приоритетних напрямів науки і 

техніки та біля 300 госпдоговірних НДР, загальний обсяг яких складає понад 10 млн. грн. 

Вчені університету вибороли і працюють над виконанням 20 міжнародних наукових 

грантів на загальну суму понад 3,0 млн. євро.  

 Наукові дослідження і госпдоговірні розробки виконуються на замовлення таких 

визначальних для економіки держави підприємств, як ВАТ "Харківський тракторний 

завод", ДП "ФЕД", ДП "Завод ім. Малишева", ВАТ "Турбоатом", Казенне підприємство 

ХКБД, КБ ім. Антонова, ЗМКБ "Прогрес" ім. Івченка, Сумське ВО ім. Фрунзе та ще 

понад 100 вітчизняних фірм і підприємств, а також на замовлення закордонних фірм з 

Росії, Австрії, Швейцарії, Індії, Італії, Південної Кореї. 

 Університет має вагомі здобутки в науковій і науково-технічній діяльності за 2004 

рік. Одержано 2 Державні премії України в галузі науки і техніки, 40 патентів на 

винаходи та корисні моделі поповнили університетський фонд патентів, в т.ч. 2 – зі 
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студентами. Подано 44 заявки. Доцент Сєрков О.А. удостоєний звання "Заслужений 

винахідник України". 2 винахідника стали переможцями всеукраїнського конкурсу 

"Кращий винахід року", захищено 12 докторських та 38 кандидатських дисертацій.  

 Університет приймав участь в 16 виставках-ярмарках, нагороджений Золотою 

медаллю виставки "Сучасна освіта в Україні", отримано понад 30 Дипломів і Грамот. На 

базі університету проведено 19 науково-технічних форумів. З друку вийшли 15 

монографій, 5 підручників, 52 навчальних посібника. Опубліковано 2235 наукових статей, 

в т.ч. зі студентами – 280. 

Наукова діяльність в університеті за останні 3 роки характеризується сталими вагомими 

результатами, спрямованими на вирішення в першу чергу актуальних проблем економіки 

України, розробкою та впровадженням високих технологій, нових конструкцій машин, 

механізмів і обладнання з високими техніко-економічними показниками. Всі ці зрушення 

спираються на позитивні традиції університету, широке використання нових підходів щодо 

організації науки відповідно вимог часу. Серед них: 

- забезпечення інтеграції навчального процесу, науки та виробництва, органічної 

єдності змісту освіти і програм наукової діяльності, гуманізації та гуманітаризації 

науки та освіти, створення навчально-науково-виробничих комплексів, філій кафедр 

на виробництві для ефективного виконання наукових робіт та підготовки кадрів; 

- широке співробітництво, кооперація з установами НАН України, АПН України, 

галузевими академіями наук; 

- спрямування науково-дослідних робіт на вирішення актуальних проблем підприємств 

регіону і економіки України в цілому, організаційні заходи щодо впровадження 

результатів наукових досліджень; 

- розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва та заходи щодо 

інтеграції до європейського та світового наукового простору, широка участь у 

виборюванні наукових грантів; 

- підтримка наукових шкіл, забезпечення їх розвитку, підготовка молодих науковців 

для наукових шкіл – магістрів, кандидатів і докторів наук; 

- залучення інвестицій для оновлення науково-лабораторної бази університету, 

розвиток нових форм співпраці з вітчизняними й закордонними підприємствами та 

установами; 

- всебічна підтримка і сприяння науковим дослідженням у галузях високих технологій; 

- активна реклама і пропаганда наукових досягнень університету шляхом участі в 

міжнародних, всеукраїнських і регіональних виставках і ярмарках, презентаціях, 

наукових і науково-технічних форумах, в т.ч. і на базі НТУ "ХПІ", виступів у засобах 

масової інформації, публікацій в наукових виданнях і виданнях науково-технічної 

інформації. 

В 2004 році в університеті продовжувала реалізовуватися ухвалена Колегією МОН 

України концепція державної наукової, науково-технічної та інноваційної політики в системі 

вищої школи України, яка передбачає перехід від тактики збереження наукового потенціалу до 

його ефективного використання, активного виборювання передових позицій, переходячи при 

цьому від моделі "витратної науки" до реальної комерціалізації наукових знань та досягнень. 

Наукова та науково-технічна діяльність в Національному технічному університеті 

"Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ" ) здійснюється відповідно до законів 

України "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", інших 

нормативно-правових актів та статуту університету. 
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1. Визначні результати фундаментальних досліджень в галузі природничих, суспільних і 

гуманітарних наук 

 

 

 

1.1. Наукові досягнення світового рівня 

 

За результати фундаментальних досліджень в галузі імпульсної техніки , 

електрофізики високих напруг та електромагнітної сумісності у 2004 році була 

присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки авторському колективу НДПКІ 

„Молния” НТУ „ХПІ”. Результати досліджень закономірностей впливу штучного 

іонізуючого випромінення на розвиток каналу блискавки, вивчення  взаємодії великих 

імпульсних струмів з об’єктами електроенергетики, авіаційно-космічної техніки, 

потужних штучних  імпульсних  електромагнітних завад дозволили створити унікальний 

дослідницький комплекс на основі експериментального обладнання  - об’єкту Національного 

надбання держави, який дає змогу проводити дослідження фізики блискавки і 

електричного пробою довгих іскрових проміжків для визначення розповсюдження і 

орієнтації  каналу грозового розряду в просторі;генерації потужних імпульсних 

електричних і магнітних полів в аспектах визначення формування каналом блискавки 

потужних електромагнітних випромінювань (завад); теорії й практики забезпечення 

вимог електромагнітної сумісності при розробці концепції електромагнітної стійкості 

технічних засобів; теорії побудови високовольтних моделюючих установок (імітаторів) 

граничних амплітудно - часових характеристик; унікального метрологічного обладнання 

при розробці теорії вимірів імпульсних електричних, магнітних (електромагнітних) полів,  

високовольтних струмів і напруг нано - і пікосекундного діапазону. 

 

 

     

 

 

 

Дослідницький комплекс на основі експериментального обладнання Науково-

дослідного та проектно конструкторського інституту „Молния” НТУ „ХПІ”  - об’єкт 

Національного надбання держави 
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Вперше розроблена методика виявлення хвильових збурень електронної концентрації в 

іоносфері  на висотах 180-500 км по вимірюванням потужності некогерентно розсіюваного 

сигналу, яки пов’язані  зі стартами ракет - носіїв важкого класу („Союз”,”Space Shuttle”, 

„Delta”) на відстанях 2000-10000 км. Встановлено, що швидкості хвильових збурень 

іоносфери  співпадають зі швидкостями акустико-гравітаційних  та повільних 

магнітодинамічних хвиль в іоносфері. Результати отримані з використанням  єдиного в 

середньо широтній Європі радару некогерентного розсіювання, що входить до складу об’єкту 

Національного надбання держави. 

 

Вперше показано вплив комплексу фізичних факторів, властивих методу імпульсного 

осадження речовини з лазерної ерозійної плазми, зформованої розпиленням одноелементних 

мішеней у вакуумі, у газовому середовищі та в атмосфері металевої пари, на процес 

структуроутворення в тонких плівках, що дозволяє прогнозувати і цілеспрямовано 

створювати в них широкий спектр постконденсаційних екстремальних структурних станів. 

Вперше експериментально встановлено, класифіковано і пояснено на основі 

побудованих моделей формування і структури лазерних конденсатів, типи їхньої 

нерівноважності, послідовність протікання релаксаційних процесів і кінцевий стан плівки після 

природного старіння і термічного впливу. 

Експериментальні результати стосовно закономірностей формування структури і 

фазових перетворень при імпульсній лазерній конденсації металевих, оксидних і 

напівпровідникових плівок і досягнутий рівень розуміння суті фізичних процесів, які 

визначають структуроутворення конденсатів з лазерної ерозійної плазми, є основою для 

створення теорії формування екстремальних структурних станів речовини, що виникають в 

умовах граничних значень термодинамічних і кінетичних факторів. Запропоновані й 

експериментально реалізовані: 

 способи одержання металевих епітаксійних, полікристалічних і аморфізованих 

газонасичених плівок, а також надтонких суцільних плівок; 

 методи підвищення ефективної швидкості росту конденсату шляхом підживлення 

пароплазмового потоку металевою парою; 

 можливості низькотемпературного легування конденсату газовими домішками до 

рівня, що значно перевищує їхню рівноважну розчинність у твердому і рідкому станах 

речовини. 

 

Виявлено ряд нових фізичних ефектів (осциляції на товщинних залежностях тонких 

плівок телуридів свинцю і олова, вісмуту та гетероструктур на їх основі, наявність 

температурних аномалій термоелектричних властивостей плівок Sn-Te та ін.), які 

інтерпретовані на основі уявлень про розмірне квантування електронного і фононного спектру 

при зменшенні товщини тонких плівок та квантових ям. Виявлено вплив нестехіометричних 

дефектів, а також процесів окислення на механізми росту, термоелектричні властивості та 

розмірне квантування у низько розмірних структурах на основі сполук IV-VI. Одержані дані 

дозволяють інтерпретувати та прогнозувати термоелектричні властивості тонких плівок та 

гетероструктур на основі сполук IV-VI та вісмуту і є ще одним кроком на шляху розробки 

фізичних основ керування термоелектричними властивостями тонкоплівкових структур та 

встановлення основних факторів, зумовлюючих підвищення термоелектричної ефективності. 

 

 

Створені гнучкі сонячні елементи  з використанням надграток із напівпровідникових 

та діелектричних тонко плівкових матеріалів структури ITO/CdS/CdTe/Cu/Au ,що дозволило 
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отримати лабораторні зразки сонячних елементів з ефективністю 11%. При цьому за рахунок 

заміни скляної підкладки товщиною 2 мм, яка традиційно використовується для 

плівкових сонячних елементів на основі Cd-Te, на поліамідну плівку товщиною 10 мкм 

вдалося в п’ятдесят разів підвищити потужність сонячного елементу на одиницю ваги та 

досягти рекордних показників потужності - більш як 2 кВт/кг. Розроблені гнучкі сонячні 

елементи по питомій потужності на порядок перевищують існуючі монокристалічні сонячні 

елементи, які традиційно використовуються для енергозабезпечення космічних апаратів та 

дешевше їх в кілька разів.  

 

На підставі теоретичних  та експериментальні досліджень системи постійних 

магнітів, що складаються з високо анізотропних мікро - і наноструктурованих сплавів (Sm-

Co,Nd-Fe-B) вперше показано, що у таких системах існують сильні магнітні поля розсіювання з 

індукцією до кількох тесла. Це в кілька разів перевищую індукцію магнітного матеріалу, з якого 

вони виготовлені. Експерименти проведені з використанням вперше розроблених 

магніторезистивних наноструктурованих плівок на основі Ag-Co з гігантським магнітоопором. 

Результати досліджень відкривають можливості  створення та широкого практичного 

використання сильних та неоднорідних магнітних полів, що генеруються магнітами цього 

класу. 

   

Започатковано новий науковий  напрямок - дослідження хімічних перетворень жирів, 

на основі вивчення реакції амідування олій і жирів, одержання моно,-діацилгліцеринів і су 

путньо азотовмісних похідних жирних кислот, що використовуються в харчовій, 

косметичній промисловостях, побутовій хімії, різних галузях техніки, як поверхнево-

активні речовини. Оцінка термодинамічних параметрів гомологічних рядів з числом 

атомів вуглецю в радикалі від С1 до С20 в три, -ді, - моноацилгліцеринах в їх реакціях з 

рядом гідроксіамінів, поліамінів, нижчими алканолами, водою та кінетичні дослідження 

хімічних перетворень ацилгліцеринів соняшникової і ріпакової олій в їх реакціях з моно,-

діетаноламінами і етилендіаміном дозволили встановити поетапний хімізм, розробити 

адекватні реальним перетворенням математичні моделі, визначити умови і, як наслідок, 
створити наукові основи технології одержання моноацилгліцеринів і етаноламідів жирних 

кислот, які в Україні сьогодні не виробляються. Економічні розрахунки свідчать про те, що 

одержані продукти за новою технологією порівняно з продуктами, які одержують за 

відомими технологіями, можуть бути значно дешевшими. Основні наукові результати 

полягають у визначенні закономірностей перетворень речовин, супутніх жирам – фосфоліпідів і 

жирних кислот за участю ліполітичних ферментів. Це відкриває можливість створення 

нового харчового продукту, а саме олій збагачених компонентами, що легко засвоюються. 

 

Вперше розроблені теоретичні основи узагальненого параметричного опису складних та 

надскладних механічних систем за критеріями міцності, жорсткості, динамічних характеристик, 

надійності та довговічності. Розроблений математичний апарат дає змогу створювати 

конструкції, оптимальні з точки зору потужності, маси, тактико-технічних характеристик 

в автоматизованому режимі. При цьому автоматизуються етапи проектування, кінематичного 

та динамічного аналізу, етапи визначення напружено-деформованого стану та етапи синтезу 

конструкції за різними характеристиками та критеріями.  

Запропонований узагальнений параметричний підхід є методологічною основою для 

кардинального підвищення ефективності проектних етапів та тактико-технічних 

характеристик продукції вітчизняної промисловості , що дає змогу інтегрувати у єдине ціле 

потужні системи автоматизованого проектування (Pro/ENGINEER, CATIA, SolidWorks), 

дослідження (ANSYS, NASTRAN) та виготовлення (модулі Pro/ENGINEER, CATIA).  
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В результаті: у 2-3 рази зменшується термін проектних робіт; є можливість різкого 

підвищення тактико-технічних характеристик; забезпечується якість виготовлення продукції на 

світовому рівні. За результатами робіт проведено захист 1-ї докторської, 3-х кандидатських 

робіт та підготовлено до захисту 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за спеціальністю 20.02.14 “Озброєння та військова техніка”, отримані 

результати дозволили розпочати підготовку фахівців за спеціальністю  „Інформаційні 

технології проектування” по спеціалізації „Комп’ютерне моделювання механічних 

систем”. 
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1.2. Результати фундаментальних досліджень  
 

Основною метою виконання фундаментальних науково-дослідних робіт є ефективне 

використання наукового потенціалу університету, підтримка наукових шкіл, забезпечення 

підготовки кадрів вищою кваліфікації, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів 

на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу, підвищення якості підготовки 

спеціалістів і магістрів за рахунок активного використання результатів наукових досліджень в 

навчальному процесі, створення фундаментальних наукових основ для перспективних 

технологій, підняття рівня теоретичних досліджень до світових показників. 

Національний технічний університет” Харківський політехнічний інститут” є виконавцем 

72 фундаментальних  бюджетних тем, що фінансуються за рахунок Міністерства освіти і науки 

України. Ці теми виконуються на 51 кафедрі під керівництвом провідних вчених, докторів і 

професорів. Загальний обсяг фінансування в 2004 році становив 2856020 грн. 

Структура та  обсяги фінансування фундаментальних досліджень по пріоритетним 

напрямкам розвитку науки і техніки наведена в таблиці. 

   

№ 

п/п 

Найменування пріоритетного напрямку Кількість  

робіт 

 Обсяг  

фінансу-

вання, 

 грн.  

1 Фундаментальні дослідження з найважливіших 

проблем природничих, суспільних і гуманітарних 

наук 

4 49205 

2 Проблеми демографічної політики, розвитку 

людського потенціалу та формування 

громадянського суспільства 

4 47582 

3 Новітні біотехнології, діагностика і методи 

лікування найпоширеніших захворювань 

2 40681 

4 Нові комп’ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства 

11 407411 

5 Новітні технології та ресурсозберігаючі технології 

в енергетиці, промисловості та агропромисловому 

комплексі 

33 1259524 

6 Нові речовини та матеріали 18 1051617 

 Всього 

 
72 2856020 

 

Найбільш ефективними прикладами виконання фундаментальних досліджень можуть 

слугувати наведені нижче. 

 

Вчені  наукової школи „Фізика плівок і фізичне матеріалознавство”, яка  сформована 

на базі кафедри фізики металів та напівпровідників, виконували ряд фундаментальних науково-

дослідних робіт: “Дослідження наноструктурованих плівок та композицій на їх основі”; 

”Дослідження структури та властивостей іонно-плазмових покриттів керамік і рідкісних 

металів”; „Дослідження взаємо дифузії та хімічних реакцій у багатошарових  плівкових 

композиціях при відпалі та опроміненні; “Фізико-матеріалознавчі основи стабільності 

структури та властивостей плівкових матеріалів в умовах космічного простору”; 

“Фуллеренові композиції, що формуються з потоків часток компонентів підвищеної 

енергії”. 
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 Основні напрями  фундаментальних досліджень в цьому комплексі робіт наступні: 

 Механізми формування структури плівок та інших нанорозмірних об’єктів при 

конденсації  потоків пари, а також прискорених іонів з енергією 0,5-100еВ. 

Фазові перетворення в конденсованих системах. 

Формування фізичних властивостей твердотільних матеріалів, включаючи нанорозмірні 

матеріали. 

 
Результати науковців школи з цієї тематики одержали загальне визнання серед 

наукової громадськості України, Росії та багатьох інших країн. Тематика робіт постійно 

оновлюється з огляду на розвиток світової науки та техніки. Так, в останні роки багато уваги 

приділяється дослідженням нанорозмірних об’єктів та матеріалів – фуллеренів, гранульованих 

систем (Ag-Co, Ag-Fe та ін.), багатошарових плівкових нанокомпозицій, квазікристалів і т. ін. 

Саме такі та подібні нові, малодосліджені матеріали стають основою розробки новітніх 

речовин, приладів, технологій.  

 

Найбільш вагомими результатами досліджень є наступні. 

 

При дослідженні структури стрічок, виготовлених швидким охолодженням розплавів Ti-

Hf-Zr, вперше встановлено існування квазікристалічного стану в даній системі. Цей сплав 

належить до маловивченого класу порівняно недавно відкритих речовин, в яких проявляються 

нетривіальні ефекти і властивості. 

 

Досліджені  початкові стадії газоутворення при дії термічних і радіаційних факторів  

багатошарові рентгенівські дзеркала   в системі „метал-кремній” (з використанням в якості 

металів молібдену, вольфраму, скандію). Проведені випробування дзеркал „Скандій/Кремній” 

для визначення порогових інтенсивностей і доз випромінення рентгенівського лазера з 

довжиною хвилі 46,9 нм. З’ясовані механізми деградації дзеркал. Одержані результати надають 

можливість прогнозувати поведінку вивчених наноструктурованих об’єктів в 

екстремальних умовах. 

 

Вперше для тонких плівок скандію (товщиною від 10 до 200нм) визначені важливі 

рентгенофізичні характеристики - атомні фактори розсіювання та поглинання м’якого 

рентгенівського випромінення (довжиною хвилі 35 - 50 нм ). Вказані результати отримані з 

використанням Брукхевенського синхротрону (США). 

 

Виготовлені багатошарові рентгенівські дзеркала системи „Молібден/Кремній”, в яких 

товщина шарів змінювалась за наперед заданим законом. За допомогою таких аперіодичних  

дзеркал проведено діагностику  лазерної плазми в діапазоні довжини хвиль 13-25 нм. Ця 

робота виконана спільно із співробітниками Фізичного інституту ім. П.Н.Лебедєва  РАН (м. 

Москва),була відзначена другою премією на конкурсі наукових робіт цього всесвітньо 

відомого інституту. 

 

Розроблено теоретичну модель, яка описує аномально високі термоелектричні 

характеристики багатошарових плівкових надграток в системі  Eu-PbS та добре 

узгоджується з експериментальними даними. Одержані результати розкривають можливості 

розробки плівкових мікро - та наноелектронних приладів з поліпшеними характеристиками. 

 

На основі структурних та рентгенотензометричних досліджень плівок, що 

виготовляються за допомогою іонно-плазмових технологій, запропонована модель формування 
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напруженого стану в плівках, конденсованих з потоків часток енергією 10-150 еВ. 

Використовуючи розроблену модель можна прогнозувати тип і рівень механічних напружень в 

іонно-плазмових конденсатах в залежності від параметрів осадження.  

 

Проведені розрахунково-теоретичні  та експериментальні дослідження системи 

постійних магнітів, що складаються з високо анізотропних мікро - і наноструктурованих 

сплавів (Sm-Co,Nd-Fe-B). Вперше показано, що у таких системах існують сильні магнітні 

поля розсіювання з індукцією до кількох тесла. Це в кілька разів перевищую індукцію 

магнітного матеріалу, з якого вони виготовлені. Експерименти проведені з використанням 

вперше розроблених магніторезистивних наноструктурованих плівок на основі Ag-Co з 

гігантським магнітоопором. Встановлено, що ці магнітні поля є неоднорідними, 

локалізуються в зонах поблизу країв магнітів. Лінійні розмірі цих зон достатньо великі 

(порядку 0,1 лінійного розміру магніту).Це створює можливості  широкого практичного 

використання сильних та неоднорідних магнітних полів, що генеруються магнітами цього 

класу.   

 
Продовжувались модельні дослідження  стабільності структури та деградаційних 

процесів в плівкових матеріалах під дією чинників космічного простору.  Проведено 

електронно-мікроскопічні дослідження початкових стадій росту оксидного покриття, що 

формується за допомогою мікродугового оксидування поверхні алюмінію та його сплавів і 

є придатним для використання в аерокосмічній техніці в якості теплозахисного покриття. 

Показано, що технологія мікродугового оксидування є ефективною також для обробки поверхні 

алюмінію і його сплавів при нанесенні антипригарних покриттів. Проведено термічну обробку 

3 серій аморфних сплавів на основі кобальта, аморфних плівок кремнію, використовуваних для 

виготовлення сонячних батарей і атестовано зразки для рентгенівських досліджень. Методом 

рентгенівської рефлектометрії in situ досліджено вплив опромінення поверхні кремнійових 

монокристалічних пластин спектром вакуумного ультрафіолету (ВУФ) з граничною довжиною 

хвилі 110 нм. Вперше встановлено формування на поверхні кремнію надтонкого оксидного 

шару завтовшки 5-30 нм. Розрахунки рентгенівських інтерференційних картин дозволили 

встановити якісні зміни в надтонкому шарі та кінетику його росту під час опромінення. 

Одержані результати дозволяють змоделювати вплив відкритого космічного простору на 

фазові переходи у при поверхневих шарах кремнію при тривалому його перебуванні в 

умовах відкритого космічного простору. Проведено мало кутові рентгенівські дослідження 

аморфних сплавів Fe-B-Si-C, підданих тривалій термоциклічній обробці, яка імітує характер 

теплових змін у відкритому космічному просторі на орбітах космічних станцій, і 

встановлено основні закономірності об’ємно - структурних змін у сплавах під впливом 

тривалих (до 10
3 
 циклів) тепло змін. 

 Ще одним прикладом високого рівня виконуваних  робіт представниками цієї школи  

може слугувати  науково – дослідна робота “Розробка фізичних основ технологій, які 

збільшують ефективність, надійність і економічність фотоелектричних перетворювачів 

сонячної енергії”. 

 

До основних наукових результатів можна віднести те, що  вперше застосовано новий 

фізичний підхід до оптимізації фотоелектричних процесів в фотоелектричних 

перетворювачах на основі монокристалічного кремнію та тонких плівок діселеніда міді й індію. 

Показано, що шляхом моделювання впливу світлових діодних характеристик на вихідні 

параметри фотоелектричних перетворювачів можна встановити, які саме діодні характеристики 

визначають ефективність сонячних елементів. Це дає змогу оперативно прийняти рішення щодо 

перспективної зміни конструктивно-технологічних рішень фотоелектричних перетворювачів. 
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Практична цінність роботи полягає в тому, що отримані  теоретичні результати  є 

важливим етапом на шляху підвищення коефіцієнту корисної дії фотоелектричних 

перетворювачів сонячної енергії за рахунок використання надграток із напівпровідникових та 

діелектричних тонко плівкових матеріалів. Реалізація цього підходу при створенні гнучких 

сонячних елементів  на базі хімічних сполук ITO/CdS/CdTe/Cu/Au дозволила отримати 

лабораторні зразки сонячних елементів з ефективністю 11%. При цьому за рахунок заміни 

скляної подложки товщиною 2 мм, яка традиційно використовується для плівкових сонячних 

елементів на основі Cd-Te, на поліамідну плівку товщиною 10мкм вдалося в п’ятдесят разів 

підвищити потужність сонячного елементу на одиницю ваги та досягти рекордних 

показників потужності - більш як 2 кВт/кг. Необхідно зазначити, що розроблені гнучкі 

сонячні елементи по питомій потужності на порядок перевищують існуючі монокристалічні 

сонячні елементи, які традиційно використовуються для енергозабезпечення космічних 

апаратів та дешевше їх в кілька разів.  

 

Загалом вченими  цієї наукової школи у 2004 році видано  36 публікацій в зарубіжних 

виданнях, прийнято участь у 24 міжнародних конференціях, на яких зроблено 89 доповідей, в 

тому числі 17 зі студентами. 
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2. Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними 

напрямками розвитку науки і техніки 

 

 2.1. Приклади новітніх технологій, розроблених в 2004 році 

 

За результатами циклу прикладних досліджень , що виконувались співробітниками 

кафедри автоматики і управління в технічних системах під керівництвом  д.т.н., проф. Качанова 

П.О присвоєна  Державна премії України в галузі науки і техніки за  2004 рік за розробку 

на основі математичного моделювання і високих комп‘ютерних технологій тренажерних 

комплексів об‘єктів броньованої техніки та впровадження для навчання екіпажів. Роботи 

виконувались разом з Казенним підприємством „Харківське конструкторське бюро з 

машинобудування ім. О.О.Морозова” (м. Харків). 

Технічною і науковою новизною  розроблених та впроваджених тренажерів є відтворення 

реальної ситуації руху танка за рахунок системи збурення ,яка відслідковує зміни положення танка 

при його русі. При цьому, найбільш повно відтворюються будь-які зміни положення танка, згідно з 

математичною моделлю, що розроблена для танків Т-80УД, Т-64 та  іншої броньованої техніки, що 

стоїть на озброєнні . Ці тренажерні комплекси дозволяють економити ресурс військової 

техніки, паливно-мастильні матеріали та постріли. Окрім того, використання тренажерів 

дозволяє більш повно відтворювати бойову ситуацію у будь-якому  військовому  конфлікті  та  

прогнозувати  використання  військової техніки. Відображення місцевості може бути реальним в 

залежності від району військового конфлікту. Рівень розвитку військових тренажерів є 

відображенням стану розвитку комп'ютерних технологій. 

 Тренажерний комплекс, що отримав Державну премію, не має аналогів серед 

тренажерів, що розроблюються в інших країнах 

 

 

 
 

Тренажерний комплекс для об’єктів броньованої техніки 
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Розроблено  та апробовано  „Інтегрований метод та  експериментальна установка 

для розрахунково-експериментального дослідження напружено-деформованого стану 

елементів складних та надскладних механічних систем на основі поєднання узагальненого 

параметричного підходу, методу скінчених елементів та методу голографічної 

інтерферометрії”. 
 Створено якісно нову установку, що дає змогу проводити взаємовпливаючий чисельний 

та експериментальний аналіз напружено-деформованого стану елементів складних та 

надскладних механічних конструкцій. Наукова база розробки- принципово новий 

розрахунково-експериментальний метод визначення напружено-деформованого стану 

елементів механічних систем на основі поєднання авторських розробок, методу скінчених 

елементів та методу голографічної інтерферометрії. 

 Метод дає змогу: 

 

 Забезпечити  досягнення світового рівня технічних та тактико-технічних 

характеристик виробів, що проектуються та виготовляються вітчизняними підприємствами; 

 Гарантувати легітимність досліджень (особливо з точки зору вимог зарубіжних 

замовників), оскільки використовуються ліцензійні програмні продукти та сертифіковане 

апаратне забезпечення - економія статті витрат на дослідження мінімум у 2-3 рази; 

 Здійснювати паралельність проведення числових та експериментальних досліджень – 

скорочення  термінів дослідження мінімум у 2-2,5 рази; 

 

Розроблено модернізований двигун ДН-4М с іскровим запалюванням і безпосереднім 

вприскуванням палива ,який забезпечує економічність ,за інших рівних умов, на рівні дизеля, 

максимальну потужність – на рівні двигунів із зовнішнім сумішоутворенням і іскровим 

запалюванням. Двигун практично не чуттєвий ні до октанового, ні до цетанового чисел палива, 

працює на бензині, дизельному паливі, гасі, газовому конденсаті і їхніх сумішах з низьким 

змістом шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Дозволяє виконати сучасні норми по 

токсичності відпрацьованих газів. 

Експериментальними дослідженнями встановлено, що двигун ДН-4М забезпечує 

зниження витрати палива в зоні основних експлуатаційних режимів роботи на 40-45%, 

зниження шкідливих речовин у відпрацьованих газів на 70-90% стосовно базового 

варіанта з карбюраторною системою живлення. Застосування безпосереднього вприскування 

дозволило на 5% підвищити максимальну потужність двигуна, а використання  роздільної 

системи змащування забезпечило зниження витрати моторної олії в 2 рази в порівнянні з 

традиційним способом змащування в двотактному двигуні.  

Модернізований двотактний двигун ДН-4М є конкурентноспроможним по економічних і 

екологічних показниках стосовно ведучих закордонних двигунів (Orbital Engine, Mitsubichi, 

Toyota, Renault і ін.) з іскровим запалюванням і безпосереднім вприскуванням палива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигун ДН-4М з системою безпосереднього впорскування палива. 
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 Експериментально апробовано доповнення до  штатної паливної системи дизельних 

двигунів  додаткового елементу - модулятора імпульсів тиску(МІТ).  

Дослідження показали, що для двигуна 6 ГЖ ЧН 26/34, конвертованому з рідкого палива на газ 

в АТОВ “Первомайcькдизельмаш”, цей метод дозволяє скоротити об'єм запальної порції 

дизельного пального до 2-3 %, тобто в 3-5 раз. Економія палива за час 3-х місячної зимової 

експлуатації газодизеля  склала 18 тон, а строк окупності науково-дослідних робот по 

створенню дослідних зразків МІТ та проведення випробувань не перевищує 10 днів. 

Для дизеля 6 ЧН 31/36 тепловозу ЧМЄ-3 виконана модернізація паливної системи 

дозволила зменшити сталу частоту обертання вала дизеля на режимі холостого ходу на 15% та 

скоротити час впорскування в 1,5 - 2 рази. На інших режимах відмічене стале покращення усіх 

показників впорскування, в т.ч. збільшення максимального тиску палива у форсунці на 3-5 % и 

скорочення максимального тиску у насоса на 8-12 %. 

Результати дослідної експлуатації показали наступне: 

 випробування та дворічна експлуатація в депо "Харків - Сортувальний" паливної 

системи з МІТ на маневровому тепловозі ЧМЭ-3 (дизель 6ЧН 31/36 чешського виробництва). 

Результат – зменшення середньо експлуатаційної витрати палива влітку на 7 %, взимку – на 10 

%. Економія палива становила 12 тон в рік на один тепловоз. Строк окупності модернізації 

– 3 місяці; 

 моторні дослідження дизеля Д80(ЧН26/27), укомплектованого МІТ, на ДП «Завод ім. 

Малишева». Результат – зниження витрати палива на холостому ходу з 1,77 до 1,46 кг/годину. 

 Іншим прикладом застосування розроблених теоретичних основ нових методів аналізу та 

синтезу механізмів є принципово новий метод інтенсифікації упорскування палива на 

часткових швидкісних режимах, що використовує регульоване нерівномірне обертання вала 

паливного насосу .  Комплекс безмоторних та моторних випробувань цього приводу довів, що 

цей зразок дозволяє стабілізувати значення основних показників упорскування для всіх режимів 

зовнішньої швидкісної характеристики дизеля на рівнях, близьких до номінального. На 

часткових режимах і режимах холостого ходу максимальний тиск упорскування збільшений (у 

порівнянні із серійної паливною апаратурою) у 1,4-1,8 рази, а  тривалість упорскування 

скорочена на 20-35 %. Встановлено, що використання приводу на дизелі ЯМЗ-238 дозволяє 

істотно знизити експлуатаційні витрати палива: для режимів холостого ходу - на 7-8%, 

часткових режимів зовнішньої швидкісної характеристики - на 3-5% . 

 

 

 

 
 

Газовий дизель – генератор виробництва АТОВ “Первомайcькдизельмаш” з удосконаленою 

паливною апаратурою. 
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Розроблений безредукторний електропривод на базі електродвигуна з ротором, що 

котиться. Конкурентоспроможність розробки забезпечується завдяки тому, що відсутні 

вітчизняні безредукторні електроприводи, а  без редукторні приводи виробництва 

компаній країн ЄС спеціалізовані для виконання конкретних дій у складі механізмів 

власного виробництва. В традиційному виконанні виконуючого механізму низька 

швидкість обертання виконуючого механізму досягається за допомогою редуктора, який 

знижує швидкість обертання досить швидкохідних електродвигунів. Такі приводи 

виготовляють багато компаній : у країнах ЄС (Alfa-Laval,  DANFOS), у Росії (Завод 

електроніки и механіки м. Чебоксари, завод Тулаелектропривод) та ін. Наявність 

редуктора призводить до ускладнення конструкції, підвищує час реакції привода на 

команду керування. Привод, який пропонується, таких недоліків мати не буде, за рахунок 

відмови від редуктора. Виготовлення його складових можливе цілком на 

електромашинобудівних підприємствах України. Собівартість виробництва електродвигунів 

з ротором, що котиться має бути рівною собівартості виробництва асинхронного двигуна 

рівного габариту. Створення уніфікованої низки джерел живлення, пристроїв сигналізації 

та вузлів приєднання виконавчих органів дасть змогу компонувати приводи, адаптовані 

для вирішування конкретних виробничих завдань без перебудови техпроцесу 

виробництва. Поява на ринку вітчизняного безредукторного електроприводу дозволить 

відмовитися від значної частини імпорту електроприводів (імпортні, російські приводи 

запорної арматури, наприклад, складають в електроенергетиці 100% парку). 

  

 

Вперше в світі розроблено пакет інтерактивного математичного забезпечення, що 

дозволяє проектувати технологічні схеми складних теплообмінних систем з споживанням 

енергії близьким до термодинамічно обґрунтованого мінімуму. Застосування розвинутих 

методів дозволить визначити енергозберігаючий потенціал та потенціал зменшення шкідливих 

викидів і запропонувати результати роботи для впровадження в любому промисловому регіоні 

України. 

Використання відкритих фундаментальних закономірностей у рамках цього нового 

напрямку науки дозволяє створити зовсім нові технологічні методи, впровадження яких на 

промислових підприємствах України, що використовують хіміко-технологічні засоби 

виробництва та переробки продуктів, приведе до зниження питомих енерговитрат на 30
70 %. Інтеграція процесів на підприємствах хіміко-технологічного циклу (нафтопереробних, 

коксохімічних, металургійних, харчових, будівельних матеріалів, підприємствах 

комунтеплоенерго та ін.) чотирьох областей Північно-Східної України  дозволить  зменшити  

енергоспоживання  цих  областей  на  10-12 млн. т умовного палива на рік, що відповідає 

економії в 4 млрд. $ США. Разом з цим викиди вуглецю (
2СО ) в атмосферу знизяться на 

7,2 млн. т на рік, а викиди твердих речовин  на 30-40 % теперішнього рівня. 

  

На основі виконаних досліджень по ферментативному гідролізу фосфоліпідів 

проведені лабораторні і заводські випробування  щодо використання ферментативного 

препарату Лецитаза Ультра для модифікування фосфоліпідів (яєчного порошку) у виробництві 

майонезу. Розроблено технологічну інструкцію „Процес виробництва яєчного порошку” (ТІ М-

3 №9), яка узгоджена головним державним санітарним лікарем України (Висновок державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-06/34546 від 19.08.2003). Розроблена 

технологія конкурентноздатна у порівнянні до існуючих, має  рівень світових аналогів і 

забезпечує скорочення витрат та поліпшення якості майонезу.  

 Технологія модифікування яєчного порошку дозволяє знизити  собівартість 

майонезу на 400 грн. за тону. 
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Розроблені промислові зразки кріопосудин з екранною вакуумною термічною 

ізоляцією. Проведені багато чисельні порівняльні дослідження характеристик кріопосудин з  

найкращими закордонними аналогами в Інституті тваринництва Аграрної академії наук 

України (м. Харків). Результати досліджень підтвердили кращі технічні характеристики 

вітчизняної розробки. Наприклад, зразок кріопосудини Х-34Б має ресурс роботи з рідким 

азотом 380-400 діб,  що в 1.5 рази перевищує ресурс кращої кріопосудини французького 

виробництва типу RSV-35A. Розробка відкриває широкі  експортні можливості для 

високотехнологічної галузі вітчизняного виробництва, тому що собівартість виробництва 

кріопосудини типу Х-34Б складає близько 400 дол. США, в той же час вартість аналогічного 

виробу французького виробництва і  гіршого якості - 3000 дол. США.  

 

 

 
 

 

Кріопосудини з екранною вакуумною термічною ізоляцією.  
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2.2. Результати прикладних досліджень. 

 

Прикладні дослідження, при виконанні яких отримуються нові наукові результати, що 

втілюються в нових технологіях, приладах, устаткуванні, технічних проектах тощо, є 

невід'ємною частиною інноваційної діяльності  в університеті. 

Прикладні дослідження в університеті спрямовані на розробку нових технологій, 

матеріалів, програмних продуктів та ін., які збагачують зміст учбових курсів новітніми 

досягненнями науки, дозволяють проводити модернізацію діючих та створювати нові учбові 

лабораторії. Отримані наукові результати в подальшому стають складовими частинами 

інвестиційних проектів, які направлені на розвиток народного господарства країни. 

В університеті в 2004р. виконувались 28 прикладних науково-дослідних робіт, які 

фінансувались за рахунок коштів Міністерства освіти і науки України. Загальний обсяг 

фінансування цих робіт у 2004 році склав 1082503 грн. 

Структура та обсяги фінансування  прикладних досліджень по пріоритетним напрямкам 

розвитку науки і техніки у 2004 році наведені в таблиці. 

 

 

№ Наукові напрями, категорія робіт 
Кількість 

робіт 

Обсяг фінансування 

на 2004р., грн. 

1.  Проблеми демографічної політики, розвитку 

людського потенціалу та формування 

громадянського суспільства. 

1 12889 

2.  Збереження навколишнього середовищі (довкілля 

та сталий розвиток.  

1 14754 

3.  Нові комп‘ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства. 

2 26134 

4.  Новітні технології та ресурсозберігаючі технології 

в енергетиці, промисловості та агропромисловому 

комплексі.  

24 1028726 

 Всього 28 1082503 
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2.3. Найбільш ефективні розробки та роботи із значним економічним і соціальним 

ефектом 

 

 

 

КОНДЕНСАЦІЙНИЙ ПОВІТРОПІДІГРІВНИК 

З ЦИРКУЛЮЮЧИМИ ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРАМИ 

ДЛЯ КОТЛІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА ГАЗОПОДІБНОМУ ПАЛИВІ 

 

1. Автори: проф. Єфімов О.В., с.н.с. Іглін Ю.С. 

2. Основні характеристики, суть розробки. 
Єдиною істотною втратою в котельних установках є втрата теплоти з відхідними газами, 

яка дорівнює 4 – 6% при розрахунку теплового балансу по нижчий теплоті згоряння палива.  

Тому найбільш ефективним засобом істотного підвищення економічності котлів є 

зниження температури відхідних газів до такого температурного рівня, при якому буде 

забезпечуватися повна або часткова конденсація водяної пари, що міститься в продуктах 

згоряння палива. При цьому підвищення коефіцієнта використання палива буде здійснюватися 

як за рахунок використання фізичної теплоти продуктів згоряння, так і за рахунок використання 

скритої теплоти конденсації водяної пари. Таким чином, у котельних установках, що працюють 

на природному газі, істотне підвищення коефіцієнта використання палива може бути 

забезпечено лише за рахунок глибокого охолодження продуктів згоряння.  

Для реалізації цієї комплексної проблеми потрібні розробки та впровадження 

принципово нового енергетичного устаткування конденсаційного повітропідігрівника з 

кислотостійкими циркулюючими теплоакумуляторами. 

3. Патентно-, конкурентоспроможні результати. 

 Сформульовані найбільш перспективні напрямки по розробці систем глибокої утилізації 

теплоти продуктів згоряння. До цих напрямків відносяться розробки найсучасніших 

теплообмінників з використанням теплових труб, а також регенеративних контактних 

теплообмінників з циркулюючими теплоакумуляторами, які можуть використовуватись як 

роздільно, так і у комплексі, що забезпечує ступінчате глибоке охолодження продуктів 

згоряння. 

Висока ефективність технологій глибокої утилізації теплоти відхідних газів, а також 

невеликий строк окупності впровадження теплоутилізаторів (від декількох місяців до 1,5 – 2 

років) свідчать про їхню велику перспективність для створення високо-економічного 

конкурентоспроможного котельного устаткування. 

4. Порівняння зі світовими аналогами. 

У світовій практиці системи глибокої утилізації теплоти відхідних газів (з конденсацією 

водяних парів) реалізовані для паливовикористовуючих приладів невеликої теплової 

потужності (до 6 МВт) і, в цілому, за рахунок збільшення оребрених конвективних поверхонь 

нагріву, виконаних з корозійностійких матеріалів. 

Нові концептуальні методи, які розроблені на кафедрі по створенню теплоенергетичного 

устаткування, припускають інтенсифікацію теплотехнологій за рахунок збільшення питомих 

значень поверхонь нагріву до 600 – 700 м
2
/м

3
 об’єму з одночасним кондиціюванням відхідних 

газів підігрітим повітрям до необхідних значень відносної вологості. 

Розроблений програмний комплекс дозволяє провести в автоматизованому режимі 

проектування конденсаційних повітропідігрівників з проміжним циркулюючим теплоносієм  і 

розробляти схеми їх включення до водогрійних котельних установок будь-яких типорозмірів. 

Розрахунки, які були проведені для одного з найбільш поширених водогрійних котлів 

типу КВГМ-20-150, показали, що у випадку застосування у якості утилізаційного 
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теплообмінного апарату конденсаційного повітропідігрівника, ККД котла збільшується на 

9,7%, що свідчить про високу ефективність запропонованого варіанту повітропідігрівника. 

 

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження 

та реалізації, показники, вартість. 

Глибоке охолодження продуктів згоряння палива (нижче точки роси) дає можливість 

зменшити втрати теплоти з відхідними газами до 2 – 3 % і підвищити ККД котлів при 

розрахунку по вищий теплоті згоряння палива до 95 – 96 %.  

Впровадження у виробництво нових конденсаційних повітропідігрівників з 

циркулюючим теплоносієм до конструкцій опалювальних котлів з загальною економією 

газоподібного палива до 15 % дає змогу знизити генерацію оксидів азоту у 2 рази і викидів 

вуглекислого газу на 25 %. 

 

 

 
6. Галузі, де можуть бути реалізовані розробки. 

Розробка може бути впроваджена у паливовикористовуючих енергетичних агрегатах, в 

котельних установках систем теплопостачання, які розміщені у зоні населених пунктів, у 

системах виробництва гарячого водопостачання, а також, як підживлювач води теплових мереж 

котлів 

Конденсат, який одержується у представленому повітропідігрівнику в процесі “сухої” 

конденсації, може бути використаний у системах водопідготовки котельних установок. 

7. Стан готовності розробки. 

Результати чисельного експерименту дозволили провести оптимізацію конструктивних і 

техніко-економічних характеристик котельних установок з глибокою утилізацією теплоти 

відхідних газів, вибрати схему теплообмінного апарату найбільш ефективної конструкції та 

розробити на цій основі конденсаційний повітропідігрівник з проміжним теплоносієм у вигляді 

циркулюючих теплоакумуляторів, який відповідає стадії робочого проектування. 

8. Існуючі результати впровадження. 

На експериментальному стенді кафедри в межах господарчого договору № 30224 від 

15.10.2003 р. між НТУ «ХПІ» і АТ НТП “Укрпроменерго” проводяться роботи по визначенню 

коефіцієнта тепловіддачі при конденсації водяних парів із відхідних газів. А в межах 

госпдоговору № 30324 від 15.07.2004 р. проводяться заходи по впровадженню цієї розробки в 

КП “Харківські теплові мережі”, що дозволить перейти до повномасштабного впровадження 

розробки для котельних установок, які працюють на газоподібному паливі. 

9. Назва організації, адреса, телефон, факс, E-mail 

НТУ «ХПІ», кафедра парогенераторобудування, 

61002, Харків, вул. Фрунзе,21 тел. (057) 7076-555, факс (057) 7076-555, 

Е-mail: AVEfimov@kpi.kharkov.ua  

mailto:AVEfimov@kpi.kharkov.ua
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ДІАГНОСТИКИ  

СТАНУ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 

 

1. Автори: к.т.н., с.н.с. Коліушко Г.М., с.н.с. Вороніна З.А., с.н.с. Лінк І.Ю. 

 

             

 Загальний вигляд галузевого нормативного документу „Випробування та контроль стану 

заземлювальних пристроїв електроустановок” та фахівці НДПКІ “Молнія” під час обстеження 

підстанцій. 

2. Основні характеристики, суть розробки. 

Результатом виконання роботи є розробка  рекомендацій щодо підвищення якості і 

надійності роботи енергосистеми держави в цілому, за допомогою якої з'являється можливість 

одержати достовірну інформацію про стан заземлювальних пристроїв електричних підстанцій в 

тому числі і атомних для їх  подальшого ремонту і паспортизації. НДПКІ „Молнія” розроблено 

та згідно Наказу Міністерства палива та енергетики України від 16 грудня 2003 р. за № 754 

введено в дію галузевий нормативний документ „Випробування та контроль стану 

заземлювальних пристроїв електроустановок” – ГНД 34.20.303-2003. 

Роботи в цьому напрямку спрямовані на досягнення нормального функціонування 

обладнання та забезпечення безпечних умов праці обслуговуючого персоналу. 

3. Патентно-, конкурентоспроможні результати. 

 Світових аналогів немає. 

4. Порівняння зі світовими аналогами. 

 Вперше в Україні розроблено та впроваджено методику електромагнітної діагностики 

випробування та контролю стану заземлювальних пристроїв електроустановок, яка має велику 

практичну цінність, та наразі обіймає майже весь енергетичний комплекс України. 

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість. 

 В період 2003-2004 р.р. проведено роботи по впровадженню системи блискавкозахисту з 

використанням активних блискавкоприймаячів: тютюнової фабрики Філіп-Моріс (м.Харків), 

будинку Укрстанкопрому(м. Харків), Адміністративної будівлі центральної енергосистеми (м. 

Горлівка),  регіонального диспечерського центру (м.Запоріжжя),  Запорізьких Східних мереж.   

 З використанням вказаної методики на сьогодні обстежено майже 250 енергооб’єктів, до 

числа яких входять 2 атомні станції (Запорізька та Рівенська), 6 насосноперекачувальних 

станцій, 4 адміністративних корпуса, включаючи регіональний диспетчерський центр в м. 

Запоріжжя. 
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6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки. 

 Підприємства енергетичного комплексу України. 

7. Стан готовності розробки. 

 Технічна документація та дослідний зразок. 

8. Існуючі результати впровадження. 

 Обстеження заземлюючих пристроїв підстанцій є першим кроком в вирішенні проблеми 

забезпечення нормальної електромагнітної обстановки на електроенергооб’єктах України з 

метою надання можливості використання ними найпередовішої техніки, в основі якої закладені 

мікропроцесори. 

9. Назва організації, адреса, телефон, факс, E-mail:  НДПКІ „Молнія „НТУ “ХПІ”,  

61013, м. Харків, вул. Шевченка, 47, тел. (057) 707-61-33, факс: (057) 700-40-34, E-mail: 

nipkimolniya@kpi.kharkov.ua 

 

 

 

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДІВ КЕРАМІЧНИХ МАС ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЛИЦЕВОЇ 

ЦЕГЛИ В УМОВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ФІЛІЇ КОНЦЕРНУ “СЛОБОЖАНСЬКА 

БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА” 

 

1. Автори: НТУ „ХПІ” – проф. Рищенко М.І., доц. Федоренко О.Ю., доц. Пермяков Ю.В., 

аспірант ПітакО.Я. 

Харківська філія концерну “Слобожанська будівельна кераміка” (ХФ „СБК”) – 

генеральний директор корпорації Телющенко І.Ф., зам. генерального директора концерну 

Щербаков І.В., директор ХФ “СБК” Юрченко В.П. 

 

2. Основні характеристики, суть розробки. 

 Успішна робота цегельних заводів в 

ринкових умовах, визначається, в першу чергу, 

конкурентоспроможністю  продукції. Проектна 

потужність ХФ “СБК”, введеного в строй в червні 

2003 році, становить 30 млн. цегли на рік. Для 

розширення ринку збуту та підвищення 

конкурентоспроможності продукції заводу  

вирішувалась задача покращення якості виробів, 

підвищення їх технічного рівня та розширення 

асортименту за кольоровою гамою при одночасному 

зниженні собівартості продукції. 

 Плідна співпраця колективу науковців кафедри та співробітників  ХФ “СБК” дозволила  

вирішити комплексну задачу по виключенню утворення висолів, отриманню виробів жовтого та 

брунатного кольорів та зниженню вологості маси з метою виконання вимог технологічних 

параметрів формування за умов напівжорсткої екструзії. Це в свою чергу сприяло  зниженню 

собівартості продукції шляхом економії паливних ресурсів за рахунок скорочення витрат на сушки. 
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 Розроблено багатофакторну методику покращення якості виробів за рахунок реакції 

зв’язування водорозчинних солей, зменшення адгезії маси з пониженою вологістю при 

формуванні, покращення спікання та підвищення   фізико-механічних властивостей готових 

виробів в результаті дії комплексної добавки - суспензії, що містить барійвміщуючі відходи 

виробництва та відходи нафтовидобутку. Встановлено умови отримання цегельних мас різних 

відтінків жовтого та брунатного кольору 

на основі некондиційних глин шляхом 

зберігання заданих співвідношень 

основних кольороутворюючих оксидів. 

3. Патентно-, 

конкурентоспроможні 

результати.  
Готуються документи на 

патентування.  

4. Порівняння зі світовими 

аналогами. 

 Отримана високоякісна лицева 

цегла підвищеної міцності   повністю  

відповідає прийнятій у світовій практиці 

будівництва орієнтації на розширення 

кольорової гами  за рахунок використання різних тонів брунатного та жовтого кольорів. 

 

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість. 

 Технічні характеристики лицевої цегли, яка виробляється на ХФ “СБК” останнім часом, 

відповідає діючому в Україні ДСТУ  Б В.2.7-61-97 (марочність 100-300, водопоглинання 8-12 

%, морозостійкість >50 циклів, пустотність 36 %). Ціна лицевої цегли за одну тисячу умовних 

одиниць: коричневої та червоної – 1050 грн. жовтої – 1512 грн. 

 Підвищення якості продукції, збільшення випуску різнокольорової лицевої цегли з 36 до 

99%  в результаті впровадження вищеназваних розробок значно розширило ринок збуту 

продукції заводу в Україні та за її межами та збільшило прибутки підприємства. 

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки. 

 Виробництво будівельних матеріалів; Міністерство промислової політики; підприємства, 

що належать до корпорації “Укрбудматеріали” і які займаються випуском лицевої цегли. 

7. Стан готовності розробки. 

 Технологія розроблена і впроваджена на ХФ „СБК”. 

8. Існуючі результати впровадження. 

 Робота проводилась при тісному співробітництві  з підприємством, що дозволило одразу 

впроваджувати результати наукових розробок у виробництво. Проведено дослідно-промислові 

випробування, які підтвердили високу ефективність використання комплексної добавки, яка 

повністю забезпечує  виключення появи висолів на лицевій цеглі. Розроблені склади 

кольорових цегельних мас жовтих та коричневих тонів також впроваджено у виробництво. На 

момент завершення теми заводом вже випущено коричневої цегли - 800 000 умовних одиниць, 

жовтої цегли - 1200 000 умовних одиниць. 

9. Назва організації, адреса, телефон, факс, E-mail: НТУ “ХПІ”, кафедра технології 

кераміки, вогнетривів, скла та емалей. 

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел. (057) 707-63-92, факс: (057) 700-40-34, E-mail: 

opitak@kpi.kharkov.ua 

 

mailto:opitak@kpi.kharkov.ua
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ВИСОКОВОЛЬТНИХ 

ІМПУЛЬСНИХ ДІЙ ПРИ ОБРОБЦІ ПРОДУКТІВ І ГЕНЕРУВАННІ ОЗОНУ 

 

1. Автори: докт. техн. наук, с.н.с. Бойко Н.І., с.н.с. Борцов А.В., н.с. Зароченцев А.І. 

2. Основні характеристики, суть розробки. 

Розроблено удосконалений метод обробки харчових продуктів на базі комплексних 

високовольтних імпульсних дій і генерування озону у проточному варіанті, включаючи  

продукти в упаковці, що дозволило впровадити в харчову промисловість України високі новітні 

технології з екологічно чистої обробки харчових продуктів з метою подовження їх строків 

зберігання без втрати харчової та біологічної цінності. 

3. Патентно-, конкурентоспроможні результати 

Запропоновано спосіб і пристрій для його здійснення, отримано Патент України за № 

71940, який дозволяє отримувати найбільш дешевим способом озон в великих кількостях. 

4. Порівняння зі світовими аналогами. 

 Проведення дослідження нових методів обробки продуктів довели можливість створення 

цілої низки високих енергозаощаджуючих технологій, конкурентно здатних на світовому рівні. 

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість. 

 В основі запропонованої технології лежить використання коронного розряду з 

розширеною зоною іонізації. 

                             
 

Використання цього методу являється  дуже перспективним, як в напрямку озонування 

питної води в великих кількостях, так і створення нових матеріалів із складових частин (адгезія) 

. Тобто, запропоновані високоефективні технології, є діючим фактором для подальшого 

розвитку наукоємних ефективних технологій. 

 Методи обробки харчових продуктів використовувались на підприємствах Міністерства 

аграрно-промислової політики України, Української академії аграрних наук, Харківського 

(Роганського) молококомбінату, Харківського заводу шампанських вин. 

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки. 
 Підприємства харчової промисловості для обробки харчових продуктів, що швидко 

псуються, насамперед рідких та рідкотекучих. Електробіотехнології, озонні технології, обробки 

води та інших речовин, очищення випускних газів різноманітних виробництв тощо. 

7. Стан готовності розробки. 
 Проведені дослідження нових методів обробки продуктів дозволили створити дослідну 

установку, вартість якої 5-6 тис.$. 
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8. Існуючі результати впровадження. 

 Технологія забезпечує подовження строків збереження швидкопсувних продуктів в 2-5 

разів із збереженням їх біологічних і харчових цінностей 

9. Назва організації, адреса, телефон, факс, E-mail: НДПКІ „Молнія „НТУ “ХПІ”,  

61013, м. Харків, вул. Шевченка, 47, тел. (057) 707-61-33, факс: (057) 700-40-34, E-mail: 

nipkimolniya@kpi.kharkov.ua 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ ГІДРАТАЦІЇ ТА ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ ЖИРІВ 

 

1. Автори: докт. техн. наук, проф. Гладкий Ф.Ф., канд. техн. наук, доц. Чумак О.П. 

 

 
 

 

2. Основні характеристики, суть розробки. 

За останні роки в НТУ «ХПІ» виконано певний обсяг фундаментальних досліджень 

перетворень жирів і супутніх їм речовин під впливом ліполітичних ферментів. Це стосується 

насамперед гідролізу, ацидолізу, алкоголізу, етерифікації жирів. 

Одержано нові дані щодо перетворень жирів і супутніх речовин під впливом ферментних 

препаратів типу Липозим, Лецитаза, Новозим (Новозаймс, Данія), ліполактин, солізим 

(Україна). Визначено кінетичні характеристики реакцій, а саме: максимальна швидкість, 

константи Міхоеліса, ефективна температура, рН середовища. 
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Доведено можливість ферментативного синтезу ацилгліцеринів необхідного складу і 

одержання, таким чином, нових харчових продуктів. Визначено також можливість 

ферментативного синтезу у складі жирів ефірів жирних кислот і одноатомних спиртів. 

Про досить високий рівень досліджень свідчить успішний захист в 2004 році 

кандидатської дисертації, присвяченої, головним чином, ферментативній переетерифікації 

жирів. В найближчий час до захисту буде подано кандидатську дисертацію з питань 

ферментативної гідратації олій. Два співробітника за тематикою ферментативної переробки 

жирів працюють над докторськими дисертаціями. 

3. Патентно-, конкурентоспроможні результати. 

 Оформляються документи на отримання патенту. 

 

4. Порівняння зі світовими аналогами. 

Уперше в світі дослідження перетворень ацилгліцеринів (жирів) розпочато на початку 20 

століття в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (на 

той час Харківський технологічний інститут). В 1903 році професор Харківського 

технологічного інституту С.О.Фокін надрукував у журналі Фізико-хімічного товариства 

наукову статтю щодо ензиматичного гідролізу соняшникової олії. Ним були використані 

ферменти, що містяться в насінні деяких рослин. 

Дослідження в галузі ферментативного модифікування і очистки жирів було відновлено 

на кафедрі технології жирів в 90х роках минулого сторіччя, але з використанням ферментів 

мікробіологічного походження. 

В інших вищих навчальних закладах України такі роботи не виконуються. Кафедра 

технології жирів НТУ «ХПІ» є провідною в галузі хімії і технології жирів і має тут певні 

традиції і здобутки. 

Україна одна з небагатьох країн світу, яка почала активно працювати в галузі 

ферментативної переробки жирів. Впровадження ферментативних технологій в олійно-жирову 

промисловість в світі находиться в початковому стані. Однак в зв’язку з появою нових 

ефективних ферментних препаратів, слід очікувати бурхливого розвитку науки і технології в 

цій галузі. 

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість. 

Дослідження виконуються у співдружності з Українським науково-дослідним інститутом 

олій та жирів Академії аграрних наук України (м. Харків), фірмою Новозаймс (Данія), її 

представниками: в Україні – «Новоконтакт» (м. Київ), в Росії - «Росалко», а також 

представництвом фірми «Новозаймс» в СНД (м. Москва). 

Народногосподарська значущість цих розробок визначається звільненням у перспективі 

української харчової промисловості від імпорту кондитерських жирів, зниження вартості 

високоякісних продуктів харчування. 

Завдяки тісному співробітництву з організаціями – виробниками ферментів (Новозаймс, 

Новоконтакт) в Україні вперше в Східній Європі почалося промислове використання 

ферментативних технологій переетерифікації жирів.  

Нова технологія відкриває перспективу створення екологічно чистих продуктів за 

екологічно чистими технологіями і одночасно забезпечує економію енергії і матеріальних 

ресурсів. Так, наприклад, ферментативно переетерифіковані жири на відміну від «хімічно» 

переетерифікованих зберігають будову аналогічну натуральним жирам. 

Переведення на ферментні технології всього комплексу переробки жирів, починаючи з їх 

очистки до їх гідрогенізації є невідкладною задачею на найближчі роки. 
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6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки. 

В минулому році аналогічні технології випробувані на АТ «Сонола» (м. Кіровоград). 

Зважаючи на економічну перспективність подальших розробок, фірмою Новоконтакт (м. Київ) 

виготовлено дослідну установку для випробувань ферментативної технології переробки жирів. 

Установка змонтована в науково-технологічному і навчальному центрі НТУ „ХПІ”. В 

минулому році тут випробувані нові технології за замовленням Краснодарського олійно-

жирового комбінату (Російська Федерація) і фірми «Віста» (Україна). Технологія 

ферментативної гідратації випробувана на Пологівському олійно-екстракційному заводі. Там 

же впроваджено в промисловість модифікування лецитину, що міститься в яєчному жовтку, і 

використання цього продукту у виробництві майонезу 

На основі результатів досліджень і випробувань створено і будуть створюватись нові 

ресурсо- та енергозберігаючи технології переробки жирів. 

 

7. Стан готовності розробки. 

Технологія розроблена. Проводяться дослідні випробування. 

8. Існуючі результати впровадження. 

В 2003 році на вінницькому олійно-жировому комбінаті (група КМТ) почалось 

виробництво переетерифікованих жирів з індивідуальними характеристиками для 

кондитерської, хлібопекарної і маргаринової промисловості. Одним із таких продуктів є 

замінник молочного жиру що використовується для виробництва морозива і спредів (столових 

жирових паст). Він має ті ж властивості, що і молочний жир, але значно дешевше останнього.  

9. Назва організації. адреса, телефон, факс, E-mail: 

 НТУ „ХПІ”, 61002, м. Харків, вул.. Фрунзе, 21, кафедра технології жирів. 

тел. (057) 707-63-64, E-mail: NTI@kpi.kharkov.ua. 
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2.4. Винахідницька діяльність 

 

 В 2004р. вчені НТУ „ХПІ” отримали 40 патентів на винаходи та корисні моделі, 

подали 44 заявки. Одержано Диплом переможця конкурсу „Винахід – 2003”. За участю 

студентів отримано 2 патенти, подано 6 заявок. 

 Продовжує активну роботу по залученню студентів до винахідницької роботи доц.. 

кафедри „Системи інформації О.А.Серков, який отримав в 2004р. почесне звання 

„Заслужений винахідник України”. 

 В 2004р. проф. кафедри „Технології жирів” М.П.Іхно одержав диплом переможця 

конкурсу „Винахід року – 2003” в номінації „Кращій винахід року – 2003” в галузі 

біотехнології та харчової промисловості” за винахід „Насіннєрушка–2 Іхно” (патент 

України №17430). 

 

 Напрямки винахідницької роботи науковців університету різнобічні, але перевагу мали 

розробки в галузі хімічних технологій, машинобудування, вимірювальної техніки, 

ресурсозберігаючих технологій. 

 Серед розробок кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей слід відзначити 

„Прозору поливу” авторів проф. Лісачука Г.В. та ін. захищену патентом №63596. 
Необхідність застосування прозорої поливи пов‘язана зі складними прийомами багатошарового 

декорування, що дає широкі можливості для дизайнерських рішень. Особливістю даної 

розробки є те, що склади прозорих полив були винайдені в нетрадиційних областях оксидних 

систем та відзначаються підвищеними показниками технічних властивостей. Впровадження 

винаходу на керамічних підприємствах країни дозволить конкурентну здатність вітчизняних 

личкувальних виробів та висунути її на світовий ринок. 

 Патентом №62986 (Гончаренко Я.М. та ін.), захищено „Спосіб одержання 

легованого кремнеземистого порошку”, який дозволяє виготовляти кремнеземистий порошок 

для використання в якості наповнювача стоматологічних композиційних матеріалів. Порошки, 

які одержано розробленим методом, випробувано на ТОВ „Крон-Дентал” з позитивним 

результатом та рекомендовано до впровадження. 

 Патент №70352 авторів Крупенко А.А. та ін. „Спосіб виготовлення цілющого 

продукту” захищає розроблений спосіб виготовлення цілющого продукту із овочевої культури 

для лікування анемії, атеросклерозу, гіпертонії, цукрового діабету, захворювань шлунково-

кишкового тракту, зовнішніх вражень, опіків, ревматизму, для очистки організму від шлаків. 

Крупенко А.А. академік Малої Академії наук, науковий керівник проф. Г.Д.Семченко. 

 Кафедра технічної електрохімії проводить роботи, пов‘язані з нанесенням покриттів на 

металеві поверхні, що дає змогу застосовувати результати розробок у широкому спектрі 

галузей промисловості. 

 Патентом №48368 (проф. Байрачний Б.І. та ін.) захищений „Спосіб виготовлення 

оксидно кобальтового електроду”. Спосіб не вимагає використання джерела живлення 

імпульсним струмом, а покриття осаджуються з більшою швидкістю нарощування і 

відрізняються меншою пористістю, більшою товщиною і більш міцно зчеплені з основою. 

 Патент №3773 „Електроліт міднення легованих сплавів заліза” авторів проф. 

Байрачного Б.І. та ін. Винайдений електроліт забезпечує одержання покриття на легованих 

сталях з хорошим зчепленням та дрібнокристалевою структурою одержаного осаду. 

 „Лужний електроліт міднення” за патентом №62578 (проф. Байрачний Б.І. та ін.) 
дозволяє запобігти хімічному виділенню міді на поверхні деталей із заліза і його сплавів, 

стабілізувати склад електроліту, активувати анодний процесс. 

 „Електроліт осадження сплаву Ni – Ag” патент №3837 авторів Школьнікової Т.В. та 

ін. дозволяє осаджувати покриття, що мають каталітичну активність при окисленні чадного 
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газу. При використанні винаходу зменшується кількість іонів срібла, стабілізується склад 

електроліту, активізується анодний процес. Застосування в гальванотехніці призведе до 

значного покращення навколишньої середи. 

 На кафедрі „Різання матеріалів та різальні інструменти” розроблено способи 

виготовлення захисних покриттів на металевих імплантатах (патент №71271, автори 

Севідова О.К. та ін.). Спосіб анодування за винаходом забезпечує підвищення захисних 

властивостей і покращення біосумісності оксидних покриттів на титані і титанових сплавах, які 

використовуються при виробництві медичних імплантатів. Розробка пройшла успішне 

випробування в умовах виробничої дільниці ТОВ „Інмайстерс” при Інституті патології хребта 

та суглобів ім. проф. М.І.Сітенка (ІПХС АМНУ) і рекомендований для подальшого 

впровадження в промислову практику виробництва медичних імплантатів. Широкомасштабне 

впровадження винаходу в виробництво дозволяє отримати також соціальний ефект за рахунок 

поліпшення якості медичного обслуговування населення. 

 На кафедрі „Автомобіле- і тракторобудування” проф. Гецовичем Є.М. та асп. Пісним 

В.О. захищена охоронними документами група винаходів, які удосконалюють гальмівні 

системи транспортних машин. 

 Патент №64351 „Модулятор тиску в гідравлічному приводі” Модулятор має невеликі 

габарити і може бути застосований на легкових автомобілях. 

 Патент №64314 „Модулятор тиску для гідравлічного гальмівного приводу”. Підвищення 

надійності та довговічності модулятору тиску АБС, призначеного для легкових автомобілів. 

 Патент №64315 „Спосіб модуляції в гідравлічному гальмівному приводі”. 
Запропонований спосіб модуляції тиску значно простіший, ніж засоби реалізації відомих 

способів модуляції АБС. Для застосування на легкових та вантажних автомобілях, оснащених 

гідравлічною гальмівною системою. 

 Патенти №64333 і №65891 – „Модулятор тиску для пневмогідравлічного 

гальмівного приводу”. Можуть бути застосовані на вантажних автомобілях середньої 

вантажопідйомності („Урал” та ін.) з пневмогідравлічним приводом, що суттєво підвищить їх 

гальмівні якості. 

 Показники винахідницької діяльності університету на протязі останніх років мають 

тенденцію до збільшення. Однак здебільшого це відбувається за рахунок спеціалістів хімічної 

та машинобудівної галузей, які традиційно мають договірні роботи з підприємствами і які 

створюють винаходи на протязі проведення госпдоговірних робіт. Багато винаходів 

створюється молодими вченими на стадії роботи над дисертаціями. Для переходу на якісно 

інший рівень винахідницької діяльності, який передумовлений впровадженням винаходів в 

промисловість, необхідно активізувати рекламу найбільш реальних розробок за допомогою 

різноманітних форм і методів науково-технічної пропаганди, не покладаючись на приватні 

контакти і можливості авторів винаходів. Слід матеріально і морально заохочувати 

винахідників, піднімаючи статус винахідника на певну височину. Міцні позиції на ринку 

науково-технічної продукції в значній мірі залежать від фінансової спроможності університету і 

здатності забезпечити правову охорону науково-дослідних розробок університету, а також від 

технічної оснащеності відділу НТІ і ПЛР, яка поки що є недостатньою. 
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3. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів 

 

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є найважливішим аспектом 

формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації. Студенти мають 

унікальну можливість здобути навички вченого-дослідника у великому науковому центрі, яким 

є НТУ „ХПІ". 

В університеті налагоджена система залучення студентів до наукової та інноваційної 

діяльності. В навчальних планах передбачаються  академічні години на цю роботу. 

Студенти, які навчаються за планами по отриманню кваліфікації магістрів, 

стовідсотково виконують наукові дипломні роботи, студенти-спеціалісти приблизно на 50% 

виконують наукові дипломні роботи, 25-30% бакалаврських робіт також є науковими. Таким 

чином, щорічно близько 5 тисяч студентів університету залучаються до участі у наукових 

дослідженнях. 

Кожного року в університеті організовуються конкурси наукових дипломних робіт 

бакалаврів, спеціалістів і магістрів, переможці яких отримують грошові премії та дипломи. В 

цих конкурсах на протязі року брали  участь приблизно 450 студентів. 

На протязі 2004 року більше 100 студентів брали участь у міжнародних, 

республіканських, обласних та міських конкурсах, таких як: 

• Технічна кібернетика та обчислювальна техніка (м. Вінниця); 

• Приладобудування (м. Харків); 

• Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів (м. Донецьк); 

• САПР та комп'ютерне моделювання в машинобудуванні (м. Хмельницький); 

• Металургія (м. Донецьк); 

• Електромеханіка (м. Дніпродзержинськ); 

• Екософт-2004 (м. Київ); 

• Актуальні проблеми пакувальної індустрії (м. Київ). 

На Всеукраїнські та міжнародні конкурси було представлено 79 студентських 

наукових робіт. Із цих робіт 16 нагороджено дипломами переможця, і 29 - заохочувальними 

дипломами. 

В 2004 році для участі в  щорічному Харківському міському конкурсі студентських 

науково-дослідних робіт було подано 16 робіт. Як і раніше одним із головних критеріїв оцінки 

проектів була актуальність та обґрунтованість необхідності впровадження в міському 

господарстві Харкова. Серед переможців та лауреатів – 5 студентів Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», двоє стали лауреатами в номінації 

«Розвиток промисловості, техніки та ресурсозбереження». Свою роботу вони присвятили 

сучасним еколого-орієнтованим технологіям згоряння природного газу та мазуту. 

У номінації «Сільське господарство та біологія» лауреатом став Тарас Рожков , а проект 

«Екологічний моніторинг територій, прилеглих до заводу «Коксохім» Тетяни Тихомирової та  

Юлії Рубінської  посів перше місце у номінації «Охорона здоров’я та екологія». Т. Тихомирова 

була учасницею районного конкурсу «Молода людина року-2004» і перемогла в номінації 

„Кращий студент вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації”; стала лауреатом 

конкурсу, зайняла друге місце, нагороджена грамотою та цінним подарунком. 

Студенти університету спільно з викладачами та аспірантами брали  активну  

участь у конференціях. Кафедрою загальної і експериментальної фізики НТУ „ХПІ" у 2004 

році проведена чергова науково-технічна конференція студентів вищих навчальних закладів 

міста Харкова - „Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення". Було 

представлено понад 50 докладів. Активну участь в роботі конференції взяли студенти 6 
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провідних факультетів НТУ „ХПІ”. По результатам роботи конференції було опубліковано 47 

тез студентських наукових робіт, які для багатьох студентів молодших курсів стали першими 

науковими публікаціями. 

В 2004 році кафедрою інформаційно-вимірювальної техніки був проведений 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  «Приладобудування». На конкурс 

надійшло 37 робіт з 6 вузів України: Одеського національного політехнічного університету 

(ОНПУ), Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ), Харківського 

національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), Національного аерокосмічного 

університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харківського військового університету (ХВУ), 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». За високий 

рівень конкурсних студентських наукових робіт та їх актуальність  студенти  НТУ „ХПІ” 

Клименчук В.В. та Пономарьова О.В. отримали дипломи переможців.  

Студенти групи Обод П.С. і Карамаш Д.Г. отримали дипломи за участь у конкурсі 

«Екософт-2004» (м.Киів). 

На 8-й міжнародній конференції Українського ядерного товариства «Молодь – 

ядерній енергетиці», яка відбулася в липні 2004 року у м. Севастополі, виступили з 

доповідями студент 6-го курсу Борисенко О.О. та магістри Сущенко О.В. і Михайлов М.О. 

Матеріали цієї конференції були представлені на обласній виставці-студентських наукових 

праць. 

Комп'ютерні технології в науці і техніці викликають загальну потребу в перегляді 

організаційних основ підготовки майбутніх спеціалістів. Молоді дослідники повинні мати 

навички роботи як з готовими пакетами прикладних програм, так і з методиками моделювання 

різних процесів. Студенти кафедри «Динаміка і міцність машин» прийняли активну участь 

конкурсу з САПР та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні (м. Хмельницький, 

Технологічний університет Поділля); Святослав Гладков одержав Грамоту за друге місце.  

Грамоту Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики за 

участь у розробці прибору «Ультразвуковий безконтактний товщиномір», який був 

представлений на виставці-ярмарці «Науково-дослідних робіт студентів», отримав Хом’як 

Юрій . Король Олена виступила с докладом на міжнародній конференції «Електротехніка. 

Електроніка і мікропроцесорні пристрої. Пошук молодих» (м. Донецьк). Мартиненко Діана 

(ЕМБ-28а) прийняла участь в міжнародному симпозіумі «Проблеми удосконалення 

електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (SIEMA-2004), який відбувся в нашому 

університеті в жовтні 2004р. Проводили його кафедри електричних машин, загальної 

електротехніки, електричних апаратів. 

Кафедра «Промислова і біомедицинська електроніка» в 2004 році за участю студентів 

підготувала і направила доклади на слідуючи наукові форуми:  

 

 IV міжнародний симпозіум «Електроніка в медицині. Моніторинг, 

діагностика, терапія» (м. Санкт-Петербург). 

 Науково-практична конференція «Нові методичні технології» в клінічній та 

курортній практиці» (м. Київ).  

 XXII міжнародна науково-практична конференція «Застосування лазерів в 

медицині і біології» (м.Ялта). 

 

Студенти, які виконували науково-дослідні роботи в лабораторії біомедицинської 

електроніки, приймали участь в  наступних виставках: 6 спеціалізована виставка «Електроніка. 

Інформатика. Зв’язок» (м.Харків) та виставці-ярмарці «Науково-дослідні роботи студентів». 

Робота студента Верещак В.А. була нагороджена дипломом.  

Студентка кафедри «Системи інформації»  Н.Шаповалова виступила на 11 

міжнародній конференції молодих вчених в Нідерландах 18-24 квітня 2004 з докладом 
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«Аналіз систем технічних параметрів телекомунікаційних каналів» (на англійській мові). 

Вона також є стипендіатом Президента України і кращою в номінації «Кращий студент 

2004 року». 

З метою підготовки молоді до діяльності в ринкових умовах, покращення підготовки 

фахівців, сприяння впровадженню розробок НТУ «ХПІ» в університеті за ініціативою 

кафедри стратегічного управління традиційно проводиться щорічний конкурс бізнес-планів. 

Конкурс проводився за трьома номінаціями: «Студентська ініціатива», «Молодий 

підприємець», «Розробка НТУ «ХПІ»». На конкурс надійшло понад 40 робіт. Бізнес-плани 

переможців у номінаціях «Студентська ініціатива» та «Молодий підприємець» були 

направлені для подальшої участі до обласного конкурсу бізнес-планів в підприємницькій 

діяльності серед молоді, а також на VI Всеукраїнський конкурс бізнес-планів 

підприємницької діяльності серед молоді, організаторами якого є Держкомітет України з 

питань регуляторної політики та підприємництва, Київський молодіжний центр праці.  

На обласному конкурсі  , присвяченому інноваційній діяльності студентів, здобули 

перемогу наступні роботи студентів НТУ «ХПІ»: 

- Іванова Олександра «Бізнес-план розвитку підприємства з виробництва 

нафтопродуктів»; 

- Рубінштейна Ігора «Організація перевезення пасажирів на маршрутах Харків-

Шебекіно та Харків-Вовчанськ». 

Серед найкращих робіт Експертна рада VI Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів 

визнала роботу студента НТУ «ХПІ» Яковенка Олександра на тему «Розробка бізнес-плану 

створення підприємства по виробництву pH-зонду для проведення внутрішньошлункової 

pH-метрії». За результатами презентації робота Олександра Яковенка посіла 1 місце у 

номінації «Молодий підприємець». Автора було нагороджено  дипломом та цінним 

подарунком – персональним комп’ютером з TFT-монітором. 

Протягом 2004 року студенти факультету інформатики та управління приймали участь 

у міжнародних наукових конференціях: «Сучасні проблеми науки та освіти» (м.Харків), 

«Сучасні задачі прикладної статистики, промислової, актуарної та фінансової математики» 

(м. Донецьк), «Проблеми та перспективи формування національної, гуманітарної, технічної 

еліти» (м.Харків), «Сучасні проблеми гуманізації і гармонізації управління» (м.Харків), 

«Гуманітарно-технічна еліта і управління великими соціальними системами» (м.Харків), 

«Проблеми та зміст фундаментальної освіти сучасного інженера» (м.Харків), «Екологічна 

безпека об’єктів господарської діяльності» (м.Миколаїв), «ISTA-2004» (США). 

Третя міжнародна конференція програмістів «ISTA» відбулася з 14 по 17 липня 2004 

року в місті Солт-Лейк-Сіті. Серед учасників, які приїхали з різних куточків планети, 

Україну представили Запоріжжя, Київ і Харків. Від НТУ «ХПІ» виступили зі своїми 

докладами студенти кафедри АСУ Василь Солощук і Ігор Мар’їн. Для вуза ця конференція 

стала продовженням співробітництва з зарубіжними університетами в сфері інформаційних 

технологій, обміну досвідом і новими спільними проектами. 

В XII Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології: 

наука і техніка, технологія, освіта, здоров’я» MicroCAD-2004 (м.Харків) взяли участь 

74 студента НТУ «ХПІ». 

На електроенергетичному факультеті кафедрою електроізоляційної та кабельної 

техніки була продовжена дуже цікава та ефективна форма НДРС – конкурс наукових 

студентських робіт, що виконуються по тематиці заводу ЗАО «Південкабель» . За 

останні 4 роки премії отримали 8 студентів, в тому числі 2 студенти у 2004 році. На кафедрі 

«Електричні станції» ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» започаткувала проведення конкурсу на 

кращу випускну роботу бакалавра. В 2004 році переможцями, що отримали премії, стали: 

Куцій Г. та Пушкалов С.  Підписана угода про створення навчально-науково-виробничого 

комплексу з підготовки та перепідготовки фахівців-енергетиків між НТУ «ХПІ», ВАТ 
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«Харківська ТЕЦ-5», ТОВ «Інститут системних досліджень в енергетиці» та ПФ «Адаптивні 

системи» з метою підвищення якості підготовки студентів, залучення студентів 

електроенергетичного факультету до реалізації інноваційних проектів та ініціатив в галузі 

енергетики. Біля 70% тематики дипломних проектів та робіт, що виконуються на 

спеціальних кафедрах носять науково-дослідний характер. Багато проектів містять закінчені 

науково-технічні розробки, схеми та комп’ютерні програми. 

На Всеукраїнському конкурсі магістерських наукових випускних робіт в 

Національній Металургійній Академії України (м.Дніпропетровськ) студентка Сорока 

Катерина виборола друге місце, одержала диплом і грошову премію. Нагороджені 

дипломами і студенти Азарова О.Г. та Резниченко А.В. за конкурсні роботи на 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з розділу «Металургія» 

(м.Донецьк). 
Студенти кафедри «ТММ» прийняли участь в VII Всеукраїнській науково-технічній 

конференції «Графіка XXI сторіччя» (м.Севастополь). Їхні доповіді були відзначені 

грамотами. 

Активну участь у виставці-ярмарці «Науково-дослідних робіт студентів» брали 

студенти кафедри «Колісно-гусеничних машин» та «Автомобіле і тракторобудування». 

Вони представили свої дипломи, патенти та прилади. Студенти  Сергієнко А.Н. (гр. ТМ -23а) 

брав активну участь у розробці «Багатофункціонального переносного діагностичного 

приладу «Стель»». Студент Воловик А.П. отримав деклараційні патенти на винахід 

(реєстраційні №64315, 64351), як співавтор. 

Також Сергієнко Антон (гр. ТМ-23а) брав участь в міжнародній науково-технічний 

конференції «Автомобіль – ХХI», яка відбулася у вересні в м. Севастополі  у 2004 році. 

Студенти фізико-технічного факультету виступали з  опублікованими докладами на 

конференціях : 

 

 5 міжнародна конференція «Нелінійні процеси і проблеми самоорганізації в 

сучасному матеріалознавстві» (м.Вороніж) – студент Шабаршин В.О. 

 Міжнародна конференція «Нанорозмірні системи. Електронна, атомна будова і 

властивості – НАНСИС 2004» (м.Київ) – студент Блудов А.Б. 

 5 міжнародна конференція «Обладнання і технологія термічної обробки металів 

і сплавів» ОТТОМ – 5 (м.Харків) студентка Аненко О.В. 

На конференції «Молода наука Харківщини-2004» студент Бочаров В.Б. (МШ-38а) 

виступив з докладом «Пристрої переміщення в компоновках агрегатних верстатів, що 

переналагоджуються», та на конференції «Інформаційні технології і наука, техніка,  

технологія, освіта, здоров’я» з докладом «Аналіз сучасних вимірювальних систем для 

металорізального обладнання». 

На II Міжнародному студентському форумі “Освіта. Наука. Виробництво” (м. 

Бєлгород) студенти-хіміки отримали за високі результати в наукових дослідженнях 

дипломи лауреатів: Тихомирова Т.С., Рассоха М.О., Рубінська Ю.М. Король О.В. ;студентка 

Сєрікова О.В. – диплом III ступеня за кращій доклад і активну участь. 

Студент-дипломник Панасовський В. та студентка Малишева Ю. прийняли участь у V 

Всеукраїнській конференції з питань розвитку пакувальної галузі у номінації “Технологія 

матеріалів для пакування”. 

Студенти-хіміки нашого університету приймали активну участь у конференціях:  

 

 18 Міжнародна конференція молодих вчених з хімії та хімічної технології 

“МХКТ-2004” (м. Москва, Росія); 

 Харківська обласна студентська конференція “Екологія і соціальний прогрес” 

(м. Харків); 
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 Всеукраїнська студентська конференція “Сталий розвиток України” (м. Київ);  

 III Міжнародна конференція студентів і аспірантів “Охорона навколишнього 

середовища та регіональне використання природних ресурсів” (м. Донецьк);  

 III Міжнародна наукова конференція “Ресурси природних вод Карпатського 

регіону” (м. Львів); 

 Науково-технічна конференція студентів “Актуальні проблеми розвитку 

підприємств харчування та торгівлі” (м. Харків); 

 II Всеукраїнська конференція студентів та молодих вчених з актуальних питань 

хімії (м. Дніпропетровськ); 

 Міжрегіональна науково-практична конференція “Біотехнологія. Біотехніка. 

Харчова технологія” (м. Харків) 

 II Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених “Біотехнологія. Освіта. Наука” (м. Львів); 

 Студентська конференція з хімії та хімічної технології (м. Харків);  

 V Всеросійська конференція “Кераміка, композиційні матеріали” (м. Сиктивкар, 

Росія); 

 XII Міжнародна науково-технічна конференція “Теорія і практика процесів 

подрібнення, розподілу, змішування та ущільнення матеріалів” (м. Одеса);  

 Науково-технічна конференція “Наглядово-профілактична діяльність в МНС” 

(м. Харків); 

 Другі наукові читання “Фізико-хімічні проблеми з технології тугоплавких 

неметалів і силікатних матеріалів” імені академіка НАН України 

А.С. Бережного (м. Харків). 

21-22 лютого в Національному університеті “Києво-могилянська академія” відбулася 

міжнародна конференція “Україна в Європі та світі”. Її учасники, а це близько 50 студентів  

майже з усіх регіонів нашої держави та всесвітньо відомі політичні діячі країн Європи та 

США, разом шукали відповідь на одне питання: “Чи зможе наша країна найближчим часом 

увійти до Європейського Союзу та стати його рівноправним членом?”. Серед тих, хто взяв 

участь в обговоренні цього питання були і політехніки. Наш університет представляли 

студенти 4-го курсу, голови профспілкових бюро факультетів, члени обласної студради при 

губернаторі області Сергій Мастерной , Олександр Гуцан . Саме вони увійшли до делегації з 

8 представниками студентства Харківщини. 

Студенти-економісти нашого університету приймають активну участь в конкурсах і 

конференціях з питань економіки. Підтвердженням успіхів є сертифікати, дипломи та 

грамоти за кращі доклади, одержані на конференціях: 

 

 III Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів 

“Актуальні проблеми теорії і практики управління в сучасних умовах” (м. 

Харків); 

 VI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 

вчених “Країни СНД в умовах глобалізації” (м. Москва); 

 Регіональна студентська науково-теоретична конференція “Харків: минуле, 

сучасне, майбутнє. До 350-річчя заснування міста” (м. Харків); 

 V Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених “Управління 

розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале 

економічне зростання” (м. Донецьк); 

 Міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених 

“Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України” (м. 

Харків, Українська академія банківської справи); 
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 VI Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених “Фінансовий 

та банківський менеджмент: досвід та проблеми” (м. Донецьк);  

 V Всеукраїнська студентська наукова конференція “Проблеми впровадження 

інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі” (м. Київ);  

 XI Міжнародна студентська наукова конференція “Державна політика в сфері 

освіти: глобальні і регіональні аспекти” (м. Харків, НУА); 

 VII Всеукраїнська науково-практична конференція “Молодь, освіта, наука, 

культура і національна самосвідомість” (м. Київ). 

Магістр Якименко Г.О. (кафедра організації виробництва та управління персоналом) 

опублікувала 2 наукові статті, зробила 3 доповіді на міжнародних конференціях, пройшла 

наукове стажування в Мішкольцькому університеті ( на протязі 2-ох місяців), 

нагороджена грамотами Харківської облдержадміністрації за наукові досягнення. 

Важливим досягненням нашого університету в цьому році стало отримання 5 

патентів на винаходи, співавторами яких стали студенти. 

Наведемо деякі приклади науково-дослідної роботи студентів університету. 

В рамках виконання держбюджетної теми “Розробка наукових основ синтезу 

трансмісій і адаптивних гальмових систем транспортних машин в агропромисловому 

комплексі України” магістром Шубою С.О. при виконанні магістерського проекту   проведені 

розрахунково-теоретичні дослідження та автоматизоване проектування безступінчатої 

двохпоточної гідрооб’ємно-механічної трансмісії колісного трактору класу 3, крім того, при 

виконанні комплексного бакалаврського проекту студентами Дробязко О.Г. та Рябіченко Є.О. 

проведені розрахунково-теоретичні дослідження та автоматизоване проектування 

гідрооб’ємно-механічної трансмісії з гідрооб’ємним механізмом повороту для гусеничного 

трактору ХТЗ-200 (науковий керівник - керівник  держбюджетної теми - д.т.н., проф. 

Самородов В.Б). 

  Дослідження виконано на високому науково-технічному рівні, про що свідчать отримані 

технічні характеристики та схвальні відгуки представників промисловості. 

Розроблена конструкція гідрооб’ємно-механічної трансмісії  трактора має такі 

переваги: 

 безступінчата зміна передаточного відношення трансмісії в межах кожного швидкісного 

діапазону, що призводить до значної економії паливних матеріалів; 

 значно спрощена конструкція завдяки відмові від гідропіджимних муфт та складної 

гідравлічної системи керування ними; 

 зменшення маси механічної частини трансмісії на 18%, габаритного розміру по довжині 

– на 220 мм; 

 максимальна швидкість руху трактора зростає з 30,8 до 44,1 км/год. 

 Переваги конструкції механізму повороту трактора: 

 значно спрощена конструкція; 

 зменшена матеріалоємність на 15-20%; 

 поліпшені кінематичні характеристики трансмісії - мінімальний радіус повороту 

зменшений на 5-7%, максимальна швидкість руху трактора зростає з 11 до 17 км/год. 

Автоматизоване проектування конструкцій виконано на базі теорії структурного та 

параметричного синтезу трансмісій, розробленого на кафедрі “Автомобіле - та 

тракторобудування” НТУ “ХПІ” в рамках держбюджетної теми з використанням ліцензійних 

програмних продуктів Kompas 5.11 та Solid Works 2003 

Розробки були представлені та схвалені на науково-технічному семінарі “Проблеми 

автомобіле- і тракторобудування в Україні” в травні 2004 року;  на XII Міжнародній науково-

практичній конференції «Інформаційні технології: наука і техніка, технологія, освіта, 

здоров’я» MicroCAD-2004 (м. Харків). По матеріалам робіт підготовлені до друку у березні 
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2005 року наукові статті в фаховому виданні ВАК - Віснику НТУ “ХПІ”, серія “Автомобіле- і 

тракторобудування”. Роботи отримали схвальну оцінку  Генерального конструктора ВАТ 

“ХТЗ” Абдули С.Л. та заступника Генерального конструктора ВАТ „ХТЗ” Забелишинського 

З.Е. 

На рис.1 представлені розроблені студентами конструкція гідрооб’ємно-механічної 

трансмісії  трактора класу 3 та механізм  повороту для гусеничного трактору ХТЗ-200 

 

 
 

Рис. 1. 

Загальне число публікацій за участю студентів у фахових виданнях ВАК України, 

збірниках конференцій та інших  науково-технічних  виданнях у 2004 році становить 347 

одиниць.  

Кількість студентів, зарахованих для виконання держбюджетних та госпдоговірних 

робіт на протязі 2004 року склала 18 чоловік.  

Високий рівень наукових досліджень в НТУ „ХПІ” та активне залучення до 

наукового процесу студентів університету відзначається призначенням іменних стипендій 

різного рівня ,а саме: 

Іменні стипендії Президента України призначені 6 студентам; 

Іменні стипендії Верховної Ради України призначені 6 студентам; 

Іменна стипендія Кабінету Міністрів України  призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія Харківської облдержадміністрації призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія ім. академіка А.М.Підгорного (заснована Інженерною 

академією України) призначена 1 студенту; 

Іменні стипендії ДП „Харківстандартметрологія” Держспоживстандарту України 

призначені 2 студентам; 

Іменні стипендії члена асоціації випускників НТУ „ХПІ” А.С.Назарова призначені 

15 студентам енергетичного факультету університету;  

Іменні стипендії Вченої Ради НТУ „ХПІ” призначені 28 студентам університету. 

 

В рамках міжнародного науково-технічного співробітництва вищих навчальних 

закладів студентами НТУ „ХПІ” отримано 3 індивідуальних гранти в рамках 

міжнародної програми „Акт у підтримку свободи” посольства США для навчання в 

університетах США, 1 грант для виконання магістерської програми в Лондонській школі 

бізнесу,  призначено 4 стипендії кращим студентам університету , зокрема: стипендія 

посольства Франції для виконання магістерської роботи в Ліонському університеті; 

стипендія на виконання магістерської програми по матеріалознавству в технічному 

університеті м. Гамбурга (Німеччина); стипендія фонду DAAD (Німеччина) в галузі 

інформаційних технологій; стипендія Леонарда Ейлера (Німеччина) - для виконання  

дипломної роботи в галузі ІТ - технологій. 
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4. Нові форми організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

 

 В університеті постійно відпрацьовуються та проваджуються нові форми роботи по 

активізації наукових досліджень. В їх основу закладена концепція європейського інноваційного 

розвитку, яка полягає в створенні на базі університету сприятливого середовища (технопарків, 

технологічних інкубаторів, служб посередництва з промисловістю) для нових малих 

підприємств; підвищенні культури комерційного використання прав інтелектуальної власності, 

патентування і ліцензування результатів НДДКР (науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт); стимулювання взаємодії у тріаді "університети-бізнес-промисловість". 

 З метою удосконалення інноваційної політики та ефективного використання наукового 

потенціалу в умовах ринку, сприяння трансферу технологій, охорони, захисту та 

комерціалізації інтелектуальної власності, що міститься в результатах науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських, технологічних та навчально-методичних робіт, а також з метою 

сприяння науково-методичному забезпеченню вищих навчальних закладів регіону з питань 

охорони, захисту, комерційного використання інтелектуальної власності, трансферу технологій 

та інноваційного підприємництва в університеті створено Центр комерціалізації 

інтелектуальної власності та трансферу технологій. 

 Створений Центр комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій 

НТУ "ХПІ" в своїй діяльності керується розробленим положенням та додатками: 

 структура взаємодії учасників процесу комерціалізації технології (додаток 1);  

 струтура центру комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій НТУ 

"ХПІ" (додаток 2); 

 структура системи управління знаннями НТУ "ХПІ" (додаток 3). 
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Технологічний інкубатор Промисловість

Держава

Центр комерціалізації 

технологій

Бюджет Фінанси

СтруктураС т р у к т у р а взаємодії учасників процесу в з а є м о д і ї  у ч а с н и к і в  п р о ц е с у  

комерціалізації технологійк о м е р ц і а л і з а ц і ї  т е х н о л о г і й

Фінанси

РИНОК

Законодавство

Результати

фундамен-

тальних

досліджень

Ідея створення 

нового 

продукту 

(технології)

НДР

Лабораторна 

перевірка 

нового 

продукту

ДКР

Перевірка 

технологічності 

нового 

продукту

Підготовка

виробництва 

та/або продаж 

ліцензій 

(трансфер)

Новий

продукт

Науково-дослідна 

установа

(частина ВНЗ)

Фонд підтримки

підприємництва у 

науковій сфері

Інноваційно-

інвестиційний 

банк

 

Додаток 1 
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СТРУКТУРАС Т Р У К Т У Р А ЦЦ ЕНТРУЕ Н Т Р У КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇК О М Е Р Ц І А Л І З А Ц І Ї ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇІ Н Т Е Л Е К Т У А Л Ь Н О Ї

ВЛАСНОСТІВ Л А С Н О С Т І ТАТ А ТРАНСФЕРУТ Р А Н С Ф Е Р У ТЕХНОЛОГІЙТ Е Х Н О Л О Г І Й НТУН Т У ““ХПІХ П І ””

Управління інтелектуальною власністю

Технологічні бізнес-інкубатори (наукоємні проекти) кафедр, інститутів та інших наукових підрозділів  

Відділ

стратегічного управління інтелектуальною 

власністю  та трансфером технологій

Завідувач

науково-дослідної частини

(керівник Центру)

Управління інтелектуальною власністю

Науково-дослідна лабораторія проблем інтелектуальної 

власності та інноваційного підприємництва кафедри 

інформатики та інтелектуальної власності

Бюро інфрмаційно-

аналітичного забезпечення

та планування інновацій

Бюро з оцінки 

інтелектуальної 

власності

Бюро з інвестицій 

та трансферу 

технологій

Патентно-

ліцензійна 

агенція

Центр консультацій та тренінгів з

питань інтелектуальної власності та

інноваційного підприємництва

Технологічні бізнес-інкубатори (наукоємні проекти) кафедр, інститутів та інших наукових підрозділів 

.   .   . 

Науково-методичне забезпечення Науково-методичне забезпечення

 

Додаток 2 
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СТРУКТУРАС Т Р У К Т У Р А CCИСТЕМИИ С Т Е М И УПРАВЛІННЯУ П Р А В Л І Н Н Я ЗНАННЯМИЗ Н А Н Н Я М И

НаціональногоН а ц і о н а л ь н о г о технічногот е х н і ч н о г о університетуу н і в е р с и т е т у ““ХарківськийХ а р к і в с ь к и й політехнічнийп о л і т е х н і ч н и й інституті н с т и т у т ””

Ректор

Вчена Рада НТУ “ХПІ”
Рада НТУ “ХПІ” з інноваційної 

політики та трансферу знань

Наукоємні технологічні проекти

кафедр, інститутів та інших 

наукових підрозділів

Проректор з

наукової роботи

Центр

комерціалізації 

інтелектуальної 

власності  та

трансферу 

технологій

Відділ організаційно-

правового забезпечення 

НДДКР

Відділ науково-технічної

інформації та 

маркетингу інновацій

Підрозділи обліку та

фінансування  НДДКР

Завідівач НДЧ

(керівник Центру)

Науково-дослідна 

частина

Методична рада

Рада ЦНІТ

Науково-технічна рада

Секція НТР з комерціалізації 

результатів НДДКР

Редакційно-видавнича рада 

Кафедри та інші 

підрозділи забезпечення 

змісту освіти

Центр

дистанційної  

освіти

Редакційно-видав-

ничі і друкарські 

підрозділи

Центр новітніх 

інформаційних 

технологій

Творчі науково-технічні майстерні Технологічні бізнес-інкубатори

Результати комерціалізації інтелектуальної власності

Доходи та інші конкурентні переваги при комерційному використанні прав на об’єкти інтелектуальної власності

… …

Додаток 3 
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5. Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із 

закордонними організаціями 

 

НТУ «ХПІ» проводить активну  міжнародну діяльність із закордонними партнерами – 68  

вищими навчальними закладами і фірмами з 24 країн світу ,такими наприклад як Росія, 

Німеччина, США, Англія, Франція, Бельгія, Іспанія, Австрія, Південна Корея, Угорщина, 

Румунія,  Польща, Італія, Китай, В'єтнам, Індія, Нідерланди, Данія, Швеція, Греція та ін. 

 

Щорічно для проведення спільних наукових досліджень та стажувань за межі України 

виїздить близько 250 викладачів, наукових співробітників та студентів. 

В минулому році організаційні заходи керівництва університету були спрямовані на 

подальше сприяння участі науковців в пріоритетних програмах світової науки, створення 

творчої атмосфери для заохочення провідних вчених, наукових колективів до виконання 

науково-дослідних робіт в рамках міжнародних грантів. 

В 2004 році НТУ “ХПІ” приймав участь у виконанні 23 міжнародних проектів, в тому 

числі по програмах TEMPUS – 5 проектів, INTAS – 1 проект, УНТЦ – 1 проект,CRDF – 2 

проекти. Продовжувались роботи в рамках спільної Українсько-Німецької програми з 

нанофізики і нанотехнологій, а також в рамках спільної науково-дослідної діяльності з фондами 

Угорщини, Швейцарії, США, Німеччини. 

  

Значна кількість  спільних проектів (5 з 23)  виконувались в галузі фізики тонких плівок, 

кристалічних структур, нових матеріалів та технологій їх обробки. Серед них треба відзначити: 

дослідження рентгенівської оптики; нових органічних провідників та пошук засобів щодо 

вдосконалення синтезу органічних напівпровідників, дослідження водню у фазі кристала; 

розробка і дослідження мікромагнітоприводів для магнітного мікроскопу і механізм 

формування термоелектричних якостей в низькорозмірних ІV – VI структурах та розробках 

матеріалів з високою добротністю; дослідження феромагнітних напівпровідників на основі 

сполучень ІV – VI методами нейтронної дифракції та синхронного випромінювання; пошук 

нових структур та детальна мікроскопія нового класу тонко плівкових матеріалів з 

незвичайною трансротаційною наноструктурою. 

 

Під егідою МОН України виконувались 3 проекти в рамках міждержавних угод:  2 

між Україною та Литвою - проект присвячений розробці енергозберігаючих заходів з 

енергоефективної реконструкції систем тепло забезпечення шляхом впровадження модульних  

тепло устаткування та індивідуальних тепло пунктів та проект присвячений вивченню 

закономірностей кінетики згоряння, динаміці тепловиділення та формування токсинів в 

двигунах внутрішнього згоряння при їх роботі на альтернативному паливі. В рамках Україно - 

Індійської співпраці виконувалась науково - дослідна робота „Розробка електрохімічних 

процесів осадження функціональних покриттів сплавами для жорстких умов експлуатації”. 

 

В рамках програми Леонарда Ейлера (Німеччина) виконуються 2 проекти в області 

інформаційних технологій, в рамках яких передбачено спільне виконання наукових досліджень 

та   стажування  молодих науковців університету в Німеччині.. 

 

Вчені інституту Іоносфери на унікальному радарі некогерентного розсіювання проводять 

спільні дослідження Іоносфери з Масачусецьким технологічним інститутом та Корнельским 

університетом (США). 
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Загальний обсяг фінансування спільних проектів  в  2004 році  перевищив  400 тис. 

євро. 

 

За програмою співробітництва НТУ „ХПІ” та Jamar Jenture Corporation (CША) 

підготовлено науковий проект для фірми ENERFAB по заміні сталі 317FM та нікелевих сплавів 

Inconel 625  Hastelloy C-276 на поверхнево – леговані конструкційні сталі у виробництві 

скруберів для очищення димових газів при випалюванні вапняку.  

 

Вченими НДПКІ „Молния” успішно проведені переговори з представниками Китайської 

космічної корпорації науки і техніки та підготовлено проект договору про співробітництво з 

китайською стороною в галузі вивчення електромагнітної стійкості об’єктів. Підписано 2 

договори про взаємовигідне співробітництво з Росією, зокрема з Всеросійським науково-

дослідним інститутом оптико-фізичних вимірювань, в галузі  метрологічного забезпечення 

випробувань електромагнітної стійкості об’єктів промислового та народно-господарчого 

призначення. Виконано 2-й етап договору “Про перенесення одиниці електромагнітного поля 

еталона Росії на робочий еталон України” ( разом із Всеросійським  науково-дослідний 

інститутом оптико-фізичних вимірювань, м. Москва) . Підписано протокол про наміри з 

представниками фірми I.P.S. Group (Ізраїль) про проведення спільних досліджень з анти 

терористичної боротьби та обстеження електричних підстанцій. 

 

Наукова робота  співробітників кафедр фізики металів на надпровідників ведеться на 

міжнародному рівні, свідченням чого є не тільки отримання грантів, але й велика кількість 

доповідей на міжнародних конференціях і статей, опублікованих в міжнародних журналах. 

Виконання науково-дослідних робіт за міжнародними грантами дає можливість для широкого 

наукового співробітництва з вченими США, Швеції, Німеччини, Росії, Білорусі та ін. Так , 

наприклад, лабораторія фізики напівпровідників активно співробітничає з вченими 

Масачусетського технологічного інституту (США) по розробці фізичних основ утворювання 

тонко плівкових структур з високою термоелектричною ефективністю та дослідженню 

квантових розмірних ефектів у напівпровідникових тонко плівкових структурах.  

 

Лабораторія фізики напівпровідників приймає участь у виконанні спільного російсько-

українського проекту “Розробка технології одержання низько розмірних фото чутливих 

структур на основі сполук ІV-VІ” по лінії міждержавної російсько-української програми 

“Нанофізика і наноелектроніка”. 

 

Лабораторія електронної мікроскопії співробітничає з вченими Мінського інституту 

фізики твердого тіла та напівпровідників АН Білорусі в галузі розробки високоефективних 

плівкових  сонячних елементів на базі плівок CuInSe2.  

 

Вчені кафедри „Фізичне матеріалознавство для  електроніки та геліоенергетики” 

плідно спрацюють в галузі фотоелектричного перетворення сонячної енергії із Штутгартським 

університетом (Німеччина), Швейцарським федеральним технологічним інститутом, а також 

співпрацює з такими науковими закладами як Воронезький технічний університет (Росія), 

Фізико-технічним інститутом ім. Іоффе  РАН (Санкт-Петербург), Інститутом фізики твердого 

тіла та напівпровідників (м. Мінськ, Білорусь), Центром  національних наукових досліджень 

(Франція). 
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Лазерна лабораторія співробітничає з вченими Чалмерського університету технології 

(Гетеборг, Швеция) та Уральського державного економічного університету 

(Єкатеринбург, Росія) у дослідженні кристалів нового класу з незвичайною транс ротаційною 

наноструктурою, яка формується при переході з аморфного в кристалічний стан. Прикладом 

успішного співробітництва вчених цієї кафедри може слугувати наукове стажування ст.н.с. 

С.А.Медведєва   в університеті  м. Кайзерслаутерн (Німеччина), де  він підготував і захистив 

докторську (PhD) дисертацію. В цьому закладі у 2004 р. захистив докторську дисертацію М.Є. 

Міненко, випускник НТУ „ХПІ”. Крім того, там же навчається в аспірантурі випускник кафедри 

О.Сердюков, який виконував у цьому університеті  дипломну магістерську роботу і захистив її 

в  НТУ „ХПІ” в 2003 році. Старший науковий співробітник С.А. Юлін працював в 2004 р.  за 

контрактом у Фраунгоуферівському оптичному інституті (м. Ієна, Німеччина), а у грудні 2004 

р.  виїхав для роботи за контрактом у фізико-технічному інституті   м. Сеул (Республіка Корея)   

ст.н.с. В.Є. Пуха . Доречно відмітити, що напрям його роботи в Кореї близький до його 

майбутньої докторської дисертації та в цілому узгоджується з тематикою держбюджетних робіт 

кафедри.  

 

 Вченими кафедри загальної та експериментальної фізики проводяться спільні  

дослідження з Інститутом фізики металів Уральського відділення РАН (м. Єкатеринбург) та з 

лабораторією „Париж-Норд” (Франція) по вивченню оптичних властивостей дрібнодисперсних 

наносистем. 

 

Високий рівень науково-дослідних робіт  вчених кафедри автоматизованих систем 

управління забезпечується стажуваннями та обміном досвідом в університетах закордонних 

країн. Кафедра має стійкі зв'язки з вченими університету м. Клагенфурт (Австрія), Ірландського 

інституту менеджменту, Технічних університетів м. Магдебург і м. Гамбург (Німеччина).  

Вченими кафедри обчислювальна техніка та програмування виконувався міжнародний 

договір про проведення спільних наукових досліджень і підготовку фахівців з Державним 

технологічним університетом імені Шухова В.Г. (м. Бєлгород, Росія).  

 
Співробітниками кафедри технології неорганічних речовин, каталізу та екології 

налагоджені плідні зв’язки з зарубіжними дослідними закладами: Празьким хіміко-

технологічний Інститутом, Інститутом фізичної хімії Польської Академії Наук, з Інститутом 

неорганічної хімії Університету Карлсруе (Німеччина) . 

 

Вчені і кафедри  технології органічних речовин в галузі синтезу органічних 

люмінофорів та барвників спеціального призначення , потенційних біологічно-активних 

речовин ,розробці люмінесцентних та спектрозміщуючих матеріалів для оптоелектроніки  

співробітничають з Лодзькою Політехнікою (м. Лодзь, Польща),Інститутом хімії педагогічного 

університету (м.Кельце, Польща), Інститутом молекулярної та атомної фізики (м. Мінськ, 

Бєларусь), Науково-дослідним фізико-хімічним інститутом ім. Карпова (м. Москва, Росія). 

 

На протязі року виконувалось 7 міжнародних  госпрозрахункових договорів 

Переважна кількість робіт виконувалась в галузі енергетики. Серед них слід відзначити 

комплекс робіт, які виконували вчені кафедри турбінобудування загальним обсягом 

фінансування у 2004 р. близько 50 тис. дол. США. 

 Так  ця кафедра веде активне співробітництво з вітчизняними  та  провідними світовими 

фірмами. В 2004 році на кафедрі турбінобудування виконувались 3 госпдоговірних роботи  з 

фірмой “Nuovo Pignone” (Італія) “Проектування, розрахункове дослідження та випробування 
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двух додаткових ступенів для осьового компресора AN 300”; “Розрахункове дослідження 

температурного поля і термонапруженого стану корпусів ТВТ і ТНТ GE 10-В2”; "Виконання 

тривимірного розрахунку напруженого стану R0 лопаток осьового компресора AN 200 з 

урахуванням реального поля тиску”. Загальний обсяг фінансування госпдоговорів складає 253 

тис. гривень.  

В цих  науково-дослідних роботах виконувались розрахункові та експериментальні 

дослідження, спрямовані на рішення важливих прикладних задач із аеродинаміки і теплообміну 

в парових та газових турбінах, а саме визначення профільних та кінцевих втрат в решітках 

турбінних лопаток;  підвищення економічності ступенів турбін;  визначення температурного та 

напруженого стану елементів газових турбін. Перелічені задачі вирішені з використанням 

ефективних сучасних методів розрахунку і комп’ютерних програм. В  результаті  створені  

конкурентоспроможні  розробки  в  галузі  турбінобудування та одержані теоретичні  та  

експериментальні  результати відповідають світовому рівню  і  мають  наукову  новизну,  а  

також  технічне,  економічне  та  соціальне  значення. 

  

Вчені кафедри гідромашин завершують виконання робіт для заводу енергетичного 

машинобудування БХЕЛ (Індія), пов‘язаних з розробкою проточної частини лопатної системи 

високонапорної радіально-осьової гідротурбіни Fr-80. Ця розробка сприяє закріпленню позицій 

вчених університету на ринку модельних досліджень в галузі розробки та модернізації 

гідротурбінного обладнання в Індії. 

 

Обсяг фінансування міжнародних госпдоговорів в 2004 році перевищив 275 тис. 

грн. 

 

Співробітники кафедри динаміки та міцності машин перебувають в довготривалому 

закордонному відрядженні. Петров Є.П. займається науковими дослідженнями в Англії 

(University of London, Department of Mechanical Engineering),а Кулаченко А.Є. вчиться в 

аспірантурі в Швеції (Mid-Sweden University).  

 

Проф. Львов Г.І,  доц. Федоров В.О. відвідали Університет Мартіна Лютера (м. Галле) по 

питанню входження українських ВНЗ в Болонський процес в рамках програми TEMPUS. 

Вони приймали участь в методичному семінарі в рамках TEMPUS-проекту „Гармонізація вищої 

технічної освіти України і європейських держав в рамках Болонського процесу” (координатор 

від України- проф. Львов Г.І., координатор від Німеччини - проф. Альтенбах Х., координатор 

від Великобританії - проф. Сільбершмідт В. 

14-16 вересня 2004 року кафедрою теоретичної механіки  проведено Міжнародну 

конференцію з  нелінійної динаміки – International Cjnference on Nonlinear Dynamics (Kharkov, 

Ukraine), співголова оргкомітету – керівник держбюджетної теми, проф. Морач-ковський О.К., 

член оргкомітету – докторант Аврамов К.В., який здійснив наукове стажування  в університеті 

Модена (Італія), де він працював на посаді Invited Researcher. 

 

Зведені дані про міжнародні науково-технічні програми та науково-освітні зв’язки 

наведені в таблицях 1, 2 відповідно. 
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Таблиця 1 – Зведені дані про міжнародні науково-технічні програми 

 

№ п/п Назва фонду, програми 
Кількість проектів 

2002 2003 2004 

1.  INKO- COPERNICUS 1 3  

2.  TEMPUS 3 3 5 

3.  INTAS  1 2 1 

4.  УНТЦ 2 4 1 

5.  CDRF 2 3 2 

6.  USIA 2 4 1 

7.  Проекти в рамках міжурядових 

угод і державних фондів 

8 8 13 

8.  Кількість проектів по роках 19 27 20 

9.  Науково-технічні договори з 

країнами СНД і далекого 

зарубіжжя 

13 11 7 

10.  Загальний обсяг фінансування 

грантів, проектів (тис. євро) 

388,9 402,4 405,6 

 

Таблиця 2 – Міжнародні науково-освітні зв’язки НТУ “ХПІ” 

 

№ 

п/п 
Показники 

Роки 

2002 2003 2004 

1. 

Підготовка магістрів для 

зарубіжних країн за 

держзамовленням та на 

контрактній основі (чол.) 

40 45 43 

2. 

Кількість закордонних 

навчальних закладів, з якими 

підтримуються наукові зв’язки 

38 68 51 

3. 

Кількість аспірантів, докторантів, 

які навчаються в зарубіжних 

навчальних закладах (чол.) 

2 3 3 

4. 

Стажування науково-педагогічних 

працівників у зарубіжних країнах 

(чол.) 

67 50 53 

5. 

Кількість викладачів та науковців, 

які перебували у науково-творчих 

закордонних відрядженнях (чол.) 

100 100 97 

6. 
Кількість спільних наукових шкіл 

із зарубіжними партнерами 
11 11 11 

7. 

Кількість спільних наукових 

напрямків, над якими працює 

НТУ “ХПІ” із зарубіжними 

партнерами 

19 21 21 
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6. Співробітництво з науковими установами НАН України та інших академій наук 

України, з підприємствами 

 

6.1. Науково-технічне співробітництво з установам НАН України та інших 

академій 

 

З метою сприяння використання науково-виробничої бази інститутів НАН України для 

виконання спільних наукових досліджень та  практичної підготовки студентів НТУ „ХПІ” 

активно працюють 4 філії кафедр : 

 

Філії кафедр технічної кріофізики та фізики металів та напівпровідників  на базі Фізико-

технічного інституту низьких температур ім. Вєркіна НАН України. 

 Розширення інтересів наукової школи кафедри парогенераторобудування НТУ „ХПІ” у 

напрямку удосконалювання технологій і проектування об’єктів атомних енергогенеруючих 

комплексів призвели до необхідності відкриття нової спеціалізації, пов’язаної з підготовкою 

спеціалістів у галузі атомної енергетики, у тісній взаємодії з Національним науковим центром 

“ХФТІ” НАН України. 

Засновано кафедру „Газогідромеханіки та тепломасообміну” в межах інженерно-

фізичного факультету на базі Інституту проблем машинобудування  ім. Підгорного НАН 

України.  

 

 Створено Академічний науково-освітній комплекс „Ресурс” на основі поєднання 

науково-технічного потенціалу Інституту проблем машинобудування  ім. Підгорного НАН 

України , Національного наукового центру „ХФТІ” та восьми провідних ВНЗ м. Харкова тому 

числі НТУ „ХПІ”.. Розроблений Координаційний план наукових робіт ВНЗ та академічних 

наукових інститутів, який погоджено з Директором департаменту науково-технологічного 

розвитку МОН України, Начальником науково-організаційного відділу Президії НАН України. 

 

Співробітники кафедри радіоелектроніки  в рамках виконання держбюджетної теми  

„Дослідження процесів утворення шару F1 та між шарової іонізації в нижній частині області F 

іоносфери” проводять  спільні  експериментальні дослідження нижньої частини області F 

іоносфери разом із співробітниками Радіоастрономічного інституту НАН України (м. Харків), 

беруть участь у роботі Наукової ради з проблем „Іоносфера” при Відділенні фізики і 

астрономії НАН України. 

 

Вчені кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології   

співпрацюють з Інститутом фізичної хімії  ім. Л. В. Писаржевського НАН України (м. Київ) в 

галузі кінетики та фізико-хімічних основ приготування каталізаторів, захисту навколишнього 

середовища від оксидів азоту, вуглецю вихідних газів технологій зв’язаного азоту; з Інститутом 

проблем машинобудування ім. А.Н. Підгорного НАН України (м. Харків) з питань розробки 

технологій інтенсифікацій видобутку вуглеводнів із надр; з Інститутом сорбції та проблем 

ендоекології НАН України в галузі використання адсорбентів в хімічних технологіях. 

 

Вчені і кафедри  технології органічних речовин співробітничають з Інститутом 

проблем кріобіології та кріомедицини НАН України (м. Харків) в розробці флуоресцентних 

зондів для медико-біологічних досліджень, зокрема, для досліджень конфірмаційних змін білків 

при заморожуванні ті впливі лазерного випромінення. 

 

З метою ефективного використання обладнання  на базі лабораторій НТУ „ХПІ” 

сформовано комплекс, в який увійшли: кафедра технічної кріофізики НТУ «ХПІ» ,кафедра 
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низьких температур ХНУ ім. Каразіна В.Н. та декілька відділів  Фізико-технічного інституту 

низьких температур (ФТІНТ) ім. Вєркіна НАН України (м. Харків). Налагоджено ефективне 

співробітництво з Науково-технічним центром електрофізичної обробки НАН України 

(м. Харків). 

 

У співавторстві із співробітниками Інституту радіоелектроніки НАН України ім. 

Усикова та Інституту монокристалів НАН України лауреатом Державної премії України в 

галузі науки і техніки проф. Кошкіним В.М. підготовлено до друку фундаментальну працю - 

„Матеріали та пристрої з гігантським радіаційним ресурсом”, яка на думку авторів, є першою в 

науковій літературі , присвяченій  цій проблематиці. В ній проаналізовано роботи, що 

проводились в цьому напрямку, протягом 30 років, починаючи з 1970 року, коли був виявлений 

ефект аномально високої радіаційної стійкості напівпровідникових структур з пухкою 

кристалічною структурою. Вперше зроблено узагальнення всіх оприлюднених до 2003 року 

даних про можливості використання радіаційно стійких матеріалів у техніці. Отримані дані 

дають змогу вибору та прогнозування напівпровідникових матеріалів для вимірювальної 

техніки і конструкційних матеріалів для роботи в умовах дії над великих доз і інтенсивностей 

іонізуючого випромінення.  

 

Науковими співробітниками  кафедри обчислювальної техніки та програмування   

спільно з відділенням НАН України проведено  семінар  "Спеціалізовані обчислювальні 

пристрої і моделювання" . На базі семінару підготовлена і проведена 25  27 листопада 2004 

року міжнародна науково-технічна конференція  "Проблеми інформатики і моделювання”. 

 

Вченими кафедри різання матеріалів створена концепція керування і забезпечення 

стабільної якості полімерних оптичних виробів, яка  буде закладена в проектну документацію з 

модернізації цеху з виробництва полімерних сцинтиляційних матеріалів на базі НТК “Інститут 

сцинтиляційних матеріалів” НАН України. Це дозволить сертифікувати технологію 

виробництва, включаючи всі операції механічної прецизійної обробки полімерних матеріалів і 

забезпечити високу конкурентноздатність виробів, що випускаються, на світовому ринку 

сцинтиляторів. 

 

 Вчені кафедри фізики металів та напівпровідників за науковим напрямком -

"Багатофункціональна система діагностики наноструктур з використанням багатошарової 

рентгенівської оптики" співпрацюють  з  Інститутом  напівпровідників НАН України ( м. Київ). 

Виконувані роботи є частиною проблемних розробок Інституту напівпровідників зі створення 

діагностичної системи для контролю наноструктурованих плівкових об’єктів , що будуть 

становити основу нової елементної бази мікро - та наноелектроніки.  

 

 

За науковим напрямком “Нові органічні провідники. Фізико-хімічні властивості. 

Вдосконалення синтезу органічних надпровідників.” науковці  кафедри технічної електрохімії  

співпрацюють з вченими Фізико-технічного інституту низьких температур ( ФТІНТ)  ім. 

Вєркіна НАН України. Роботи кафедри координуються тематичними планами  інших інститутів 

НАН України з цього напрямку. Провідні професори кафедри входять в  Наукову Раду НАН 

України  з проблем "Електрохімія" , проводяться дослідження спільно з Фізико-механічним 

інститутом НАН України (м. Львів), з Інститутом загальної і неорганічної хімії  НАН України 

(м. Київ) і з лабораторією фізики плазми Національного наукового центру "ХФТІ" (м. Харків,). 
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6.2. Госпдоговірні науково-дослідні роботи 

 

 В 2004 році НТУ „ХПІ” продовжував розвивати і нарощувати успіхи попередніх років у 

науково-технічному співробітництві з підприємствами, науковими організаціями, фірмами і 

компаніями провідних галузей вітчизняного виробництва. Особлива увага приділялась 

просуванню на ринок наукових розробок, зміцненню взаємовигідних партнерських стосунків у 

науковій і виробничій сферах з зарубіжними партнерами. Обсяг виконаних етапів 

госпрозрахункової  тематики склав 3485 тис. грн. Наукові дослідження виконувались на 

замовлення підприємств Індії, Італії, Кореї, Німеччини, Росії, США, Швейцарії. Фінансування 

міжнародних проектів становило 275,1 тис. грн. 

 

 У таблиці наведені дані, які відображають стан госпрозрахункової наукової діяльності 

за 2004 рік: 

 

Підрозділи 

НТУ“ХПІ” 

Фінансування виконаних у 2004р. робіт 

Кількість 

договорів 

Загальний обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

Обсяг 

сплачених 

етапів та робіт 

(тис. грн.) 

Обсяг 

прийнятих 

до сплати 

етапів та 

робіт (тис. 

грн.) 

Наукові підрозділи 

базового 

університету 

142 2427,3 1718,4 708,9 

НДПКІ “Молния” 110 943,1 943,1  

Експериментальна 

база НДПКІ 

„Молния” 

1 438,2 438,2  

Міжнародні 

договори 
7 667,1 275,1 392 

Роботи за 

держзамовленням 
8 205,3 110,65 94,65 

Всього 268 4681,0 3485,45 1195,55 

 

 

 В минулому році в університеті виконувалось 268 госпрозрахункових договорів. 

Більшість з них стали практичним продовженням наукових досліджень, які отримані при 

виконанні бюджетних науково-дослідних робіт за основними науковими напрямами. 

 

Прикладом наступності фундаментальних ,прикладних та госпрозрахункових 

госпдоговірних робіт є діяльність вчених кафедри фізики металів та напівпровідників. За 

допомогою розробленої на кафедрі оригінальної методики проведено рентгенографічне 

визначення залишкового аустеніту в еталонних кільцях, що використовуються для поточного 

контролю якості термообробки. Це забезпечує високу надійність залізничних підшипників в 

екстремальних умовах їхньої експлуатації (високі та низькі температури, ударні навантаження 

тощо). Проведені дослідження морфології поверхні, структури та фізико-механічних 

характеристик  деталей машин після спеціальної обробки. 

 



 47 

 

На основі проведених досліджень виготовленні багатошарові плівкові дзеркала м’якого 

рентгенівського випромінювання для оснащення ними аналізаторів електронних мікроскопів 

РЭММА 101А та  РЭММА 102А, що випускаються на Сумському заводі електронних 

мікроскопів (СЕЛМІ). За допомогою дзеркал, виготовлених на кафедрі, стає можливим 

оснастити вказані наукоємні прилади, розробленні в Україні, відмовившись від значно 

дорожчих закордонних дзеркал з аналогічними характеристиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На кафедрі електричного транспорту та тепловозобудування виконувались 2 роботи по 

розробці і вибору параметрів вузлів тягового електропостачання з подовжньою лінією 

живлення тягової мережі для Харківського метрополітену. Загальний обсяг фінансування – 84 

тис. грн. За підсумком виконання цих робіт розроблена принципова нова схема 

електропостачання метрополітенів з використанням надпровідникових накопичувачів 

енергії. Ці схеми дозволяють зняти ранкові та вечерні піки навантажень у тяговій мережі та тим 

самим зекономити до 8% електроенергії, що використовується на тягу поїздів. 

Вибрано структура, параметри головних тягових підстанцій і перетворюючих пунктів 

живлення. Зроблено розрахунок типової потужності трансформатора головних тягових 

підстанцій, вибір вентилів для перетворюючого агрегату і розрахунок параметрів фільтрів 

придушення гармонік мережного струму і вихідної випрямленої напруги, розраховані 

параметри елементів перетворюючих пунктів живлення. 

 

Згідно Державної Програми „Розвиток рейкового рухомого складу соціального 

призначення для залізничного транспорту та міського господарства”, затвердженою 

постановою Кабінету міністрів України № 769 від 2 червня 1998 років в НТУ „ХПІ” 

виконувались 2 науково-дослідні роботи для першого вітчизняного дизель-поїзду ДЕЛ-02. 

Досліджена мікропроцесорна система регулювання частоти електропередачі дизель-поїзду 

ДЕЛ-02. Виконано коректування структури інформаційної системи та розробка відповідних 

алгоритмів і програм для проведення експериментів, зв’язаних з процесами буксування, 

розроблено математичні моделі електропередачі дизель-поїзда та її САР з урахуванням 

миттєвих значень перемінних стану для дослідження процесів буксування та функціональні 
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схеми моделей. Проведено розрахунок параметрів моделей та їх адекватність. Розробки 

направлені на створення конкурентноспроможного рухомого складу і реконструкцію та 

технічне переоснащення потужностей для його виготовлення вітчизняними виробниками і, 

таким чином, сприятимуть різкому зменшенню імпортної залежності України у постачанні 

рухомого складу з держав СНД та Західної Європи. Випробування мікропроцесорної системи 

у складі дизель-поїзда ДЕЛ-02 та її експлуатація на Одеській залізниці підтвердили її високу 

ефективність та надійність.  

 

Вченими кафедри колісні та гусеничні 

машини ім. О.О.Морозова на замовлення 

Харківського державного приладобудівного 

заводу ім. Т.Г.Шевченко розроблено методи 

математичного моделювання і синтезу систем 

керування енергетичної установки, алгоритми 

вибору діагностичних параметрів та програмні 

засоби автоматизованого діагностування 

транспортних двигунів. Загальне фінансування – 

50000 грн. На основі синтезованих систем 

керування і алгоритмів вибору діагностичних 

параметрів розроблено мікроконтролерний прибор 

для діагностування автомобільних і тракторних 

двигунів. 

Спільно із Львівським науково-дослідним радіотехнічним інститутом “Параметричний 

синтез та експериментальна перевірка цифрової системи автоматичного керування паливо 

подаванням танкового дизеля 6ТД”, науковий керівник –  Лауреат Державної премії України в 

галузі науки і техніки, д.т.н., проф. Александров Є.Є.. Загальне фінансування – 12730 грн. 

Формалізовані вимоги до системи паливоподавання транспортного дизеля і подані у 

вигляді вимоги мінімуму адитивного інтегрального квадратичного функціоналу з невідомими 

заздалегідь ваговими коефіцієнтами. Запропонована методика вибору вагових коефіцієнтів 

адитивного функціоналу. Доведено, що найбільш доцільним для рішення задачі 

параметричного синтезу електронного перетворювача із змінною структурою являється 

використання теорії факторного експерименту, причому областю варіювання факторів доцільно 

вибрати область стійкості замкненої системи паливоподавання в площині варійованих 

параметрів перетворювача. 

 

Кафедрою парогенераторобудування для АТ НТП “Укрпроменерго, АТЗТ НТП 

“Котлоенергопром, ВАТ Харківський котельно-механічний завод, ЗАО ХКП 

“Котлоенергопроект”, КП “Харківські теплові мережі” виконано зрівняльний аналіз різних 

засобів і методів розрахунку процесів конденсації водяної пари із паро газової суміші.; 

проведено аеродинамічне дослідження різноманітних типів насадок для РПП при конденсації 

водяної пари із паро газової суміші; розроблено робочий проект конденсаційного повітряного 

підігрівника для котла типу КВГМ-6.5. Загальний обсяг фінансування цих 5 робіт майже 40 тис. 

грн.  

 

Кафедра турбінобудовання веде активне співробітництво з вітчизняними та провідними 

світовими фірмами. З фірмою „Nuovo Pignoue”, Італія на кафедрі виконувались три 

госпрозрахункові роботи загальною вартістю більш ніж 150 тис. євро. Загальний обсяг 

фінансування госпрозрахункових робіт у 2004 році склав 253 тис. грн. В науково-дослідних 

роботах виконувались розрахункові та експериментальні дослідження, спрямовані на рішення 

важливих прикладних задач із аеродинаміки і теплообміну в парових та газових турбінах: 
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визначення профільних та кінцевих втрат в 

решітках турбінних лопаток; підвищення 

економічності ступенів турбін; визначення 

температурного та напруженого стану 

елементів газових турбін. Розроблені два 

нових ступеня осьового компресора. 

Визначені їх аеродинамічні характеристики 

і термонапружений стан робочих та 

направляючих лопаток. Ці лопаткові 

апарати представляють собою розробку 

нової техніки, що відповідає світовому 

рівню. Італійська фірма високо оцінила 

результати цієї науково-технічної роботи. 

Проведено експериментальне дослідження аеродинамічних характеристик соплових та робочих 

лопаток першого ступеня газової турбіни. Розроблена методика визначення ефективності 

турбінного ступеня. Проведено порівняння експериментальних та розрахункових даних. 

Створена ефективна теорія та математична модель комбінованих умов теплообміну на режимах 

пуску та останову газової турбіни з урахуванням зміни коефіцієнтів тепловіддачі, температури 

та теплових потоків на перехідних режимах роботи турбіни. На підставі одержаних результатів 

проведено розрахункове дослідження температурного і термонапруженного стану корпусів 

турбіни високого та низького тиску. Задачі, які ставились в госпрозрахункових науково-

дослідних розробок вирішувались з використанням ефективних сучасних методів розрахунку і 

комп‘ютерних програм. В результаті створені конкурентоспроможні розробки в галузі 

турбінобудування. Одержані теоретичні та експериментальні результати відповідають 

світовому рівню і мають новизну, а також технічне, економічне та соціальне значення. 

 

Практичним продовженням наукових досліджень, створення новітніх технологій та 

конкурентноспроможних розробок за пріоритетними напрямками у розвитку науки і техніки 

стали науково - дослідні роботи, що виконуються по господарчим договорам кафедрою 

динаміки і міцності машин у 2004 році на загальну суму 33 тис. грн. Виконано розрахунок 

власних частот коливань дифузора компресора 16ГЦ2-283/50-85С ГПА-Ц-16С, КС 

“Несвижская”. Розроблена програма розрахунку газодинамічних та геометричних параметрів 

золотникового пристрою регулятора перепаду тиску. Досягнуто підвищення точності при 

розрахунках компонентів напружено – деформованого стану. Побудована модель 

газодинамічного навантаження лопаток робочих коліс компресора. 
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На основі аналізу режимів роботи 

вагона метрополітену та експериментальних 

даних, проведено вибір та обґрунтування 

діагностичних ознак основних дефектів 

елементів ходової частини вагона, виявлені 

найбільш характерні можливі частоти 

коливань вузлів візка ходової частини, вибір та 

обґрунтування діагностичних ознак основних 

дефектів елементів ходової частини вагона. На 

основі вивчення сучасних методів розрахунку 

вагонів метро від дії статичних та динамічних 

навантажень розроблена нова уточнена скінчено — елементна розрахункова модель рами візка 

вагона, на базі якої проведені чисельні  розрахунки власних частот та форм коливань, а також 

вимушених випадкових коливань, які збуджуються завдяки роботі двигунів. Дороблена система 

збору і реєстрації інформації для використовування на електропотягах Укрзалізниці та 

Харківського метрополітену. Проведені випробування системи на новому електропоїзді ВАТ 

“Луганськтепловоз”. 

 

У роботі кафедри динаміки та міцності машин з ОНЦ „Композит” (м. Москва) об'єктом 

дослідження є формозміна пологої тришарової оболонки-готівки при виготовленні 

великогабаритних обводотворних тришарових деталей авіаційних конструкцій. Розглянуті 

проблеми, зв’язані з процесом деформування багатошарових оболонок. Розроблена методика 

дозволяє на стадії автоматизованого проектування технологічного процесу визначити гранично 

допустимі значення геометричних параметрів конструкції. Запропонована методика також дає 

можливість визначити мінімальні значення товщин шарів багатошарової оболонкової  готівки, 

виходячи з аналізу напружено-деформованого стану, для заданої форми готового виробу. Це 

дозволяє знизити матеріалоємність великогабаритної листової деталі, що виготовляється. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2004 році науковими співробітниками 

кафедри автоматизації хіміко-технологічних 

систем і екологічного моніторингу 

продовжувались роботи в умовах діючого 

виробництва ВАТ „Кримський содовий завод” по 

розробці автоматизованої системи управління 

технологічними процесами виготовлення соди. 

Впровадження розробок на цьому підприємстві 

забезпечило економічний ефект біля 2 млн. грн., 

а на Сєвєродонецькому ДПП „Об’єднання „Азот” 

включені до плану модернізації агрегатів синтезу 

аміаку.  
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Науковими співробітниками кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей 

розроблено наукові основи синтезу легкоплавких емалей подвійного призначення для 

одержання ґрунтового і безгрунтового покриттів. Визначено комплекс фізико-хімічних 

властивостей фрит. Встановлено механізм формування ґрунтового і безгрунтового покриття в 

умовах режимів однократного випалу відповідно 1-го та 2-го шарів у випадку 

електростатичного порошкового нанесення на деталі з вітчизняних мало вуглецевих сталей. 

Розроблено склад емалі підвідного призначення. Вивчено процеси взаємодії розробленого 

емалевого покриття зі вказаною сталлю. Проведено дослідно-промислові випробування з 

подальшим впровадженням в серійне виробництво газових та електричних кухонних плит на 

ВАТ „Азовмаш”(м. Маріуполь). 

 

 

Проведено дослідно-промислові випробування складів цегляних мас для виробництва 

керамічної (личкувальної) цегли в умовах Харківської філії „Слобожанська будівельна 

кераміка”, за результатами яких отримано 99% якісної лицевої цегли. Встановлено хімізм 

зв’язування водорозчинних солей, які присутні в глинистій сировині. Вивчено фізико-хімічні 

процеси, що супроводжуються утворенням жовтого та брунатного забарвлення цегли. 

Рекомендації щодо зниження формувальної вологості мас дозволили підвищити сортність 

продукції на 30% та зменшити енерговитрати на сушку напівфабрикатів на 5%. 

 

                 
 

 

Робота кафедри загальної хімічної технології, процесів та апаратів по госпдоговору 

„Здійснення дифузійного карбідного поверхневого легування (ДКПЛ) для деталей виробів ДП  

Завод ім. Малишева, з легованої сталі та високоміцного чавуну” розроблені склади шихт для 

захисту зразків деталей виробів двигунів Д80 (кільце поршневе з високоміцного чавуну) та 

виробу БШК – 2М (шестерня редуктора забойного з хромонікелевої сталі). 
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На протязі 2004 р. кафедрою технології пластичних мас проводились наукові 

дослідження процесів створення технології фотополімеризації вінілових мономерів. Ці 

дослідження направлені на заміну існуючої в даний час технології отримання сцинтиляційних 

матеріалів шляхом термічної полімеризації. Перехід з технології термічної полімеризації на 

технологію фотохімічної полімеризації дасть змогу значно скоротити технологічний цикл 

виробництва, скоротити енергетичні витрати, підвищити якість полімерних сцинтиляторів. Ці 

напрямки  відповідають світовим тенденціям розвитку хімії, фізики і технології полімерів.  
Кафедра організації виробництва та управління персоналу проводила теоретичне 

обґрунтування та розробку конкретних способів удосконалення економічної оцінки і 

планування витрат, управління ними, а також виявлення та аналіз резервів економії основних 

видів ресурсів при виготовленні концентратів пігментів для подальшого використання в 

виробництві. Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені такі задачі: удосконалення 

організаційної структури управління витратами; розвиток методів планування витрат на 

виробництво промислової продукції; обґрунтування методів використання механізму 

бюджетування в управлінні витратами у промисловості; розробка форм управлінського обліку 

й функціональних схем керування витратами; удосконалення способу прогнозування 

накладних витрат промислової продукції. Запропоновані в науково-дослідній роботі методи і 

практичні рекомендації можуть бути використані на підприємствах різних форм власності з 

метою забезпечення дії оптимального вартісного механізму виробничої діяльності в умовах 

перехідної економіки. 

 

На кафедрі педагогіки и психології управління соціальними системами на замовлення 

виконавчого комітету Харківської Міської Ради виконувалась науково-дослідна робота з 

реалізації Програми підвищення ефективності місцевого самоврядування на основі 

інтелектуального потенціалу Харкова. Розроблено комплекс психодіагностичних методик для 

виявлення управлінського потенціалу, особистісних якостей та професійної компетентності 

працівників муніципального управління. На основі результатів діагностування реалізована 

програма підвищення ефективності загального управління підприємством чи організацією, 

впровадження системи гуманітарно-технічної підготовки управлінської еліти. Практичне 

впровадження результатів виконаних розробок здійснюється не тільки у виконкомі Харківської 

міської ради, а й в НТУ „ХПІ”, ВАТ “Пульс”. Загальний обсяг фінансування роботи 225 тис.грн. 

 

                            
 

Обсяг виконуваних госпдоговорів в НДПКІ “МОЛНІЯ” в 2004 році становить 943 тис.101 грн. 

Кількість укладених договорів становила понад 100, із них виконаних господарських договорів 

- 87 та 23 перехідні договори. Основна частина робіт пов’язана  з випробуваннями обладнання 
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на відповідність до вимог електромагнітної сумісності. В числі виконаних робіт- випробування 

систем для атомних електростанцій, навігаційного обладнання літаків АН-70 та АН-148, систем 

автоматичного управління компресорними станціями. До числа постійних замовників 

відносяться ДНПО “Комунар”, ТОВ СУРФ “ІНЕК”, ГПЗ ім. Т.Г. Шевченко, ОАО 

“Дніпропетровський машинобудівний завод”, АОЗТ “УкрНДІРА”. Проведені роботи з  

визначення вимог з електромагнітної стійкості на об’єктах, які розміщено на ОАО  

“Запоріжобленерго” при створенні транспортної мережі передачі інформації з використанням 

волоконних оптичних ліній зв’язку; електромагнітну діагностику стану заземлювальних 

пристроїв об’єктів Запорізької АЕС з метою забезпечення вимог техніки безпеки і охорони 

праці;  експертизу та узгодження документів заземлюючих пристроїв з видачею рекомендацій 

для електричних мереж 50 підстанцій (Запорізької, Криворізької, Донецької, Дніпропетровської 

східних мереж та Миколаївських електричних мереж автономної республіки Крим та ін.);  

електромагнітну діагностику стану ЗУ п’яти насосно-перекачувальних станцій 

“Укртранснафта”;  розробку випробувального стенду для проведення випробувань нелінійних 

обмежувачів перенапруг ; проведення електромагнітних випробувань різноманітних об’єктів 

електроенергетики  (високовольтних розмикачів, опор ізоляторів та інше). 
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7. Інформація про заходи з наукової та науково-технічної діяльності, здійснені спільно з 

Харківською обласною держадміністрацією та науково-технічні розробки , виконані за 

кошти місцевих органів влади 

 

 

Госпрозрахункові та держбюджетні НДР стали основою широкомасштабного договору 

НТУ "ХПІ" з Харківською обласною державною адміністрацією, підприємствами та 

фірмами регіону про впровадження досягнень науково-технічного прогресу в основних 

галузях регіону на термін 2000-2005р.р.  

Мета цього Договору - концентрація та координація зусиль фахівців університету у 

співпраці з провідними підприємствами, науковими установами, фірмами для 

комплексного вирішення найактуальніших, пріоритетних і нагальних техніко-

економічних проблем основних галузей Харківського регіону та реалізація програм його 

соціально-економічного розвитку. 

Розбудова Харківського регіону становить найважливішу складову державної стратегії 

перспективної розбудови незалежної й розвиненої України. 

Вирішення проблем такої розбудови потребує, перш за все, впровадження у всіх галузях 

виробництва новітніх досягнень науково - технічного прогресу, як основи системної 

промислової політики на Харківщині. 

Непересічний науковий потенціал НТУ "ХПІ" дає підстави для того, щоб перетворити 

університет, в рамках регіональної програми перспективного розвитку Харківської області на 

2000-2005 р.р. у БАЗОВИЙ ЦЕНТР науково-технічного забезпечення подальшого розвитку 

промисловості регіону. 

Перш за все, такий ЦЕНТР опрацював для обласної держадміністрації низку науково 

обґрунтованих пропозицій у вигляді Комплексної Програми ефективної співпраці НТУ "ХПІ" з 

провідними підприємствами та фірмами при реформуванні економіки Харківщини. 

Комплексна програма являє собою конкретні завдання, які згруповано за 

перспективними та приоритетними напрямами науково-технічного прогресу, які відповідають 

нагальним потребам та можливостям Харківського регіону. 

 

Напрями координують видатні вчені та організатори науки — керівники визнаних 

наукових шкіл НТУ "ХПІ": 

 альтернативні палива для сільгосптехніки та транспорту,  

координатор — проф. Марченко А.П., проректор з наукової роботи; зав. кафедрою 

двигунів внутрішнього згоряння; 

 енерго- та ресурсозбереження,  

координатор — проф. Товажнянский Л.Л., ректор університету, зав. кафедрою 

загальної хімтехнології, процесів та апаратів; 

 екологічний захист навколишнього середовища, 

координатор — проф. Тошинський В.І., зав. кафедрою хімтехнологічних систем і 

екологічного моніторингу; 

 високі інформаційні технології та  автоматизовані  системи управління,  

координатори — проф. Кравець В.О., проректор, зав. кафедрою інформаційних систем, 

проф. Годлевський М.Д., зав. кафедрою автоматизованих систем управління; 

 переробка та збереження сільгосппродуктів, нові харчові і побутові технології,  

координатори — проф. Гладкий Ф.Ф., зав. кафедрою технології жирів, 

проф. Кравченко В.І., директор НДПКІ "Молнія" при НТУ "ХПІ"; 

 поліпшення якості машин, вузлів, деталей, 
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координатори — проф. Грабченко А.І., зав. кафедрою різання матеріалів, проф. 

Клепіков В.Б., зав. кафедрою автоматизованих електромеханічних систем; 

 нові хімічні та біотехнології, 
координатори — проф. Рищенко М.І., зав. кафедрою кераміки, вогнетривів, скла та 

емалей, проф. Клещов М.Ф., зав. кафедрою біотехнології та аналітичної хімії; 

 поліпшення тактико-технічних характеристик бронетанкової техніки, 

координатор — проф. Александров Є.Є., зав. кафедрою колісних та гусеничних 

машин; 

 структурна розбудова підприємств регіону, 

координатор — проф. Перерва П.Г., декан, зав. кафедрою організації промисловості 

та управління персоналом; 

 розвиток соціальної сфери Харківського регіону на 2000 – 2005  р.р.,  

координатор — проф. Сокол Є.І., проректор, зав. кафедрою промислової електроніки. 

 

Наукові дослідження, спрямовані на соціально-економічний розвиток Харківської 

області на протязі 2004 року виконувались за такими напрямками: 

 для ВАТ "ХТЗ" проведено синтез раціональних конструктивних параметрів гідро 

об’ємного механізму повороту та серійного механізму повороту гусеничних тракторів; 

розрахунок напруження і деформації корпуса та ковпака при дії ударної хвилі; 

 для ДП "3-д ім. Малишева" виконано математичне моделювання динамічних процесів 

руху та напружено-деформованого стану корпусу для раціонального вибору 

конструктивних параметрів елементів ходової частини і корпусу БТР-94; розроблені 

склади шихт для здійснення дифузійного карбідного поверхневого легування для 

деталей виробів з легованої сталі та високоміцного чавуну, проведені вібраційні 

випробування модернізованого тепловоза ТГМ-4Ам з дизелем 11Д80Б та серійного 

тепловоза ТГМ-4А; 

 для ХДП "3-д ім. Шевченка" розроблені методи математичного моделювання і синтезу 

систем керування енергетичної установки, алгоритми вибору діагностичних 

параметрів та програмні засоби автоматизованого діагностування транспортних 

двигунів; проведено аналіз сучасного стану і розробка методів синтезу і розрахунку 

мікропроцесорних систем; 

 для ЗАТ "Завод Южкабель" розроблено електромагнітний метод сумісного контролю 

діаметра та питомого електромагнітного опору струмопровідної суцільної жили кабелю;  

 для ВАТ „Харківський котельно-механічний завод” виконано розрахунок жорсткості і 

компенсуючої здатності лінзових трубопровідних систем  у залежності від тиску, 

товщини  лінзи, температури і розміщення лінзи у компенсаторах з листа різних типів 

сталей;  

 для КП “Харківські теплові мережі” розроблений і впроваджений конденсаційний 

повітропідігрівник  для котла КВГМ-6,5; 

 для АОЗТ „Харківський жировий комбінат” розроблена технологія нейтралізаційної 

очистки пальмового масла з використанням вапняного агента; 

 

Прикладом практичного впровадження наукових розробок, отриманих науковцями НТУ 

"ХПІ", є робота „Розробка структури і вибір параметрів вузлів тягового електропостачання з 

подовжньою лінією живлення тягової мережі для Харківського метрополітену” зі Державним 

підприємством „Харківський метрополітен” з річним обсягом фінансування 60 тис. грн., 

пов'язаний з розрахунком типової потужності трансформатора головних тягових підстанцій. 
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Іншим ефективним прикладом використання результатів теоретичних досліджень в 

практику госпрозрахункових робіт можуть слугувати роботи кафедри загальної теплотехніки 

НТУ "ХПІ", яка на замовлення галузевого інституту ДІПРОКОКС виконує розрахунково -

теоретичне дослідження процесу спалення сирого коксового газу після коксових печей без 

уловлювання з наступним використанням тепла для отримання пари і електричної енергії. 

НТУ "ХПІ" плідно працює з галузевим Інститутом вогнетривів ім. А. С. Бережного, 

Харківським плитковим заводом, Первомайським ВО "Хімпром" (Харківська область), 

Балаклейським цементно-шиферним заводом (Харківська область). Це, зокрема, впровадження 

технології одержання жаростійких цементів на основі відходів хімічного виробництва 

Первомайського підприємства "Хімпром". Розробка отримала підтримку Обласної державної 

адміністрації і Міністерства освіти і науки України. Передбачено її фінансування з 

регіонального бюджету. Вченими цієї ж кафедри розроблена технологія забарвлення тарного 

скла з використанням техногенних матеріалів, яка впроваджується на низці підприємств 

України. 

Вчені та співробітники НТУ "ХПІ" є відповідальними виконавцями робіт, ініційованих 

облдержадміністрацією, таких , наприклад, як програма модернізації Ізюмського оптико-

механічного заводу,  обласної програми "Ресурс", концепції інноваційної діяльності регіону. По 

замовленню облдержадміністрації в регіональному центрі енергозбереження та 

енергоменеджменту при НТУ "ХПІ" щорічно провадиться  навчання в середньому 50 

держслужбовців з енергоменеджменту. 

В рамках напрямку "Енерго- та ресурсозбереження", координатором якого є Лауреат 

державної премії України, ректор університету, проф. Товажнянський Л.Л. продовжувались 

науково-дослідні роботи, спрямовані на оптимізацію теплових мереж промислових 

підприємств, впровадження в промисловість і комунальну енергетику оптимальних 

пластинчастих теплообмінників і модульних теплових установок на їх базі, кожна з яких 

забезпечує до 30% заощадження енергоресурсів. 
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8. Науково-технічні розробки ,виконані за кошти місцевих органів влади. 

 

У 2004 в НТУ „ХПІ” виконувались 2 госпрозрахункові роботи, джерелом фінансування 

яких  були кошти міського бюджету м. Харкова.  

На замовлення головного управління житлово-комунального господарства був 

проведений аналіз впливу твердих побутових відходів на навколишнє середовище та розроблені 

рекомендації щодо утилізації твердих побутових відходів.  

На замовлення виконавчого комітету Харківської Міської Ради виконувалась науково-

дослідна робота з реалізації Програми підвищення ефективності місцевого самоврядування на 

основі інтелектуального потенціалу Харкова. На основі результатів діагностування реалізована 

програма підвищення ефективності загального управління підприємством чи організацією, 

впровадження системи гуманітарно-технічної підготовки управлінської еліти.  

 

Загальний обсяг фінансування робіт у 2004 році склав 240 тис. грн. 

 

 Широкомасштабний договір НТУ "ХПІ" з Харківською обласною держадміністрацією, 

підприємствами і фірмами регіону став основою для складання двосторонніх та 

багатосторонніх цільових договорів про співпрацю в науково-технічній сфері. Впродовж  

останніх трьох років між НТУ "ХПІ" і підприємствами, науковими установами, фірмами 

регіону здійснено понад 268 договорів на виконання науково-дослідних робіт і число їх 

постійно зростає. До завдань Комплексної Програми включаються тільки ті, що підкріплені 

діючими господарчими договорами та бюджетними темами Міністерства освіти і науки 

України з відповідним реальним фінансуванням.  
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9. Виставки, наукові конференції. Видавнича діяльність. 

 

 Демонстрація наукових досягнень і сучасних розробок в навчально-методичній роботі в 

минулому році знайшла в університеті  чинне місце. Як і раніше найбільш ефективними 

формами цієї роботи були виставки-ярмарки, презентації, науково-технічні і методичні форуми, 

видавнича діяльність. 

 

 В 2004 році університет приймав активну участь в 16 виставках-ярмарках, в т.ч. 11 

міжнародних, на яких презентував понад 320 високих технологій і розробок. Оргкомітети 

виставок високо оцінили рівень наукових і методичних досягнень університету, за що він 

був нагороджений 1 Золотою медаллю, 9-ма Дипломами університету, 22 Дипломами 

отримали автори розробок. В рамках програм виставок підготовлено і проведено 5 

семінарів, 2 круглих столи, 3 презентації. 

 На базі університету проведено науковий конгрес, симпозіум, 17 науково-технічних 

конференцій і семінарів. В цілому вченими університету виголошено 995 доповідей і 

повідомлень на наукових форумах, в т.ч. – 127 в співавторстві зі студентами. 

 Фахівцями НТУ „ХПІ” видано 49 випусків „Вісник НТУ „ХПІ” за 19 тематичними 

напрямками, затвердженими Президією ВАК України, 18 випусків 5 фахових наукових 

журналів і 3 збірки наукових праць. Започатковано видання збірки наукових праці 

„Вестник науки и техники”. З друку вийшли 15 монографій, 5 підручників і 52 

навчальних посібника, 1894 статті. В наукових виданнях опубліковано 2235 публікацій, в 

тому числі зі студентами – 280. Загальна кількість друкованих робіт досягла 2381. 

 

 Як і раніше, в 2004 році за допомогою сучасних форм і методів науково-технічної 

пропаганди університет широко відображав здобутки, пов‘язані з подальшим розвитком 

наукових шкіл, фундаменталізацією освіти. 

 Накопичені нові наукові знання стають основою формування нових спеціальностей і 

спеціалізацій, впровадження в навчальний процес нових технологій, відкриття нових кафедр і 

факультетів. 

 На виставкових стендах університету, чисельних науково-технічних і методичних 

форумах, в засобах масової інформації, міжнародних і національних іміджевих проектах 

пріоритетними напрямами були досягнення університету в таких галузях, як екологія і охорона 

навколишнього середовища, енерго- та ресурсозбереження, комунальна енергетика, новітні 

технології в машинобудуванні і бронетанковій техніці, поновлювані і нетрадиційні джерела 

енергії, високі інформаційні технології, хімічні, харчові та біотехнології, експериментальні 

дослідження альтернативних палив для сільгосптехніки та автотранспорту, нові матеріали і 

технології у будівництві, дослідження геокосмосу тощо. 

 Університет наполегливо веде роботу по просуванню на ринок своїх досягнень, власних 

розробок і новітніх технологій. Тому участі у виставках, підготовці експонатів і рекламних 

матеріалів до показу в НТУ „ХПІ” приділяється велика увага. Вони являються завжди 

визначною подією в діяльності науково-дослідної частини. 

 Серед виставок, в яких університет приймав участь, треба відзначити: 

 

 VII Міжнародна виставка „Сучасна освіта в Україні” – 2004”( м. Київ, 5 – 8 лютого 

2004р.). Як і в минулому році на виставковому стенді демонструвалась єдність навчального і 

наукового процесів університету, а саме: використання інформаційних технологій та 

телекомунікаційних засобів у навчальному процесі, ступенева підготовка спеціалістів, система 

дистанційної освіти в НТУ „ХПІ”. Була показана робота факультету довузівської та 
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дистанційної підготовки, діяльність навчально-консультаційних пунктів. Привернула увагу 

відвідувачів  виставки  і  представлена  на  стенді  діяльність  закладу  післядипломної  освіти –  

 

 
 

Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації кадрів з нових напрямків розвитку техніки і 

технології при НТУ „ХПІ”, а також міжнародна співпраця, нові підручники, навчальні 

посібники, монографії, видання яких стимулюється програмою „Підручник”. З наукових 

розробок презентувались зразки деталей, отриманих за технологією швидкого формоутворення 

Rapid Prototyping, технологія мікродугового оксидування деталей, технологія дифузійного 

поверхневого легування вуглецевих сталей, макет установки „Біогаз”, макет високомоментного 

низькообертного електродвигуна, автоматичні регулятори температури, тощо. 

 

 
 

 Згідно програми на виставці проведено 3 науково-методичних семінари: „Система 

дистанційної освіти в НТУ „ХПІ”, „Інформаційні технології та телекомунікаційні засоби НТУ 

„ХПІ”, „Сучасні технології вивчення іноземних мов”. 

 За перемогу в конкурсі за номінацією „Розробка та впровадження системи дистанційного 

навчання” університет нагороджено Золотою медаллю і Почесним дипломом виставки. 
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 V міжрегіональна виставка „Енергообладнання. Енергозбереження. Енергетика 

2004” (м. Харків, 24 – 27 лютого 2004р.) зібрала 97 організацій-учасників з багатьох регіонів 

України і Росії. На виставковому стенді університету по тематиці виставки демонструвалось 

понад 35 експонатів, а 18 плакатів розповідали про здобутки в галузі високих технологій. Діючи 

натурні зразки, макети і моделі привертали увагу чисельних відвідувачів виставки, а саме: 

індивідуальний теплопункт, магнітно-імпульсна установка, установка виробництва метанолу, 

установка виробництва дизельного палива рослинного походження, технології захисних 

покриттів ДКПЛ і МДО, прилади для вимірювання і контролю параметрів електричних мереж, 

перетворювачі  частоти  різних  модифікацій,  високомоментний  низькообертний  електричний 

двигун, технологія відновлення ерозійно зношених лопаток парових турбін тощо. 

 

Під керівництвом  директора  Центру  підготовки  енергоменеджерів НТУ „ХПІ” проф. 

Кизилова В.У. в рамках програми виставки проведено науково-технічний семінар „Сучасні 

проблеми обліку енергоресурсів”, на якому з доповідями та повідомленнями виступили понад 

15 фахівців-учасників виставки. 

За активну участь в роботі університет нагороджено Дипломом виставки, 8 дипломів 

отримали автори виставлених розробок. 

 

 

 Виставка-презентація Харківської області (м. Київ, 18-21 лютого 2004р.) проходила 

в Національному комплексі „Експоцентр України”. За допомогою різних виставкових форм на 

стенді університету і в центральному розділі експозиції демонструвались понад 30 високих 

технологій, конструкцій і приладів, розроблених за останні роки науковими школами і вченими 

НТУ „ХПІ”. Серед них: індивідуальний теплопункт і автоматичні регулятори температури, 

технології нанесення захисних покриттів ДКПЛ і МДО, діюча магнітно-імпульсна установка, 

діючі макети установок для виробництва метанолу, „Біогаз” і електричного двигуна з ротором, 

який котиться, тощо. 

 Стенд університету відвідали перший заступник голови адміністрації Президента 

України О.Дьомін, міністр промполітики КМ України М. Непомнящий, заступник голови 

Верховної Ради С. Гавриш, Харківський міський голова В. Шумілкін. Вони дали високу оцінку 

науковим розробкам вчених НТУ „ХПІ”. 

 За активну участь у виставці університет нагороджено Дипломом Харківської 

облдержадміністрації і Дипломом Національного комплексу „Експоцентр України” 

 

 

 VІІ міжнародна виставка-ярмарок „Екологія-2004” (м. Київ, 25-28 травня 2004р.), 

яка проходила в Національному виставковому комплексі „Експоцентр України” в павільйоні 

„Наука” НАН України. 

 На стенді університету презентувались розробки кафедр в галузі екології, а саме: 

технологія гідроізоляції продуктивного пласта газоконденсатних свердловин, технологія та 

оснастка для видобутку високов‘язкої нафти методом електричного підігріву поверхонь труб, 

малогабаритна установка виробництва метанолу методом окислення природного газу киснем 

повітря, біогазова установка. На плакатах демонструвались досягнення в міжнародному 

співробітництві з питань захисту навколишнього середовища та результати підготовки і 

перепідготовки спеціалістів-екологів. 

За активну участь у виставці університет нагороджено Дипломом Національного комплексу 

„Експоцентр України”. 
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 ІV міжнародний Курський Корінський оптовий ярмарок товарів та наукових 

розробок (РФ, м. Курськ, 11 – 13 червня 2004р.). Університет в експозиції Харківської області 

презентував 11 технологій, в т.ч. Rapid Prototyping, мікродугового оксидування, ДКПЛ, МІОМ, 

виробництва туб, пластинчастий теплообмінник, вимірювач вологості та ін. Зацікавленість 

учасників ярмарку виявили технології МДО, ДКПЛ, вимірювач вологості, пластинчастий 

теплообмінник, електродвигун з ротором, який котиться. Згідно договору між Харківською і 

Курською облдержадміністраціями про співробітництво, який було підписано на ярмарку, ця 

зацікавленість повинна перерости в конкретні угоди. 

 

 Україна – Польща:  стратегічне  партнерство  в  сфері  науки  і  технологій (м. Київ, 

24 – 25 червня 2004р.). Виставка проходила в рамках програми року Польщі в Україні. На 

виставковому стенді університет демонстрував результати співпраці з Польськими ВНЗ: три 

суміжних підручника і навчальних посібників, виданих за останні 5 років, 12 високих 

технологій. Польських фахівців зацікавили: технологія прискореного формування деталей 

Rapid Prototyping, технологія мікродугового оксидування вентильних металів, технологія ДКПЛ 

і МІОМ. Великим попитом користувались ресурсозберігаючі технології: індивідуальний 

теплопункт, технологія виробництва метанолу прямим окисленням природного газу киснем 

повітря, установка „Біогаз”, технологія відновлення лопаток парових турбін тощо. 

 На виставці за участю проректора з наукової роботи проф. Марченка А.П. відбулась 

презентація Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. 

 

 

 
 

 

 Міжнародний „Енергофорум „Україна – 2004” („Нафта. Газ. Вугілля. Енергетика”) 

М. Київ, 7 – 10 вересня 2004р.). На виставковому стенді презентувалось за допомогою різних 

виставкових форм 18 прогресивних технологій по тематиці форуму, а також 17 монографій. 

Найбільшу зацікавленість викликали: установка виробництва метанолу і принцип дії 

електричних нагрівників при видобутку високов’язкої нафти, апарат для оцінки властивостей 

високо вуглецевих матеріалів, багаторівнева інформаційна система моніторингу комплексу 

технологічних об‘єктів газового промислового управління „Харківгазвидобування”, 

випробувальний стенд для двигунів постійного струму та ін. 

 Університет нагороджено Дипломом Національного виставкового комплексу 

„Експоцентр України” і Дипломом Харківської облдержадміністрації. 
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 Обласна виставка „Наука і виробництво Харківщини” ( м. Харків, 18 – 21 вересня 

2004р.). Виставка проходила в рамках Великого Слобожанського ярмарку. На виставковому 

стенді НТУ „ХПІ” презентувались понад 30 високих технологій і розробок, 18 монографій. 

Стенд відвідали губернатор Курської області, мер м.Бєлгород, радник посла Російської 

Федерації  в  Україні, Міністр оборони України, Президент республіки  Гвінея – Бісау,  провідні  

 

 
 

 

спеціалісти підприємств і фірм, учені наукових установ і ВНЗ, студенти. Загальна кількість 

відвідувачів перевищила 3000 осіб. На стенді точилася зацікавлена конкретна розмова стосовно 

представлених розробок. Пояснення давали ректор університету, проректори, автори 

виставлених технологій, стендисти. Намітились конкретні шляхи співробітництва учених 

університету з виробництвом Харківщини, Білгородщини та Курської області. 

 

 

 

 60-й міжнародний технічний ярмарок „International Technical Fire” (Болгарія, 

м.Пловдів, 27 вересня – 2 жовтня 2004р.). В експозиції Харківської області університет 

презентував 11 високих технологій і розробок. У складі делегації Харківської області на 

ярмарок виїжджав ректор університету проф. Товажнянський Л.Л. Обласний виставковий стенд 

відвідали Прем‘єр-міністр Болгарії, надзвичайний і повноважений посол України в Болгарії, 

інші високопоставлені особи країни, провідні спеціалісти Болгарської промисловості, наукових 

установ та фірм. Ректор дав вичерпну інформацію на всі поставлені запитання по 

представленим технологіям, досягненням університету в навчальній і науковій роботі, його 

розвитку, особливо, за роки незалежності України. 

 Під час спілкування і презентації НТУ „ХПІ” на ярмарку з‘явилась зацікавленість у 

співробітництві з університетом в галузі наукових розробок. 
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 Виставка-презентація „Освіта України” (м. Київ, 6 – 9 жовтня 2004р.). Проходила в 

Національному виставковому комплексі „Експоцентр України”. На виставковому стенді НТУ 

„ХПІ” демонструвались нові розробки в галузі освіти: широка інформатизація навчального 

процесу, нові форми і методи довузівської підготовки і дистанційної освіти, післядипломна 

освіта. Широке висвітлення на стенді знайшла науково-дослідна робота студентів як на 

плакатах, так і у вигляді моделей, макетів, натурних зразків. Всього на стенді демонструвалось 

12 студентських наукових розробок, нові підручники та навчальні посібники. На банерних 

плакатах висвітлювались наробки університету щодо запровадження кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу з метою приєднання до Болонського процесу. 

Виставку відкрив віце-Прем‘єр-Міністр України Табачник Д.В., який разом з Міністром 

освіти і науки Кременєм В.Г., заступником міністра Степко В.Ф., заступником Президента АПН 

України Мадзігоном В.М відвідав стенд НТУ „ХПІ” і дав високу оцінку наробкам університету 

в галузі освіти. 

Згідно програми на виставці було проведено науково-методичний семінар: „Система 

дистанційної освіти в НТУ „ХПІ”. 

 За активну участь у виставці університет нагороджено Дипломом Національного 

комплексу „Експоцентр України” і особисто ректор університету Л.Л.Товажнянський – за 

вагомий внесок у розвиток вищої освіти. 

 

 

 Обласний ярмарок студентських ідей (м. Харків, 11 – 12 жовтня 2004р.). За 

допомогою фотоілюстративних банерних плакатів, натурних зразків, моделей макетів на 

ярмарку була широко представлена науково-дослідна робота студентів, показані їх переконливі 

перемоги в різних конкурсах, олімпіадах, оглядах. Презентувались студентські патенти, наукові 

публікації, доповіді на міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях. 

 Головному управлінню освіти і науки Харківської облдержадміністрації, яке було 

ініціатором проведення ярмарку, передано підбірку студентських інноваційних проектів. 
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 Міжнародна виставка, присвячена Дням науки і техніки України в Республіці Індія 

(Індія, м. Нью-Делі, 20-23 грудня 2004р.). 

 На виставці були представлені технології мікродугового оксидування вентильних 

металів, карбідного поверхневого легування чорних металів, магнітно-імпульсного формування 

виробів  із  металів,  розробки в галузі  рентгенівських  дзеркал,  тест  системи  для  діагностики  
 

захворювань людини, технологія 

прецизійної обробки полімерних 

оптичних матеріалів. Всі 

представлені на виставці 

експонати мали велику 

зацікавленість відвідувачів 

виставки Стенд університету 

відвідали понад 300 фахівців. 

 Під час візиту до Індії 

були проведені переговори з 

декількох напрямків 

перспективного для України та 

Індії науково-технічного 

співробітництва. 

  З фірмою CADES 

Digitech Private Limited паном 

Deepak Rawat була узгоджена 

участь університету в тендері на 

проведення НДДКР по 

модернізації силових установок 

залізничного транспорту 

індійських залізниць, що був 

об‘явлений Урядом Індії. В 

цьому тендері заявили участь 

фірми Англії, Австрії, 

Німеччини та в кооперації 

індійська фірма CADES з НТУ 

„ХПІ”. 

 Віце-Президента Monnet International Ltd. пана Amar Oberoi зацікавили всі науково-

технологічні розробки університету, які були представлені на виставці. 

 Керівник International Collaboration & Medical Biotechnology Dr.B.M.Gandhi зацікавився 

тест системами для діагностики захворювань людини. 

 Генеральний менеджер Central Electronics Ltd.пан G.C.Tayal мав зацікавленість щодо 

розробок в галузі рентгенівських дзеркал, представники ж фірми FYM International виявили 

інтерес до галузі матеріалознавства, а саме – технологія мікродугового оксидування вентильних 

металів та карбідного поверхневого легування чорних металів. 

 Під час заходів, що супроводжували дні науки і технологій України в Республіці Індія 

підписано з протоколи про наміри до сумісного науково-технічного співробітництва. 

 

 Університет презентував свої розробки і на VII спеціалізованій виставці „Контрольно-

вимірювальні прилади. Електроніка. Енергетика” (м. Харків, 5-8 жовтня 2004р.), а в 

Міжнародній виставці „СеВІТ – 2004” (Німеччина, м.Ганновер,18 – 24 березня 2004р.), 

Ганноверському ярмарку Hannover Messe (Німеччина, м.Ганновер, 19 – 24 квітня 2004р.), 

ІІ Всеарабській загальноосвітній виставці (Сірія, м. Дамаск, 26 – 29 квітня 2004р.) та 
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Міжнародній виставці „Навчальні технології” (В’єтнам, 11 – 25 травня 2004р.) приймав 

участь заочно. 

 

 Оцінюючи виставкову діяльність, треба сказати, що науковці та викладачі університету 

широко використовують цю форму реклами і пропаганди досягнень в галузі наукових розробок 

і освітянських технологій. Виставкові стенди університету завжди привертали увагу 

відвідувачів своєю змістовною насиченістю експонатами, розробками, рекламно-

інформаційною документацією, кваліфіковано-підготовленими стендистами. 

 А завжди активна і безпосередня участь викладачів, науковців і ректора університету в 

підготовці та якісному проведенні заходів на виставках підтверджують провідну роль НТУ 

„ХПІ” в системі вищої освіти не тільки в Харківському регіоні, але і в Україні в цілому. 

 320 експонатів демонстрував університет на 16 виставках в 2004 році. НТУ „ХПІ” 

нагороджено Золотою медаллю, 9-ма Дипломами виставок, автори розробок – 22-ма 

Дипломами і Грамотами. Підписано 3 протоколи-погодження з фірмами Індії про сумісне 

співробітництво в галузі високих технологій, які презентувались на виставці. 

 

 На базі університету підготовлено і проведено ІХ Міжнародний конгрес 

двигунобудівників, VII – науково-технічний симпозіум „Проблеми удосконалення електричних 

машин і апаратів” та 17 науково-технічних і науково-методичних конференцій та семінарів. 

 

 Важливою подією в житті наукової громадськості України стала ХІІ Міжнародна 

науково-практична конференція „Інформаційні технології і наука, техніка, технологія, 

освіта, здоров‘я (Micro CAD). (м. Харків, 16-17 травня 2004р.). Співзасновниками та 

співорганізаторами щорічної конференції Micro CAD є НТУ „ХПІ” та Мішкольцький 

університет (Угорщина), Магдебурзький  університет (Німеччина), Петрошанський університет 

(Румунія) і Познанська політехніка, Софійський університет (Болгарія). В програмі конференції 

прийняли участь понад 1300 учасників, в тому числі близько 150 учасників з 21 зарубіжної 

країни. На пленарному та секційних засіданнях конференцій було представлено 830 доповідей. 

В роботі конференції прийняли участь представники 10 інститутів НАН України, З30 – ВНЗ, 33 

науково-дослідних організацій та виробничих підприємств. Видані програми і тематичні збірки 

наукових праць університету, до опублікування в яких були рекомендовані доповіді і 

повідомлення, виголошені на конференції. 

 Організатор – кафедра різання матеріалів. 

 

 Міжнародна науково-технічна конференція „Силова електроніка та 

енергоефективність СЕЕ‘2004” (м. Алушта, 6-10 вересня 2004р.). В роботі конференції 

прийняли участь 98 вчених, інженерів і спеціалістів, в тому числі з Росії – 8, Естонії – 2, 

Німеччини – 1, Польщі – 2. Вони представляли 13 навчальних закладів, 1 інститут НАН 

України і 19 – НДІ, 12 підприємств. В працях конференції надруковано 96 доповідей. Видані 

програма конференції і тези доповідей. 

 Організатор – кафедра промислової і біомедичної електроніки. 

 

 Міжнародна науково-практична конференція „Інтегровані технології та 

енергозбереження. ІТЕ‘2004” (м. Алушта, 11-16 травня 2004р.). В роботі конференції було 

представлено 5 навчальних закладів та установ з Великої Британії, Іспанії, Китаю, Франції, 

Росії. Кількість учасників 62 особи, серед них: 10 докт. техн. наук, 22 канд. техн. наук, 10 

аспірантів, 12 – представників виробничих підприємств та компаній, 6 – професорів з іноземних 

навчальних закладів. 
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 Ухвалили спрямованість дій щодо підвищення рівня уваги до зменшення шкідливих 

викидів у навколишнє середовище, яка базується на покращенні інтеграції процесів 

промисловості та інших галузей економіки. 

 Видані програма конференції і тези доповідей. 

 Організатор – кафедра ЗХТ процесів та апаратів. 

 

 Міжнародна наукова конференція „Гуманітарно-технічна еліта і управління 

великими соціальними системами” (м. Харків, 20-21 травня 2004р.). В роботі конференції 

брали участь 423 учасника в т.ч. з Софії (Болгарія), штату Айова і штату Аризона (США), 

Магдебургу (Німеччина), Познані (Польща), Петрошани (Румунія), Ліону (Франція), Гренади 

(Іспанія). Було виголошено 386 доповідей. Представлено 45 навчальних закладів, 3 

підприємства. Доповіді були опубліковані в тематичних збірках праць університету. 

 Організатор – кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами. 

 

 ІІІ Міжнародна конференція „Перспективи розвитку автомобіле- та 

тракторобудування” (м. Харків, 28-29 квітня 2004р.).У роботі конференції взяли участь 

відомі вчені, доктори наук, молоді науковці та підприємці із України – всього 23 особи, серед 

них 4 докт. техн. наук, 7 канд. техн. наук, 6 аспірантів, 4 ад’юнкта, 4 інженера ОАО „ХТЗ”. На 

пленарному засіданні конференції було представлено 9 доповідей, в яких розглядалися питання 

процесів руху, стабілізації та гальмування автомобіля, дослідження перехідних процесів в 

шинах автомобіля, проектування та забезпечення довговічності елементів трансмісії. Видані 

програма конференції і тези доповідей. 

 Організатор – кафедра автомобіле- і тракторобудування. 

 

 Впродовж року були започатковані цілий ряд нових конференції. Серед них: 

 Міжнародна конференція „Електромагнітна сумісність та стійкість технічних 

засобів”, присвячена 50-річчю з дня заснування Науково-дослідного та проектно-

конструкторського інституту „Молнія” НТУ „ХПІ” (м. Харків, 15-20 листопада 2004р.). 
Кількість учасників становила 94 особи, із них: академіки НАНУ – 1, член-кореспондент НАНУ 

– 2, докт. техн. наук – 21, канд. техн. наук – 31. На конференції було заслухано 32 доповіді. В 

роботі конференції приймали участь всесвітньо відомі вчені, серед них член-кореспондент 

НАНУ, зав. відділом інституту електродинаміки проф. Щерба А.А., проф. Журахівський А.В. з 

Національного технічного університету „Львівська політехніка” та інші. Видані програма і тези 

доповідей. 

 Організатор – Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут „Молнія” НТУ 

„ХПІ”. 

 

 Міжнародна наукова конференція „Викладання мов”, нові методи та технології” (м. 

Харків, 16-17 квітня 2004р.). Співзасновниками та співорганізаторами конференції є НТУ 

„ХПІ”, Мовний Центр „International‘House”інститут Славістики Клагенфуртського університету 

(Австрія), Центр  іноземних мов Берлінського університету (Німеччина), інститут Слов‘янської 

філології Гданського університету (Польща). У роботі конференції прийняли участь понад 250 

учасників, серед них 20 докторів наук, 71 кандидат. На пленарному та секційних засіданнях 

було заслухано 140 доповідей. Видані програма і тези доповідей. 

 Організатор – кафедра української та російської мов. 

 

 Міжнародна конференція з нелінійної динаміки. (м. Харків, 14-16 вересня 2004р.). У 

конференції брали участь 48 учасників. Серед них 20 мають вчену ступінь доктора наук, 14 – 

кандидата наук, 1 – академік НАН України, 18 – професорів, 15 – доцентів та старших наукових 

співробітників. Було заслухано 42 доповіді. Учасниками конференції були науковці з України, 
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Росії, Японії, Кореї, Швеції, Польщі, Сербії, Італії та США. Видані програма конференції та 

тези. 

 Організатор – кафедра прикладної математики. 

 

 На увагу заслуговують проведення Других наукових читань „Фізико-хімічні 

проблеми в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів” ім. академіка 

НАНУ А.С.Бережного (м. Харків, 27-30 вересня 2004р.). Кількість учасників – 210 осіб. У 

роботі конференції взяли участь відомі вчені, доктори наук, викладачі, науковці, аспіранти вузів 

та науково-дослідних установ і організацій України, Росії, Німеччини, а також представники 

підприємств та фірм України і Росії. Серед авторів доповідей – 2 член-кореспондента НАНУ, 1 

академік РАН, 32 докт. техн. наук, 3 докт. хім. наук, 1 докт. істор. наук, 68 канд. техн. наук, 1 

канд. хім. наук, 1 канд. економ. наук, 29 аспірантів. Підсумкові матеріали оприлюднені у 

Віснику НТУ „ХПІ”. 

 Організатор – кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей. 

 

 На базі університету в минулому році були проведені і такі форуми: 

 „Науково-технічна конференція „Проблеми якості, довговічності зубчатих передач, 

редукторів, їх деталей та вузлів” (м. Севастополь, 30 серпня – 8 вересня 2004р.). 

 ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція „Теорія та практика процесів 

подрібнення, розподілу, змішування, ущільнення” (м. Одеса, 23-28 серпня 2004р.) 

 IV Міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми інформатики та 

моделювання” (м. Харків, 25-26 листопада).  

 Наукова конференція „Біотехнологія, біотехніка, харчова технологія” (м. Харків, 3-

4 листопада). 

 4-та регіональна науково-методична конференція „Безпека життєдіяльності” (м. 

Харків, 24-25 листопада 2004р.). 

 Науково-технічний семінар „Нові розробки в галузі електричної ізоляції” (м. 

Харків, 24 листопада 2004р.). 

 Науково-технічна конференція „Кирпичівські читання” (м. Харків, 7 грудня 

2004р.). 

 Конференція по підйомно-транспортним машинам (м. Харків, 6-9 вересня 2004р.). 

 

Результати наукових досліджень науковців України  систематично відображаються в 

наукових виданнях НТУ „ХПІ”. Щорічно на вченій раді розглядаються питання їх випуску, 

формулюються нові напрямки тематичних збірників наукових праць, засновуються нові 

видання. У 2004 році згідно плану видавалися збірники наукових праць та наукові журналі: 49 

збірників наукових праць „Вісник Національного технічного університету „Харківський 

політехнічний інститут”. Випуск збірників здійснюється Координаційною радою, яку очолює 

ректор університету, за пропозицією тематичних редколегій по напрямкам: автоматика та 

приладобудування; автомобіле- і тракторобудування; двигуни внутрішнього згоряння; динаміка 

і міцність машин; електроенергетика і перетворювача техніка; енергетичні і теплотехнічні 

процеси і устаткування; колісні та гусеничні машини спеціального призначення; нові рішення у 

сучасних технологіях; проблеми автоматизованого електроприводу, теорія і практика; 

проблеми механічного приводу; проблеми удосконалення електричних машин і апаратів; радіо 

фізика й іоносфера; різання і інструмент в технологічних системах; системний аналіз, 

керування й інформаційні технології; технічний прогрес та ефективність виробництва; 

технологія машинобудування; філософія; філософська антропологія та філософія 

культури;хімія, хімічні технології та екологія. 4 випуски наукових журналів «Інтегровані 

технології й енергозбереження»; 4 випуски наукових журналів «Електротехніка й 

електромеханіка»; 2 збірника наукових праць «Високі технології в машинобудуванні»; 2 
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збірника наукових праць «Рiзання та iнструмент в технологiчних системах»; 2 випуски 

наукових журналів «Теорія і практика управління соціальними системами»; 2 випуски журналів 

«Механіка і машинобудування»; науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння»; 

збірник наукових праць „Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-

технічної еліти”; започатковано видання сумісно з Харківським будинком науки і техніки 

збірника наукових праць „Вестник науки техники”. З друку вийшли 4 випуски. 

Загалом з друку вийшло 71 видання наукових праць. 

Загальна кількість надрукованих статей в них склала понад 2000. Вони пов’язані з 

рішенням проблем не тільки науково-технічного  та економічного напрямку, але й соціального 

та проблем вищої освіти. Широко представлена географія авторів статей збірок та журналів, де 

висвітлювались результати наукових розробок українських вчених з міст Києва, Харкова, 

Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Львова, Одеси, Сум, Чернігова, Вінниці та інших, а 

також із закордонних країн: Росії, Литви, Польщі, Угорщини, Німеччини, Румунії. 

Кількість статей науковців університету, опублікованих в наукових виданнях, становить 

2235, що більше ніж в 2003р. 

В співавторстві зі студентами опубліковано 280 статей. Число виданих монографій, 

підручників і навчальних посібників приблизно зосталось на рівні 2003р. Кількість друкованих 

робіт дещо знизилась і становить 2381. 

В міжнародно визнаних журналах вченими університету опубліковано 285 наукових 

статей. 

Аналізуючи стан справ з рекламно-пропагандистської діяльності, слід відзначити, що в 

минулому році з‘явились позитивні результати від виставкової діяльності. На міжнародних і 

всеукраїнських виставках, де на наукових форумах, круглих столах, виставкових стендах 

проходили змістовні конкретні бесіди і переговори стосовно представлених розробок, високих 

технологій, інтелектуального потенціалу Харківських політехніків, де зацікавленим фахівцям 

передавались комплекти рекламної і технічної документації, підписувались протоколи-

погодження та з‘явилось багато усних домовленостей про взаємовигідну науково-технічну 

співпрацю з фірмами країн близького і далекого зарубіжжя, які зараз переходять у площину 

конкретних дій. 

Активна участь провідних вчених і фахівців з країн Європи і світу в наукових форумах, 

які проводились на базі нашого університету, говорять про їх високий рівень, вагомий вклад 

політехніків у вирішення важливих проблем освіти і науки України, проблем на шляху до 

вступу в Болонський процес, до інтеграції в європейський та світовий освітній простір. 
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10. Підготовка кадрів вищої кваліфікації 

 

НТУ “ХПІ” першочерговою своєю задачею ставить підготовку науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації для чого в університеті створені належні умови по організації плідної 

роботи аспірантури та  докторантури, постійно удосконалюється низка спеціалізованих вчених 

рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій. В університеті прийнята до 

виконання за ініціативою ректора проф. Товажнянського Л.Л. програма “Кадри”, яка основною 

своєю задачею ставить розвиток обдарованої молоді та перспективних науковців для 

поповнення професорсько-викладацького складу університету. На засіданнях вчених рад 

факультетів і університету систематично розглядаються питання стану і виконання аспірантами 

та здобувачами планів дисертаційних робіт, принципово проводиться атестація здобувачів  

вчених звань.  

За станом на 01.01.2005 року в аспірантурі НТУ “ХПІ” навчається 430 аспірантів, серед  

них 23 – іноземців, в тому числі за очною формою навчання – 250, за заочною – 180. На протязі  

2004 року всі аспіранти  пройшли атестацію на засіданнях вчених рад факультетів, докторанти 

– на вченій раді університету і були рекомендовані для подальшого навчання в аспірантурі, 

докторантурі та підготовки дисертацій до захисту.  

В докторантурі за станом на 0.01.2005 навчаються 21 докторант, які виконують 

дослідження за перспективними напрямками науки, приймають участь у виконанні науково-

дослідних держбюджетних та госпдоговірних робіт. На кафедрах та вченій раді університету 

ретельно проаналізований  стан виконання їх докторських робіт.  

Серед колективів, де постійно ведеться робота з аспірантами і докторантами, спрямована 

на отримання плідних результатів, визначаються кафедри технології кераміки, вогнетривів, 

скла та емалей (зав.кафедри проф. Рищенко М.І.); двигунів внутрішнього згоряння (зав.кафедри 

проф. Марченко А.П.); теоретичної механіки (зав.кафедри проф. Морачковський О.К.); 

економічної кібернетики (зав.кафедри проф. Заруба В.Я.);  нарисної геометрії та графіки 

(зав.кафедри проф. Краснокутський А.М.), технічної електротехніки (зав.кафедри проф. Данько 

В.Г.); технології машинобудування (зав.кафедри проф.Тимофієв Ю.В.); приладів та методів 

неруйнівного контролю (зав.кафедри проф. Данько В.П.); фізики металів та напівпровідників 

(зав.кафедри проф. Пугачов А.Т.). 

 В університеті на базі відомих наукових шкіл  рішенням ВАК України в 2004 році 

працювало 13 спеціалізованих вчених рад : 12 по захисту докторських за 28 науковими 

спеціальностями та 1 - по захисту кандидатських дисертацій за 2 спеціальностями, яки 

охоплюють майже всі напрямки підготовки фахівців:  машинобудування, електроенергетика, 

електроніка, інформаційні технології, приладобудування, хімічна технологія та обладнання, 

економіка підприємства і галузі. У 2004 році були розширені повноваження спеціалізованої 

ради з економіки, яка отримала статус докторської з правом прийому докторських і 

кандидатських дисертацій за 2 спеціальностями: 08.0202 – економіка й управління науково-

технічним прогресом; 08.07.01 – економіка промисловості.  До роботи в спецрадах залучені 

провідні доктори наук , професори університету, а також  фахівці з Харківського Національного 

університету ім. Каразіна, НТУУ „Київський політехнічний інститут”, НАКУ „Харківський 

авіаційний інститут”,  Дніпропетровського державного аграрного університету, Донбаської 

державної машинобудівної академії (м.Краматорськ), Державного підприємства “Завод ім. 

Малишева”, Інституту “Монокристалів” НАН України, ІПМаш НАН України, Національного 

наукового центру НАН України “Фізико-технічний інститут”, галузевого Інституту вогнетривів 

та з інших відомих наукових центрів України.. 

 За 2004 рік в спецрадах університету захищені 14 докторських та 60 кандидатських 

дисертацій, здобувачі яких працюють у вищих навчальних закладах МОН,  наукових установах 

НАН України, провідних підприємствах України. Тематика докторських і кандидатських 

дисертацій тісно пов‘язана з перспективними напрямками розвитку вітчизняної і світової науки: 
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фундаментальні проблеми сучасних технологій,  енергетика та енергозбереження, 

приладобудування, хімічні технології, , фізика металів та напівпровідників, інформаційні 

технології, екологія, ефективна переробка сільгосппродуктів тощо. 

Серед спеціалізованих вчених рад найбільш плідно працювали: 

 Д64.050.12 (голова - проф. Грабченко А.І.) – проведено захист 3 докторської та 7 

кандидатські  дисертації;  

 Д64.050.09 (голова - проф. Себко В.П.) - проведено захист 3 докторських та 5 

кандидатських дисертацій. 

 СРД 64.050.01 (голова - проф. Александров Є.Є.) – проведено захист 2 докторських та 7 

кандидатських дисертацій; 

 Д64.050.05 (голова - проф. Товажнянський Л.Л.) – проведено захист 1 докторська і 5 

кандидатських дисертацій. 

 Д64.050.03 (голова - проф. Рищенко М.І.) - проведено захист 1 докторської та 4 

кандидатських дисертацій. 

 Д64.050.07 (голова – проф. Куценко О.С.) - проведено захист 10 кандидатських  

дисертації; 

Співробітниками НТУ “ХПІ” на протязі 2004 року захищені 12 докторських та 38 

кандидатських дисертацій, які виконувалися з приоритетних напрямків розвитку науки і 

техніки, затверджених постановами Уряду, галузевих міністерство та НАН України у  рамках 

фундаментальних і прикладних бюджетних НДР за тематичними планами МОН України і  

госпдоговірних науково-дослідних робіт, що виконувалися на замовлення промислових 

підприємств України. Результати досліджень внесли достойний вклад в розвиток сучасної 

науки та включають передовий досвід нових технологій, отриманий при виконанні 

міжнародних грантів і договорів та у наукових відрядженнях фахівців університету до 

провідних наукових центрів світу. 

В 2004 році серед докторських дисертації науковців НТУ “ХПІ” визначаються роботи: 

  завідувача кафедри теорії механізмів, машин і роботів с.н.с. Ткачука А.В. Дисертаційна 

робота виконана по спец тематиці.  

 доцента кафедри технології кераміки, вогнетриві, скла та емалей Шабанової Г.М.  

Дисертаційна робота призначена вирішенню науково-прикладної проблеми створення 

наукових основ фізико-хімічних властивостей спеціальних цементів, оптимізації 

технологічних параметрів синтезу барійвмісних цементів нового класу із заданим фазовим 

складом та експлуатаційними характеристиками.. Робота виконувалася за державними та 

галузевими науковими програмами, переважно згідно Постанови ДКНТ України №12 від 

04.05.1992 „Розробка високоміцних цементів і бетонів на їх основі з високою вогнетривкістю 

(до 3000 
0 

С ) і термічною стійкістю для енергетичних установок” та відповідно плану 

прикладних робіт МОН України : “Теоретичні основи створення нового класу 

радіаційностійких барійвмісних цементів на основі композицій багатокомпонентних систем” 

та інших. 

   доцента кафедри електричних апаратів Лупікова В.С. Дисертація внесла вагомий вклад в 

розробку теоретичних та практичних положень щодо вдосконалення конструкції 

високовольтних комплектних пристроїв в частині ефективної компенсації зовнішнього 

магнітного поля  для вирішення проблем електромагнітної сумісності і магнітної екології. 

Робота виконувалася згідно Постанови Президії НАНУ №265 від 07.10.92 „Дослідження 

магнітних пол.ів технічних об’єктів і розробка методів цілеспрямованого впливу на їх 

структуру, розв’язання проблем магнітного захисту технічних об’єктів магнітної сумісності 

технічних засобів” та згідно тематичного плану НДР МОН України з напрямку 

„Енергоефективні і ресурсозберігаючі технології в промисловості та агропромисловому 

комплексі”. 
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  завідувача кафедри вимірювально-інформаціїної техніки доцента Кондрашова С.І.. 

Дисертація спрямована на вирішення наукової проблеми – підвищення точності 

вимірювальних перетворювачів та є результатом виконання багаторічної тематики кафедри зі 

створення систем контролю точнісних характеристик функціональних модулів у складі 

мікропроцесорних систем управління.. Робота виконувалася згідно комплексних 

держбюджетних тем МОН України у 1994-2003 роках. 

  докторанта кафедри вищої математики Григор’єва О.Л.  Дисертація спрямована на 

вирішення народно-господарської проблеми – поліпшення показників паливної економічності 

дизелів..Виконана розробка комплексу універсальних розрахункових методів динамічного 

аналізу та конструктивної оптимізації основних елементів паливної апаратури дизелів, що 

дозволяє прискорити створення й впровадження принципово нових й модернізованих зразків 

апаратури. .  Робота виконувалася відповідно до Держпрограми розвитку двигунобудування 

України на 1996-2000р.р. в рамках 9 госпдоговірних НДР з підприємствами України.  

Серед кандидатських дисертацій слід відзначити роботи Кряжової М.В., 

Короготської А.М., Пантуса Д.Є.,  Некрасова П.О., Грошина О.Г., Лаврової І.О., Малька М.М., 

Чередниченко О.Ю., Крапачек О.Ю.,  які виконали на високому рівні наукові дослідження в 

відповідних галузях. Ці роботи мають нові науково-обгрунтовані результати, які у сукупності 

вирішували реальні науково-технічні та економічні завдання та знайшли впровадження на 

підприємствах України. 

Спецрадами на підприємства і установи України надіслані пропозиції по використанню 

результатів захищених дисертаційних робіт серед яких ХГ „Луганськтепловоз” (м. Луганськ), 

ВАТ „Завод „Перетворювач” (м. Запоріжжя), “Об’єднання Азот” (м. Сєвєродонецьк ), 

Запорізька АЕС,  ДП “Хімпром”(м. Первомайськ. Харківська обл.),  ВАТ „Алчевськкокс” 

(м.Алчевськ), ВАТ „Ясинівський коксохімічний завод” (м. Макеевка), НВП „Екомаш” 

(м.Харків), Вінницький олійножировий комбінат, Одеський олійножировий комбінат,  ХНВО 

"ФЕД" (м.Харків), ВАТ „Торезтвердосплав” (м. Торез), ДП “Завод ім. Малишева” (м. Харків),  

ВАТ “Турбоатом” (м.Харків),  Український державний інститут скла (м.Костянтиновка), НВО 

“Електроважмаш” (м. Харків), ВАТ „Завод „Потенціал” (м.Харків), Інститут електродинаміки 

НАНУ (м.Київ),  ВАТ "Сумське НВО ім. Фрунзе",  ННЦ „Харківський фізико-технічний 

інститут”,  ВАТ “Важпромелектропроект” (м. Харків),  НВП “Хартрон-аркос” (м.Харків), АТЗТ 

„Важпромавтоматика” (м. Харків), “Хімтехнологія” (м. Сєвєродонецьк) та іншим. 

В університеті плідно функціонує система атестації науково-педагогічних кадрів на 

присвоєння вчених звань. Впродовж року після ретельного обговорення показників науково-

педагогічної діяльності здобувачів вченого звання на кафедрах , вчених радах факультетів, за їх 

пропозиціями після обговорення на методичній раді на засіданні вченої ради університету 

приймається рішення щодо присвоєння вченого звання.  

Рішеннями вченої ради  вчене звання професора Міністерства освіти і науки України 

присвоєно 12 співробітникам, доцента – 37, старшого наукового співробітника ВАК України – 5 

співробітникам університету, що є найвищим показником за останні 10 років. 

На підставі Положення про національний вищий навчальний заклад в університеті 

введено Положення про вчені звання НТУ „ХПІ” – професор НТУ „ХПІ”, доцент НТУ „ХПІ”, 

до яких представляються викладачі, які мають значний стаж роботи та суттєві показники 

науково-педагогічної діяльності. У 2004 році звання професора НТУ „ХПІ” отримало 17 осіб, 

доцента НТУ „ХПІ” – 4 особи.  

По цьому показнику слід відзначити кафедри: технології машинобудування (зав.кафедри 

проф. Тимофієв Ю.В.); хімічної техніки та промислової Екології (зав.кафедри проф. Шапорєв 

В.П.); загальної хімічної технології, процесів та апаратів (зав.кафедри проф. Товажнянський 

Л.Л.); промислової та біомедичної електроніки (зав.кафедри проф. Сокол Є.І.); різання 

матеріалів (зав.кафедри проф. Грабченко А.І.); колісних та гусеничних машин (зав.кафедри 

проф. Александров Є.Є.). 


