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ІНФОРМАЦІЯ 

про наукову діяльність Національного технічного університету  

"Харківський політехнічний інститут" 

за 2005 рік 

 

 

 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 минулі роки розпочав проведення 

педагогічного експерименту і довів, що університет спроможний слідувати принципам Великої 

Хартії Університетів. Результатом такої діяльності та важливою подією в історії університету 

стало підписання 16 вересня 2005 року Великої Хартії Університетів від імені 

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (НТУ 

„ХПІ”) ректором Л.Л. Товажнянським. 

 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" 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  25 наукових шкіл 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. 

 

В університеті працює. 1475 науково-педагогічних працівників, в тому числі 131 

докторів наук та професорів, 702 кандидати наук та доценти, а також 578 штатних 

працівника науково-дослідних підрозділів науково-дослідної частини, серед яких 16 

докторів та 110 кандидатів наук. Крім того в  університеті працюють 20 заслужених діячів 

науки і техніки та заслужених працівників вищої школи, 12 лауреатів Державних премій 

України, 27 дійсних членів НАН та галузевих академій наук України. Двом відомим вченим-

керівникам  потужних наукових шкіл  університету - професорам Марченку А.П. та 

Клепкову В.Б. в 2005 році присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки 

України”. 
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В університеті на базі відомих наукових шкіл  рішенням ВАК України в 2005 році 

працювало 13 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських 

дисертацій за 30 науковими спеціальностями, яки охоплюють майже всі напрямки 

підготовки фахівців:  машинобудування, електроенергетика, електроніка, інформаційні 

технології, приладобудування, хімічна технологія та обладнання, економіка підприємства і 

галузі. До роботи в спецрадах залучені провідні доктори наук, професори університету, які 

очолюють відомі наукові школи, а також  науковці 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 2005 рік в спецрадах університету захищені 11 докторських та 55 кандидатських 

дисертацій, здобувачі яких працюють у вищих навчальних закладах МОН України,  наукових 

установах НАН України,  провідних підприємствах України. Тематика докторських і 

кандидатських дисертацій тісно пов‘язана з перспективними напрямками розвитку вітчизняної і 

світової науки: фундаментальні проблеми сучасних технологій у машинобудуванні,  

інформаційні технології, електротехнічні комплекси та системи, енергетика та 

енергозбереження, приладобудування, процеси та обладнання хімічної технології, технології 

неорганічних речовин, технічна електрохімія,   економіки та управління науково-технічним 

процесом тощо. 

Співробітниками НТУ “ХПІ” на протязі минулого року у спецрадах ВАК України 

захищено 9 докторських та 36 кандидатських дисертацій, які виконувалися у рамках 

фундаментальних і прикладних бюджетних НДР за тематичними планами МОН України і 

госпдоговірних науково-дослідних робіт на замовлення промислових підприємств України. 

Результати досліджень внесли плідний вклад у розв’язання сучасних науково - практичних 

задач науки, технології та виробництва. 

  

 НТУ “ХПІ” є багатопрофільним науковим закладом. В 2005 році виконувались 101 

фундаментальна і прикладна держбюджетна роботи з приоритетних напрямів науки і 

техніки та біля 260 госпдоговірних НДР, загальний обсяг яких складає близько 10 млн. грн. 

Вчені університету вибороли і працюють над виконанням 21 міжнародного наукового гранту на 

загальну суму понад 1198 тис. грн.  

 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 2005 

рік:  отримано 42 патенти на винаходи та корисні моделі ;університет приймав участь в 

12 виставках-ярмарках, в тому числі 8 міжнародних, на яких демонстрував 303 експоната  

та отримав понад 30 Дипломів і Грамот; на базі університету проведено 22 науково-

технічних форуми; з друку вийшли 29 монографій, 13 підручників, 69 навчальних 

посібників;  опубліковано 2397 наукових статей, в т.ч. зі студентами – 374. 

Наукова діяльність в університеті за останні 3 роки характеризується сталими вагомими 

результатами, спрямованими на вирішення в першу чергу актуальних проблем економіки 
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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 2005 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.  ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності  

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"   

за 2003-2005 рр. 

 

           
 

№№                                         Показники 2003 2004 2005 

1. Науково-педагогічні кадри       

1.1 Чисельність науково-педагогічних працівників       

                                                                         Всього 1437 1654 1475 

                                         з них:       

                                         докторів наук 138 147 131 

                                         кандидатів  наук 696 691 702 

1.2 Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконуюють НДДКР       

                                         Всього 1210 1427 1431 

                                         з них:       

                                        докторів наук 108 108 112 

                                        кандидатів  наук 666 676 674 

1.3 

Чисельність сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно правового 

характеру 1351 1354 1374 

                                         з них       

                                        докторів наук 108 108 112 

                                        кандидатів  наук 606 607 609 

1.4 

Чисельність штатних працівників наукових установ, науково-дослідних частин, 

секторів 604 586 578 

                                         з них:       

                                        докторів наук 8 12 16 

                                        кандидатів  наук 113 113 110 

2. Підготовка наукових кадрів       
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№№                                         Показники 2003 2004 2005 

2.1 Кількість спеціалізованих учених рад 13 13 13 

                                         з них:       

                                        Докторських 11 12 12 

                                        Кандидатських 2 1 1 

2.2 Кількість докторантів 17 21 19 

2.3 Кількість аспірантів       

                                         Всього 393 430 431 

                                      з них:       

                                      з відривом від виробництва 230 250 250 

2.4 Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ 40 38 36 

2.5 Кількість захищених докторських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ 7 12 9 

2.6 

Кількість науковців, що отримують стипендії Кабінету Міністрів України для 

молодих учених 9 6 5 

2.7 

Кількість науковців, що отримують інші премії та гранти Президента для молодих 

учених     2 

 Кількість науковців, що отримують інші стипендії та премії 4 4 15 

3. Фінансування НДДКР       

3.1. Обсяг фінансування із  загального  фонду       

                                тис. грн. 3728,1 4298 5799,1 

                                кількість робіт 94 100 101 

3.2. Обсяг фінансування із спеціального фонду       

                                тис. грн. 2582,9 2661 3290 

                                кількість робіт 244 268 256 

3.3. Обсяг фінансування із  міжнародних  фондів       

                                 тис. грн. 854 2811 1198 

                                 кількість грантів 27 20 21 

4. Результативні показники  виконання НДДКР       

4.1. Кількість відкриттів        
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№№                                         Показники 2003 2004 2005 

4.2. Кількість робіт, відзначених  Державною премією України в галузі науки і техніки    2   

                               кількість лауреатів   4   

4.3. Кількість закінчених робіт  164 167 223 

                     з них зі створення нових:       

                      видів техніки 44 32 64 

                      технологій 24 16 30 

                      видів матеріалів тощо 3   11 

                      методів, теорій 16 33 118 

4.4. Відсоток НДДКР, які відповідають світовому рівню  70 73 71 

4.5. Впроваджено результатів розробок у виробництво/       

                                                             навчальний процес  89 95 126 

4.6. Кількість проданих ліценцій       

4.7. Кількість охоронних документів 31 40 42 

                із них в інших країнах        

5. Публікації, конференції, виставки        

5.1. Опубліковано                   монографій 15 15 29 

                                            підручників 6 5 13 

                          навчальних посібників 50 52 69 

5.2. Кількість публікацій в наукових виданнях (одиниць/друк. арк.)  2422/870 2235/632 2397/719.3 

                                                    всього 2493 2381 2746 

                                 з них у зарубіжних  364 357 208 

5.3 Кількість проведених наукових семінарів і конференцій  26 19 22 

5.4. 

Кількість наукових працівників, які взяли участь у міжнародних семінарах, 

конференціях, тощо 856 995 850 

5.5 Кількість виставок та число експонатів, які демонструвалися на них в Україні 12/300 16/320 12/303 

5.6 Участь у міжнародних виставках 7 9 8 

6. Наукова робота студентів       

6.1 Кількість студентів денної форми навчання 16228 16282 17358 
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№№                                         Показники 2003 2004 2005 

6.2 Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР       

                                                      всього 4851 5020 5878 

                                                      з них       

                       з оплатою із загального фонду бюджету 47 18 36 

                     з оплатою із спеціального фонду, за    грантами 15 127 98 

6.3 Кількість студентів, які брали участь у олімпіадах (1/2 тури) 109 6895 6703/77 

6.4 Кількість студентів, які одержали нагороди за результатами 2 туру  19 17 21 

6.5 Кількість опублікованих статей, тез доповідей за участю студентів  260 347 374 

  З них самостійно 28 56 24 

6.6 Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України 6 6 6 

6.7 Кількість студентів, які отримують інші стипендії та премії 45 54 53 
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2. Визначні результати фундаментальних досліджень в галузі природничих, суспільних і 

гуманітарних наук 

 

2.1. Наукові досягнення світового рівня 

Вченими наукової школи „Фізика  тонких плівок та фізичне матеріалознавство” 

вперше проведені дослідження радіаційної стійкості багатошарових рентгенівських 

дзеркал Mo/Si та Sc/Si при опроміненні іонами гелію та під дією єдиного в світі 

високоінтенсивного імпульсно-періодичного рентгенівського лазера (університет штату 

Колорадо, США). Встановлені механізми деградації дзеркал в залежності від дози опромінення. 

Запропоновані та випробувані методи підвищення радіаційної стійкості оптичних елементів. 

Отримані результати необхідні для створення високоефективних рентгенівських 

телескопів для вивчення Сонця та інших космічних джерел рентгенівського 

випромінювання. Крім того, ці результати мають суттєве значення у зв’язку з  проблемою 

розробки нового покоління рентгенівських джерел – лазерів на вільних електронах, що 

проводяться на базі  синхротрона DESY( Ганновер, Німеччина). 

Розроблені і створені високовідбивні дисперсійні елементи на основі 

багатошарових покриттів для виявлення легких хімічних речовин (від бору до 

алюмінію),технічні характеристики яких перевищують світовий рівень.  Цими елементами 

розпочато оснащення  скануючих електронних мікроскопів виробництва НВО "SELMI" 

(м.Суми) та рентгенофлуоресцентних спектрометрів спеціального призначення  типу "Спрут" . 

 

Проведені розрахунково-теоретичні та експериментальні дослідження систем 

постійних магнітів, виготовлених з високоанізотропних мікро- та наноструктурованих 

матеріалів (Sm-Co, Nd-Fe-B). Вперше показано, що в таких системах існують достатньо 

великі зони, де проявляються сильні та неоднорідні магнітні поля розсіювання з 

індукцією до кількох тесла та градієнтом до 10
3
 Тл/см.  На основі вказаних систем 

розроблені спосіб для магнітного  запису (з густиною до 20000 біт/мм і високою стабільністю 

до розмагнічування) на   носії  з  коерцитивністю   до  1 МА/м  (12,5 кЕ) за допомогою 

магнітних головок  та діючий макет малогабаритного скануючого  спін-резонансного 

мікроскопа надвисокочастотного  діапазону з локальним намагнічуванням зразка за допомогою 

системи сильного поля.  

       Вказані унікальні дослідження були б неможливими без застосування оригінальних 

технологій, установок та  методик, розроблених вченими НТУ „ХПІ” , таких як: 

 

 Технологія виготовлення багатошарових плівкових композицій з різними 

комбінаціями матеріалу шарів та їх товщини для елементів рентгенівської оптики в діапазоні 

довжини хвиль λ = 0,550 нм.  Ця технологія забезпечує виготовлення елементів з відбивною 

здатністю, що перевищує світовий рівень, та стабільністю ренгенооптичних параметрів в 

екстремальних умовах експлуатації. Галузі застосування цієї технології: 

рентгеноспектральний аналіз легких хімічних елементів, спектроскопія плазми, рентгенівська 

мікроскопія медичних та біологічних об’єктів, синхротронні дослідження та технології, 

проекційна рентгенівська літографія.  

 Технологія виготовлення  монохроматорів   рентгенівського випромінювання  на   

основі  епітаксійних  шарів   фуллериту  C60  товщиною 50-200 мкм, з використанням якої 

розроблені фокусуючі елементи рентгенівського та синхротронного випромінювання для 

діапазону довжини хвиль λ =0,41,5 нм. Ці елементи перевершують всі аналоги, що 

застосовуються у світі. 

 Технологія  виготовлення багатошарових  монокристалічних періодичних структур 

на основі халькогенідних напівпровідників з товщиною шарів до одного періоду решітки 

(~0,3 нм). В наукових установах  світу такі періодичні структури не вирощуються. 
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Внаслідок специфічної електронної структури цих нанооб’єктів, в них проявляються 

різноманітні фізичні ефекти – нетрадиційна надпровідність, високі термоелектричні параметри, 

антипаралельна впорядкованість магнітних моментів в суміжних шарах магнітних 

напівпровідників,  незвичайні оптичні характеристики тощо. Наявність такої унікальної 

технології забезпечує виконання широкого спектра фундаментальних досліджень із залученням 

до співробітництва ряду  визнаних фізичних інститутів в Україні, Росії, Європі та  США. 

 Комплекс    унікальних   надвисоковакуумних   установок   (вакуум до 10
-8

 Па) для 

виготовлення плівок  різноманітних хімічних елементів, сплавів та сполук при конденсації 

компонентів з потоків прискорених іонів з регульованою енергією  в діапазоні від 0,5 до 100 еВ. 

Установки використовуються в дослідницьких та технологічних цілях для одержання плівок 

фуллеренів,  надтвердих покриттів, включаючи алмазні плівки, та інших плівкових матеріалів і 

композицій.  

 Оригінальні методики для комплексної атестації плівкових та інших твердотільних 

матеріалі і об’єктів за елементним складом (рентгенівська, оптична спектрометрія та мас - 

спектрометрія), структурними та субструктурними характеристиками (рентгенівська 

дифрактометрія, електронографія, високороздільна електронна мікроскопія)  фізичними 

властивостями (електричними, магнітними, тепловими, оптичними і т. ін.). Унікальність 

методик полягає в їх комплексному характері, можливості найбільш повно характеризувати  

досліджувані об’єкти. Подібний комплекс дослідницьких методик відсутній в кращих 

фізичних інститутах України і Росії. 

 

Для успішного проведення сертифікаційних випробувань обладнання на відповідність до 

вимог електромагнітної сумісності  створено сучасне метрологічне забезпечення. З цією метою 

на експериментальній базі НДПКІ “Молнія”- об’єкті національного надбання держави - було 

створено Вихідний Еталон України одиниць напруженості імпульсних електричних та 

магнітних полів (“Еталон РЕМП”). Він дозволяє у реальному амплітудно-часовому діапазоні 

проводити метрологічну атестацію  не тільки робочих засобів вимірювання імпульсних 

електричних та магнітних полів установок  експериментальної бази НДПКІ “Молнія” , але і 

атестувати засоби вимірювання великих імпульсних напруг та струмів різних організацій 

України та  зарубіжних країн і таким чином створити повний цикл  експериментальних 

досліджень та сертифікаційних випробувань.  
 

 
 

     Рис.1.- Проведення випробувань блискавкоприймача Рис. 2. - Загальний 

вигляд Еталона  

РЕМП 
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 2.2. 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 

74 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 2005 році становив 38669193 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 

5 123159 

2 Проблеми демографічної політики, розвитку 

людського потенціалу та формування 

громадянського суспільства 

4 108788 

3 Новітні біотехнології, діагностика і методи 

лікування найпоширеніших захворювань 

2 65641 

4 Нові комп’ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства 

11 553732 

5 Новітні технології та ресурсозберігаючі технології 

в енергетиці, промисловості та агропромисловому 

комплексі 

34 1710050 

6 Нові речовини та матеріали 18 1307823 

 Всього 

 
74 3869193 

 

Найбільш ефективними прикладами виконання фундаментальних досліджень можуть 

слугувати наведені нижче. 

 

 

Вчені наукової школи „Двигуни внутрішнього згоряння”, яка сформована на базі  

кафедри університету з однойменною  назвою, виконували ряд фундаментальних науково-

дослідних робіт : „Фундаментальні дослідження робочих процесів та токсичності 

перспективних автотракторних двигунів при їх конвертації на альтернативні палива” та 

„Фундаментальні дослідження по забезпеченню фізичної та параметричної надійності 

перспективних вітчизняних автотранспортних двигунів внутрішнього згоряння”. 
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Основні напрями фундаментальних досліджень в цьому комплексі робіт наступні: 

Термодинамічна оптимізація теплових двигунів, згоряння (ДВЗ), вторинне 

використання теплоти та застосування альтернативних палив в ДВЗ. 

Підвищення тривалої міцності, теплонапруженісті деталей ДВЗ,  застосування нових 

альтернативних матеріалів та покриттів. 

Розробка багато паливних ДВЗ з іскровим запаленням. 

Розробка сучасних методів автоматизованого проектування ДВЗ. 

               Екологізація ДВЗ. 

 

Найбільш вагомими результатами досліджень є наступні: 

 

Розроблені розрахункові методи, математичні і фізичні моделі,  методики 

експериментальних досліджень тривалої міцності деталей двигунів ,які дозволяють  на їх основі 

дати наукове обґрунтування та визначення ефективних шляхів поліпшення техніко-

економічних та ресурсних показників вітчизняних автотранспортних ДВЗ за критерієм 

конкурентноздатності.  

Створено і впроваджено комплекс заходів, які включають необхідні технічні рішення 

для впровадження перспективної технології гальваноплазменої обробки алюмінієвих поршнів 

ДВЗ. 

За дорученням Кабінету Міністрів України та Міністра транспорту і зв'язку України в 

2005 році проведені роботи з оцінки ефективності гальваноплазменої обробки поршнів  

серійного тепловозного двигуна ЧМЕ-3, розроблена і затверджена Програма і методика 

випробувань. Проведення експлуатаційних випробувань двигунів встановлених на тепловозах 

ЧМЕ-З, та  оснащених поршнями з гальваноплазменою обробкою тронків планується провести 

по узгодженої з Міністерством транспорту України програмі у 2006 році.  

Розроблені розрахункові методики комплексної паливно-екологічної оцінки показників 

ДВЗ в експлуатації та удосконалені математичні моделі утворення оксидів азоту, твердих 

частинок на базі  теоретичних та експериментальних досліджень.  

Створені  математичні моделі робочих процесів двигунів різного призначення, в тому 

числі  високоекономічного багатопаливного двигуна з іскровим запаленням, з урахуванням 

умов експлуатації та розроблена концепція вдосконалення  діючих та перспективних моделей  

форсованих ДВЗ , які працюють на альтеративних паливах. 

Результати виконаних фундаментальних досліджень можуть бути використані і втілені 

при створенні та удосконаленні перспективних форсованих ДВЗ на стадіях проектування, 

виробництва та експлуатації для оптимізації конструктивних параметрів основних деталей та 

вузлів науково-дослідними організаціями та моторобудівними підприємствами галузі. 

Підтвердженням високого рівня виконуваних фундаментальних та прикладних 

досліджень науковцями цієї школи є той факт, що в жовтні 2005 року Уряд України прийняв 

рішення про створення науково-технічного центру з дизелебудування, науково-

технологічний розвиток якого в значній мірі спирається на здобутки науково-педагогічних 

працівників цієї наукової школи та існуючу матеріально-технічну базу досліджень в НТУ 

„ХПІ”. 

За результатами  цього комплексу робіт  захищені  2 докторські та 4 кандидатські 

дисертації, виконані 2 магістерські роботи, зроблено 35 доповідей  на міжнародних  

конференціях та конгресах двигунобудівників, одержано 5 патентів, надруковано 12 статей в  

фахових виданнях ВАК України. 

Отримані наукові результати в значній мірі лягли в основу виданої першої в Україні 

серії підручників у 6-ти томах для студентів ВНЗ , під загальною редакцією  наукових 

керівників цих науково-дослідних робіт - академіків АН Вищої школи України Марченко А.П. і 
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Шеховцова А.Ф., загальним обсягом більш ніж 200 друкованих аркушів з грифом Міністерства 

освіти та науки України: 

Т.1.А.П. Марченко, М.К. Рязанцев, А.Ф. Шеховцов. „Розробка конструкцій форсованих 

двигунів наземних транспортних машин”;  

Т.2.А.П. Марченко, М.К. Рязанцев, А.Ф. Шеховцов. „Доводка конструкцій форсованих 

двигунів наземних транспортних машин”;  

Т.3. А.П. Марченко, М.К. Рязанцев, А.Ф. Шеховцов. „Комп’ютерні системи керування 

ДВЗ”;  

Т.4.В.О. Пильов, А.Ф. Шеховцов. „Основи САПР ДВЗ”;  

Т.5.А.П.Марченко, І.В.Парсаданов, Л.Л. Товажнянський, А.Ф. Шеховцов. “Екологізація 

ДВЗ”;  

Т.6.Ф.І. Абрамчук, М.К. Рязанцев, А.Ф. Шеховцов. “Надійність ДВЗ”. 

 

Ще одним прикладом високого рівня виконуваних фундаментальних досліджень є 

комплекс робіт, який виконувався вченими наукової школи „Фізико-хімічні основи створення 

нових жаростійких неорганічних матеріалів та покриттів”. 

У 2005 році при виконанні держбюджетних робіт „Фізико-хімічні основи синтезу 

оксидних стекол з регульованою газопроникністю для розробки хімічностійких покриттів нового 

покоління”, „Теоретичні основи низькотемпературного синтезу нового класу високостійких 

склокристалічних матеріалів і покриттів”, „Розробка теоретичних основ самоорганізації 

структур та синтезу нанорозмірних новоутворень в матеріалах системи A12O3-MgO-SiO2-ZrO2-

Y2O3-NiO-C-SiC-Si3N4-B4C-BN”, „Теоретичні основи створення нового класу радіаційностійких 

барійвміщуючих цементів на основі композицій багатокомпонентних систем”  отримані такі 

наукові результати. 

 

Досліджені  процеси взаємодії скло розплавів, що містять оксиди полівалентних металів, з мало 

вуглецевими сталями та визначено склад та структуру контактної зони ,вплив хімічного складу, фізико-

хімічних та електрохімічних факторів на процес адгезії емалі до сталі та встановлено механізм 

взаємодії цих скло розплавів та зчеплення скло покриттів з мало вуглецевою сталлю. Отримані дані 

лягли в основу нових складів експериментальних шлікерних композицій для одержання скло 

покриттів, в тому числі  хімічно стійких покриттів одноразового випалу . 

Встановлено механізм забарвлення склокристалічного матеріалу, який протікає за ізоморфним 

типом. Петрографічними та електронно-мікроскопічними дослідженнями показано, що в зразках 

склокристалічних матеріалів формується ситалоподібна структура з кристалами високих сингоній 

розміром до 10 мкм. Наявність просторово подовженої скломатриці, армованої значною кількістю 

криптокристалічної фази (до 70 %), дозволяє запропонувати визначення цієї структури як 

композиційно-ситальної. 

Вивчення фізико-хімічних та експлуатаційних характеристик склокристалічного матеріалу 

показало, що вони є високостійкими за показниками термостійкості (350-450 
о
С) і зносостійкості (0,01-

0,02 г/см
2
) при таких кольорових властивостях для покриття оптимального складу шоколадного 

кольору:  домінуюча довжина хвилі –  514 нм; насиченість кольору – 10 %, яркість кольору – 13, 519. 

Теоретичними розрахунками, які вміщували обчислення в системах та термодинамічний аналіз, 

а також експериментальними дослідженнями доведена можливість синтезу заданої фази цельзіану. В 

системі ВаО-B2O3-Al2O3-SiO2 при низьких температурах випалу (1050-1150 
о
С) за умов наявності 

боровмісної скломатриці та кристалізатору у виді діоксиду титану були одержані склокристалічні 

композиції. Структура композицій представлена криптокристалічною масою з показниками 

заломлення до Nср =1,56. 

Теоретичними дослідженнями встановлено імовірність протікання реакцій феритоутворення в 

дослідних сумішах, обраних для синтезу феритів міді, кобальту та цинку в широкому температурному 
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інтервалі. Здійснено синтез феритів в лабораторних умовах та доведено  повноту протікання реакцій 

феритоутворення у вибраних умовах. 

Одержані склади композиційних покриттів із  підвищеними захисними властивостями  для 

електромагнітного екранування об’єктів  на базі як скловидної, так і склокристалічної скло матриці , 

коефіцієнт  затухання електромагнітних хвиль для яких має високі показники  і досягає 55 – 67 дБ . 

Створено теоретичну концепцію самоорганізації структур при створенні композиційних 

матеріалів різного складу з комплексом заданих властивостей шляхом регулювання співвідношення 

компонентів у вихідній шихті. 

Вивчено вплив органічних, кремнійорганічних та органомінеральних пластифікаторів на 

спікання периклазових й корундомулітових мас, визначено їх вплив на фазовий склад і структуру 

матеріалів. Показано, що введення до складу периклазових матеріалів органомінеральної добавки 

поліпшує пресуємість мас і створює фрагментарну структуру шляхом синтезу благородної шпінелі в 

периклазовій матриці. Запропоновано механізм впровадження полісилоксанових зв'язків у резитну 

структуру зв’язуючого в процесі змішування й полікондесації смоляного зв’язуючого. Крім того, 

вбудовування в резитну структуру смоли полісилоксанових зв'язків збільшує її стійкість до 

окислювання, а нанометричний β–SiС, що синтезується в процесі термообробки, рівномірно 

розподіляючись у матриці з периклазу й графіту, збільшує службові властивості периклазовуглецевих 

матеріалів в 2–2,5 рази. 

Створено принципи регулювання властивостей розробленого метало стійкого 

корундографітового карбідкремнійвмісного матеріалу. Було оцінено й досліджено ступені впливу 

технологічних параметрів тиску пресування, вмісту SiС й графіту лускатого на міцність 

корундографітових вогнетривів. Досліджено стійкість до окислювання матеріалів композиції Al2O3–

SiC–C без та модифікованих різними антиоксидантами. Запропоновано й розраховано інгібіруючий 

коефіцієнт, що виявив ступінь впливу компонентів складу й антиоксидантів SiC, Al, Si, Al+Si, 

фосфатних добавкок на властивості корундографітових мас.  

За допомогою сучасних фізико-хімічних методів аналізу досліджені склад і структура клінкера 

залізовміщуючого барійсилікатного цементу оптимального   складу  і встановлено, що основними 

клінкерними мінералами розробленого цементу є фази Ba2Fe2O4   і   Ba2Si4 . 

Вивчено вплив співвідношення цемент : заповнювач на міцність і  

пористість бетонів. Оптимальним співвідношенням, що забезпечує необхідну механічну міцність, є 

співвідношення 1:3. Виявлено, що найкращі показники міцності мають бетони з моносилікатом барію 

(міцність на стиск після 28 доби твердіння – до 58,6 МПа) і з моноферитом барію (міцність на стиск 

після 28 доби твердіння – до 56,0 МПа). Найбільшу об'ємну масу мають бетони з моноферитом барію – 

4680 кг/м
3
 і баритом – 4540 кг/м

3
. Найбільш ефективним заповнювачем є моносилікат барію, що 

пояснюється спорідненістю матричного складу цементу і заповнювача. 

Вивчено вплив підвищених температур на міцність бетонів. Встановлено, що ступінь втрати 

міцності бетонів в інтервалі температур 20 – 1000 
0
С не перевищує 20 %, а для бетонів на основі 

портландцементу цей показник  коливається в межах 50 - 60 %. 

В умовах Національного Наукового Центру “Харківський фізико-технічний інститут” здійснені 

радіаційні випробування  бетонів з різними заповнювачами  на прискорювачі електронів ЛУ-10. 

Виявлено, що у всьому діапазоні енергій (0,5-10 МеВ) значення коефіцієнта ослаблення гамма-

випромінювання для отриманих бетонів вище, ніж для звичайного бетону, що дозволяє зменшити 

товщину стінки біологічного захисту. 

Бетони на основі залізовміщуючого барійсилікатного цементу характеризуються високим 

коефіцієнтом ослаблення гамма-квантів, є радіаційностійкими і можуть бути рекомендовані для 

захисту об'єктів та установок атомної енергетики. 
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В результаті проведених досліджень розроблено наукові основи одержання нових видів 

вогнетривких та жаростійких неформованих матеріалів на основі композіцій системи RO - R2O3 

- RO2 - P2O5. Розроблена методика оцінки поверхні ліквідусу багатокомпонентних систем. 

Отримані нові наукові дані про субсолідусну будову 11 чотирикомпонентних систем, які є 

складовими системи RO - R2O3 - RO2 - P2O5  . З урахуванням встановлених закономірностей 

будови багатокомпонентних систем науково обґрунтована методологія розробки вогнетривких і 

жаростійких матеріалів на основі композицій системи RO - R2O3 - RO2 - P2O5 , виділені 

найбільш технологічні області складів в системах визначені умови синтезу заданих фаз в 

розробляємих матеріалах. 

Встановлені особливості процесів фазо - та структуроутворення при формуванні 

композиційних матеріалів на основі мулітокремнеземистого волокна і фосфатних зв’язок під 

дією підвищених температур. Виявлено упорядкування скло-фази за рахунок утворення стійких 

угрупувань [AlO4]-[PO4]. Доведено позитив-ний вплив алюмофосфатної зв’язки на 

уповільнення росту кристалів муліту підвищення муліту і підвищення термостабільності 

волокнистих матеріалів. 

Встановлені особливості гідратації і твердіння цементів в системах CaO-Al2O3 - ZrO2 - SiO2 , 

CaO- MgO - Al2O3 - SiO2 , CaO- SrO - Al2O3 - ZrO2 . Виявлено, що міцність цементного каменя в 

початковий період твердіння в залежності від фазового складу клінкеру обумовлена гідратацією 

алюменатів кальцію і стронцію, а в більш пізні строки - за рахунок збільшення долі гідросилікатних 

фаз. Вперше встановлено високі в’яжучі властивості фази Q. На основі фази Q і шпінелі отримано 

жаростійкі цементи, застосування яких дозволило збільшити термін роботи футерівки обертової печі 

,,БАЛЦЕМ,, з 220 до 242 днів за рахунок підвищення стійкості експлуатаційних властивостей 

футерівки.  

Вперше отримані високовогнетривкі цементи і бетони на основі композицій системи CaO- SrO - 

Al2O3 - ZrO2 для експлуатації при температурах вище 2000 ºС. Розроблена технологія 

високовогнетривкого цементу і виробів на основі композицій системи CaO- SrO - Al2O3 - ZrO2 . 

Впровадження цих матеріалів в футерівці стін високотемпературної печі, а також тиглів для спікання 

високотемпературних оксидних матеріалів, дозволило збільшити термін роботи футерівки в 2-4 рази, 

скоротити на 20 % витрати електроенергії, зменшити час простоїв агрегатів. Розроблена технологія 

набивної маси на основі композицій системи ZnO - ZrO2  - SiO2 - B2O3, ZnO - Al2O3 - ZrO2  - SiO2. 

Впровадження цих мас в футерівці індукційних канальних печей для плавки мідьвміщуючих сплавів 

дозволило збільшити термін роботи останніх в 3-4 рази за рахунок підвищення експлуатаційних 

властивостей матеріалів футерівки. 

Виконані  теоретичні дослідження дозволили сформувати базу даних по будові системи RO - 

R2O3 - RO2 - P2O5 , що включає діаграми стану, характеристики елементарних тетраедрів, 

термодинамічні і геометро - топологічні характеристики індивідуальних сполук, температури і склади 

евтектик, яка разом з розробленою методологією субсолідусної будови систем та розробки технологій 

на цій основі може бути покладена в основу дослідження більш складних багатокомпонентних систем, 

використана при проведені наукових досліджень і проектуванні нових складів матеріалів 

різноманітного призначення, застосована в навчальному процесі у рамках курсів: ,,Фізична хімія 

тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів ”, ,,Фазові рівноваги і діаграми стану 

багатокомпонентних систем”, ,,Планування експерименту в технологічних дослідженнях”.  

Слід відзначити, що за період виконання цих робіт на протязі останніх 3 років вченими 

цієї наукової школи захищено 3 докторські дисертації  та 5 кандидатських дисертацій, 

підготовлені до захисту у 2006 році 3 кандидатські дисертації. В 2005 році здійснено 34 

публікації в фахових виданнях ВАК України та  8 в зарубіжних виданнях, зроблено 63 доповіді, 

в тому числі 34 зі студентами, на 2 регіональних та 12 міжнародних конференціях.  
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Результати інших фундаментальних досліджень приведені нижче. 

 

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і 

гуманітарних наук. 

 

Розроблені інтегровані навчальні плани для спеціальностей «фізичне 

матеріалознавство»,«механіка» та «оптоелектрона та лазерна техніка» їх трансформовано у 

відповідності з потребами Болонської декларації. 

Зміст цих нових навчальних планів відповідає основним стрижневим позиціям  

Булонської декларації (поєднання навчально – виховної та наукової роботи студентів, 

безперервний характер фундаментальної підготовки майбутніх фахівців, розвиток творчих 

особистісних якостей та ін.). 

  

 В результаті виконання науково-дослідної роботи створена теоретична модель іоносфери 

для інтервалу висот 100-200 км, за допомогою якої були проведені дослідження процесів 

формування шару F1 та міжшарової западини F1-F2 в залежності від рівнів сонячної та 

магнітної активностей і отримані залежності параметрів шару F1 та міжшарової западини F1-F2  

іоносфери від індексів сонячної та магнітної  активності. 

 Розроблена теоретична модель іоносфери для інтервалу висот 100-200 км дозволяє 

розрахувати висотний профіль електронної концентрації та висотні профілі основних іонів  в 

інтервалі висот 100-200 км. Отримані результати мають  велике значення для рішення 

прикладних задач розповсюдження радіохвиль, розвитку теорії області F іоносфери, для 

розробки сучасних моделей нижньої іоносфери. Дані про висотний розподіл електронної 

концентрації використовуються також для рішення практичних задач дальньої радіолокації та 

радіонавігації та задач, пов’язаних з забезпеченням та прогнозуванням дальнього радіозв’язку. 

 Використання даних про висотний розподіл електронної концентрації в міжшаровій 

западині F1-F2 потрібне при рішенні задач наддальнього розповсюдження радіохвиль та 

загоризонтної радіолокації ; отримані дані підвищують ступінь врахування параметрів 

іоносфери, що приводить до зменшення похибок визначення цілей та підвищує ефективності 

функціонування радіотехнічних систем. 

  

Вперше впорядковані усі відомості про матеріали і пристрої з практично 

необмеженим радіаційним ресурсом, запропоновані шляхи й методи застосування 

радіаційно-стійких пристроїв у атомних реакторах, у моніторингу сховищ радіоактивних 

відходів тощо. Вперше показано, що розчинність домішок можна регулювати за допомогою 

диспергування часток, що може стати напрямом у нанотехнологіях. 

Теоретично передбачено ефект різкого збільшення рівноважної розчинності домішок у 

частках малих розмірів. За допомогою комп'ютерної моделювання виявлені особливості росту 

кристалів на негладких поверхнях. З'ясовані закономірності можуть бути використані у техніці 

вирощування монокристалів. Проведений всебічний аналіз можливих застосувань радіаційно-

стійких матеріалів і приладів дає змогу сформулювати напрямки технічних розробок для 

вимірювань за умов дії надвеликих потоків іонізуючого випромінювання, зокрема у 

прискорювачах елементарних часток, всередині атомних реакторів, у сховищах радіоактивних 

відходів. 
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Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування 

громадського суспільства. 

 

Запропоновано систему керування ризиками портфелю іноваційних проектів та 

визначення її ефективності, яка полягає у якісній і кількісній оцінці ризиків окремих проектів, 

визначенні відносної ризикованості портфелю проектів на основі запропонованого 

інтегрального показника. Його перевага над існуючими полягає в можливості висловити в 

одиночному показнику ризикованість по всьому переліку можливих ризиків. В запропоновану  

модель оптимального портфеля проектів закладаються як інтегральний показник ризикованості 

по кожному проекту, так і показник ризикованості по усьому портфелю в цілому. 

Запропоновано експертну систему, яка призначена для вибору оптимального складу 

проектів з декількох можливих, що сприяє забезпеченню максимального значення прибутку за 

життєвий цикл інновацій. Така система дозволяє визначити очікуваний прибуток за 

розрахунковий період виробництва інновацій з огляду на фактори ризику на різних етапах 

життєвого циклу інновацій. 

  

Дослідженні елементи теорії і методів управління конкурентоспроможністю 

промислових підприємств України в умовах глобальної економіки, проаналізовано  вплив 

глобалізації на конкурентоспроможність промислових підприємств в цілому та на його 

складові, в тому числі з врахуванням наслідків вступу України до СОТ. Досліджується 

конкурентоспроможність вітчизняних промислових підприємств на ринках зарубіжних країн. 

Визначені складові конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації, які 

покладені в основу  нової моделі конкурентоспроможності, на основі якої здійснюється оцінка 

та діагностика підприємств.  

Розроблений алгоритм та організаційний механізм управління конкурентоспроможністю 

промислового підприємства в умовах глобалізації. 

 

“Новітні біотехнології, діагностика і метод лікування найпоширеніших захворювань”. 

 

Встановлена можливість активуючого впливу на біологічну активність антибіотиків  

оптимальними дозами гамма-випромінювання: крім активації, виявлено також посилення 

бактерицидного ефекту та зниження вірогідності селекції стійких варіантів мікробів.  

Проведено дослідження дії різних доз випромінювання на антибіотики з групи 

аміноглікозидів. Виявлена не лише інактивація значними дозами опромінювання (3000 Грей) 

але і навпаки, підвищення специфічної активності препарату, якщо опромінювання застосовано 

до антибіотика стрептоміцину, який знизив свою антибактерійну активність внаслідок 

тривалого зберігання, від 2 до 7 років; оптимальною дозою опромінювання було 10 Грей.  

 

Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства 

 

Створені нові підходи та методи щодо аналітичного визначення сідло-вузлових 

біфуркацій при параметричному збудженні, біфуркацій та властивостей комбінаційного 

резонансу в гнучких деформуючих тілах, вивчено розповсюдження нелінійних хвиль згину в 

циліндрах. Для задач пружності та повзучості просторових тіл сформульовано змішаний 

варіаційний принцип та на основі теорії R-функцій та методу подовження рішення покроковим 

інтегруванням за часом створено метод для розв’язання задач повзучості тіл, що 

пошкоджуються у часі. 

 

Розроблені математичні моделі основних класів мехатронних систем, що 

самоконтролюються та самокеруються (ССМС), з інтегрованими у структуру системи мікро 
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електромеханічними системами (МЕМС), інформаційно - вимірюючими, керуючими 

елементами. Розроблені методи, алгоритми та програмна реалізація ідентифікації стану 

мехатронної системи за даними МЕМС та датчиків;  принципи формування управляючого 

сигналу на керуючі елементи у режимі реального часу; оцінки інструментальних погрішностей 

на базі даних внутрішніх та зовнішніх вимірювань; отримання якісної інформації на базі 

обробки первинних вимірювань; оцінки достовірності вимірювань, синхронізації та 

комплексування даних від інтегрованих та зовнішніх джерел інформації. 

Проаналізовані критерії якості для оцінки мехатронних систем, а також основні моменти 

і проблеми, що виникають при їх проектуванні. Важлива властивість п‘езомеханічних 

пристроїв – це можливість контролювати стан системи, включаючи число ступенів свободи 

механічних вузлів. Воно перетворює їх  на ефективний інструмент проектування для 

прецизійної техніки. Інший важливий чинник – це можливість зміни структури системи за дуже 

короткий час,  який дуже залежить від власних частот динамічної системи. Проведений аналіз і 

розроблені алгоритми управління будовою ССМС. Розглянутий  новий клас адаптивних  

ССМС, здатних управляти своїми параметрами або кінематичною структурою відповідно до 

змін навколишнього середовища або динамічних параметрів. Як правило, вони використовують 

і прямі і зворотні ефекти п'єзоелектрики і характеризуються багатофункціональними 

можливостями, комбінуючи декілька особливостей в одному пристрої. 

 

Створено нові теоретичні та експериментальні підходи вирішення задач детермінованих 

та випадкових коливань, прогнозування надійності, ресурсу та діагностики технічного стану 

роторних систем. Отримані нові кількісні і якісні результати при вирішенні задач власних, 

вимушених коливань і надійності в детермінованій і випадковій постановках. Показана 

можливість досліджень динаміки енергоагрегата з ДВЗ на таких складних режимах. Розроблено 

теоретичні засади та створено спеціальні перешкодостійкі вібродатчики, призначені для 

інфранизькочастотних вібровимірювань в умовах експлуатації та великих електромагнітних 

перешкод, які вже використовуються на вимірюваннях вібрації гідротурбін Дніпрогесу.  

 

Проведено дослідження тривалої міцності ротора парової турбіни на основі моделей 

повзучості з початковою анізотропією, а також з анізотропією, викликаною пошкоджуваністю 

та продемонстрована можливість моделювання процесу повзучості та пошкоджуваності 

зварних з'єднань із урахуванням неоднорідності мікроструктури матеріалу та анізотропних 

властивостей повзучості зварного шву.  
В мікромеханіці композитів доведено теорему про достатні умови наявності 

антисиметрії напружено-деформованого стану і вирішені задачі для композитів тетрагональної 

будови; створена методика проектування режимів технологічних процесів зборки з натягом 

елементів конструкцій. На основі розроблених математичних моделей, методик і алгоритмів 

дослідження елементів конструкцій можливе створення прикладних програм для підприємств 

та проектних організацій в галузі авіа будівництва,  транспорту, військово-промислового  

комплексу. 

  

Забезпечено подальший значний розвиток багатопараметричних відображень простору 

як ефективного математичного апарату. Запропоновано розподіл відображень простору і 

перетворення координат обгрунтованим чергуванням відображаючих і координатних 

операторів. Запропоновано класифікацію параметрів і доведено, що існуючі системи координат 

можна розглядати як часткові системи параметрів. Удосконалено та уніфіковано мову 3D 

моделювання стосовно деталей, інструментів і процесів формоутворення при різанні матеріалів. 

 

На основі проведеного аналізу існуючих методів підвищення точності (МПТ) 

вимірювальних приладів (ВП ) розроблені реляційно-різницеві моделі (РРМ) операторів 
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корекції похибок. Створено узагальнену модель РРМ і проведено аналіз її метрологічних 

властивостей. Розроблено методи динамічного контролю ВП і методи корекції динамічних 

похибок РРМ. Розроблено методику аналізу і синтезу систем тестового контролю при завданні 

точності вимірювання вхідних сигналів. Проведено оптимізацію параметрів генераторів 

тестових сигналів. Запропоновано концепцію «метрологічного спостерігача» у задачах 

метрологічної координації на основі нечітких множин. 

    Вперше проведено аналіз динамічних властивостей реляційно-різницеві моделі 

операторів корекції похибок, розроблені методи зменшення динамічних похибок, обумовлених 

інерційністю електричних ВП при змінному вхідному сигналі та вирішено задачу метрологічної 

координації на базі теорії нечітких множин для оцінки метрологічно-ситуаційного стану 

сукупності ВП при багатоканальних вимірюваннях. 

 

Вперше запропонована теорія дискретних нейронних мереж адаптивної резонансної 

теорії (АРТ), що дозволяє розробляти нейронні мережі АРТ для розпізнавання динамічних 

процесів, які протікають на кордоні двох, трьох або більшого числа характерних зон, або 

періодично, чи випадково улучених у ці зони, в результаті чого за допомогою звичайних мереж 

АРТ не визначається ні один з видів процесів.  

Для розпізнавання подібних процесів запропонована алгоритмічна та архітектурна 

реалізація блокування тієї чи іншої частини вхідної інформації, яка поступає на вхідний 

чутливий шар нейронів. Тим самим змінюється параметр схожості зображень, усувається 

негативний вплив накопиченої передісторії та визначається режим функціонування 

динамічного об'єкту по його дійсному стану. При цьому розроблені алгоритми швидкісного 

розпізнавання динамічних процесів, яке засновано на аналізі логіки взаємодії нейронів, що 

розпізнають, при різній довжині передісторії та різних величинах параметру схожості 

зображень.  

Вперше запропонована теорія  двонаправленої асоціативної пам'яті на основі нейронних 

мереж АРТ, яка має можливість бути застосована при управлінні складними технічними 

об'єктами в умовах суттєвої апріорної невизначеності. У запропонованих нейронних мережах у 

відміну від відомих моделей двонаправленої асоціативної пам'яті, вирішена проблема 

пластичності  стабільності. Це дозволяє запам'ятовувати нові асоціації без перенавчання 

нейронної мережі. Для запам’ятовування та розпізнавання асоціацій запропонована 

алгоритмічна і архітектурна реалізація нейронної мережі у вигляді двох однотипних або 

різнотипних модулів, у якості яких можуть бути застосовані дискретні нейронні мережі АРТ-1 

або АРТ-1У, або безперервні нейронні мережі АРТ-2. Застосування у якості модулів нейроних 

мереж АРТ-1У дозволяє запам'ятовувати та працювати з класами зображень.  

Ці результати відповідають світовому рівню, оскільки нові нейронні мережі відкривають 

можливості розробки систем розпізнавання з характеристиками, недосяжними на АРТ з 

традиційною архітектурою.  

 

Виконана розробка єдиного формалізованого підходу проектування інтелектуальних 

комп'ютерних систем медичної діагностики на основі розробки теорії та методів структурної 

ідентифікації об'єктів діагностики (підсистем організму) та перетворення простору 

діагностичних ознак. 

Розроблено єдиний формалізований підхід до проектування всіх етапів перетворення 

інформації в комп'ютерних системах медичної діагностики з оцінкою альтернатив на кожному 

етапі проектування 

При аналізі фізіологічних сигналів та двомірних зображень, найбільш відповідальним 

етапом є виділення структурних елементів вказаних сигналів та зображень, параметри яких 

використовуються для обчислення діагностичних показників. Розроблено формалізований 
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метод структурної ідентифікації сигналів та зображень на основі опису еталону (найбільш 

типового структурного елементу) системою базових опорних функцій та переходу в новий 

інформативний простір ознак (модифікація перетворення Хока). 

Структурна ідентифікація діагностичних ознак першого та другого рівня виконується на 

основі аналізу інформативності та синтезу ієрархічної системи інформативних діагностичних 

ознак мінімально необхідного обсягу. Отримані в результаті ієрархічної кластеризації 

діагностичні ознаки використовуються для побудови ієрархічної системи діагностичних 

розв’язуваних правил на основі застосування методів статистичного аналізу. 

Розроблені методи та алгоритми їх реалізації дозволяють підвищити точність та 

достовірність комп’ютерного діагнозу та зняти обмеження на розмірність вхідних 

діагностичних ознак. 

 

Отримав подальший розвиток теорії та методів параметричного синтезу багатоцільових і 

багатокритеріальних керованих систем з невизначеними параметрами. 

Проведено аналіз різних математичних моделей інтегральних квадратичних оцінок динамічних 

керованих систем та створені математичні моделі прямих показників якості динамічних систем, 

які представлені у вигляді векторних цільових функцій, що враховують обмеження змінних 

параметрів системи та визначені на всьому їх просторі. 

 

 
Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 
агропромисловому комплексі 
 

Створена математична модель динаміки жорсткого ротора в пружних опорах 

квазінульової жорсткості в режимі, що характеризується відсутністю зовнішнього 

навантаження. Розрахункова схема абсолютно жорсткого ротора, що обертається в ідеальних, 

беззазорних підшипниках кочення, передбачає установку зовнішніх кілець в пружні опори, такі, 

що мають рівномірне пружне поле в радіальному напрямку.  

 Аналіз одержаних частотних рівнянь дозволив зробити висновок про існування чотирьох 

гармонічних коливань, два з яких визначають прямій процесії і два – зворотній. Встановлено, 

що частота власних коливань ротора, що обертається, залежить від кутової швидкості ротора. 

Отримана передаточна функція системи, що описує рух жорсткого ротора в пружних опорах, 

аналіз якої дозволив записати систему нелінійних алгебраїчних рівнянь для визначення 

коефіцієнтів, що дають можливість побудувати рішення для вимушених коливань жорсткого 

ротора з опорами квазінульової жорсткості підшипників кочення. 

Встановлено, що вібростійкість роторної системи з опорами керованої квазінульової 

жорсткості у перехідних режимах роботи, в основному, залежить від стійкості пружної системи 

в положенні статичної рівноваги. Отримані аналітичні залежності для співвідношень для 

параметрів пружної системи квазінульової жорсткості, пов’язані з існуванням перескоку та його 

відсутністю. 

Була розглянута динаміка жорсткого ротора, що обертається  в ідеальних радіальних 

гідродинамічних або гідростатодинамічних підшипниках ковзання. Режим роботи ротора 

характеризується відсутністю зовнішнього навантаження. Розрахункова схема абсолютно 

жорсткого ротора передбачає установку підшипників ковзання в пружні опори, такі, що мають 

рівномірне пружне коло в радіальному напрямку.  Ротор має вагову та моментну 

неврівноваженість.    

 Визначена математична модель власних коливань жорсткого ротора в пружних опорах 

відносно положення рівноваги. Тотожньо до ротора в підшипниках кочення були одержані 
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рівняння руху центра інерції ротора, рівняння малих коливань ротора відносно осей 

паралельних осям симетрії та вісі, що є перпендикулярна першій. 

 Були складені рівняння руху одного жорсткого ротора в пружних опорах для режиму 

холостого ходу, в яких враховані статична та динамічна нерівноваженість та розроблена 

програма чисельного рішення рівнянь руху ротора, що дозволить знайти ті параметри пружних 

опор підшипників, які забезпечать зниження динамічних складових реакцій опор на заданій 

частоті обертання за наявності статичної та динамічної нерівноваженості. 

Складено план чисельного експерименту для пошуку залежності динамічної жорсткості 

опор роторної системи від параметрів роторної системи в цілому та параметрів керованої 

жорсткості пружних опор квазінульової жорсткості зокрема. 

Складені диференційні рівняння малих коливань ротора дозволяють дати оцінку дії 

гіроскопічного моменту на зазначену динамічну жорсткість опор. 

Чисельна модель роторної системи має дозволити дослідити чутливість її динамічної 

стійкості від точності завдання чисельних значень параметрів квазінульової складової 

пружності опор підшипників, що дозволить вийти на систему допусків і посадок для деталей 

зазначеної системи при розробці відповідної технічної документації на виготовлення опор 

підшипників для конкретної роторної системи прецизійного металообробного устаткування. 
 
Сформована універсальна математична модель контактного між фазного тепло 

масообміну, яка є справедливої як при довільній спрямованості потоків тепла й маси між 
диспергованою рідиною й газовим середовищем, так і при довільній геометрії простору 
взаємодії фаз і схем зрошувальної системи. Модель та програма її чисельної реалізації 
дозволяють без проведення багато затратного фізичного експерименту визначати усі необхідні 
режимно-геометричні характеристики контактних апаратів різноманітного тепло 
технологічного призначення. 

Розроблені наукових підстави інженерних розрахунків і послідовного проектування 

контактних апаратів як енергетичного, так і загально теплотехнологічного призначення, у яких 

відбувається тепло-масообмін при безпосередньому контакті між диспергованою рідиною з 

довільним законом розподілу локальних витрат її у поперечному перерізі апарату з газовою 

фазою. Отримані результати можливо буде використати взамін суттєво емпіричних 

залежностей для розрахунку таких апаратів як градирні бризкального типу, скрубери вологої 

очистки газів, конденсатори контактного типу парових турбін, камери зрошування 

кондиціонерів тощо. 

 

Дослідженні процеси теплообміну та гідродинаміки в трикутних і трапецеїдальних 

каналах, а також створені  моделі турбулентної в’язкості для градієнтних течій, що  в цілому 

дозволило удосконалити модель Патанкара - Сперроу для чисельного інтегрування 

диференціальних рівнянь переносу імпульсу та енергії.  

Удосконалено метод перемінних напрямків для чисельного розрахунку диференціальних 

рівнянь переносу руху та енергії для умов сполученого теплообміну в каналах трикутної форми. 

Розроблено стійкий алгоритм та комплексна програма для чисельного розрахунку 

сполученого теплообміну на ЕОМ в каналах трикутної форми та проведені чисельні розрахунки 

сполученого теплообміну в каналах трикутної та трапецієподібної форми та виконано аналіз 

впливу відношення сторін каналу на тепло гідравлічні показники. Отримані результати 

призначені для розробки теплообмінних апаратів з оптимальним відношенням сторін трикутних 

каналів тобто зменшити їх розміри, масу та гідравлічний опір теплообмінника. 

 

Розроблено узагальнені структурну й аналітичну моделі технологічного часу створення 

виробів, що залежать від 18-и основних параметрів, які забезпечують його прогнозування з 

точністю до 5%. 
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Теоретично обґрунтовано необхідність і достатність використання принципу зворотної 

структурної декомпозиції і трансформації виробу, що сформульовано вперше, для оптимізації 

процесу його створення способом лазерної стереолітографії за критерієм мінімуму 

технологічного часу з обмеженням по точності формоутворення. Зворотна декомпозиція 

вихідного виробу повинна виконуватися шляхом його поділу на складові елементи по висоті, 

створення цих елементів способом лазерної стереолітографії при розміщенні на поверхні 

робочої платформи з наступним складанням в заданий виріб.  

  

Уперше запропоновано, розроблено і реалізовано 3D методологію визначення 

раціональних характеристик алмазно-абразивних інструментів, що дозволяє шляхом 

комп'ютерного 3D моделювання напружено-деформованого стану зоні спікання алмазних 

кругів на металевих зв'язках визначати оптимальне сполучення марки алмазних зерен, їхньої 

концентрації і зернистості з маркою металевої зв'язки, що забезпечує збереження цілісності 

алмазних зерен у процесі виготовлення круга. 

Створена математична модель дозволяє кількісно оцінити  величини  механічної 

напруги, енергію деформації і щільність енергії деформації в елементах системи 

«алмазне зерно–зв’язка» в залежності від їхніх розмірів, фізико-механічних властивостей і 

режимів спікання. 

На основі 3D моделювання напружено-деформованого стану алмазоносного шару кругу 

при спіканні встановлено, що міцність металевої зв’язки визначається міцністю алмазних зерен, 

що спікаються з нею, а також їх концентрацією і зернистістю. Зниження концентрації алмазів у 

крузі до 5-40% дозволяє при раціональному виборі їхньої марки, зернистості і марки зв’язки 

зберегти вихідні властивості зерен круга на етапі його виготовлення. Одержано науково 

обґрунтовані рекомендації з раціональних складів алмазно-металевих композицій для 

виготовлення шліфувальних кругів. 

Встановлено, що збільшення міцності зв’язки, зниження міцності алмазних зерен, 

збільшення їхньої зернистості і концентрації при фіксованих інших умовах спікання 

супроводжується руйнуванням зерен та виявлено ,що з технологічних режимів процесу 

спікання найбільш значущим для цілісності зерен є температура (термосилові напруги лише на 

12-18% перевищують температурні). 

 

Були розроблені розрахункові методи, математичні і фізичні моделі, нові технології і 

матеріали, методики експериментальних досліджень тривалої міцності деталей двигунів для 

автотранспортних моделей експлуатації і на їх основі наукове обґрунтування та визначення 

ефективних шляхів поліпшення техніко-економічних та ресурсних показників вітчизняних 

автотранспортних двигунів внутрішнього згоряння за критерієм конкурентноздатності.  

Сформульовано основні напрямки зниження теплонапруженого стану поршнів 

автотранспортних дизелів, що дозволяє запропонувати методологію цілеспрямованого пошуку і 

методику ранжирування початкових крапок конструктивної оптимізації поршнів за критерієм 

тривалої міцності з використанням комплексу моделей. Розроблено загальну схему САПР для 

системної оптимізації конструкції поршня автотранспортного дизеля за критерієм тривалої 

міцності. Схема  САПР використовує комплекс запропонованих і доведених до практичного 

використання математичних моделей різних рівнів складності, що дозволяє розглядати САПР 

поршня автотранспортного дизеля як систему, що реалізує визначену форму організації 

автоматизованих методів рішення поставленої проектно-конструкторської задачі з урахуванням 

взаємодії фахівців, програмних, інформаційних і технічних засобів забезпечення проекту.  

Розроблено проблемно-орієнтовані блоки для модулювання і аналізу теплонапруженого 

стану випускного клапана і його сідла в складі клапанного вузла швидкохідного 

автотранспортного дизеля. Визначено схеми дискредитації розрахункових областей на кінцеві 

елементи, уточнено схеми завдання граничних умов задач теплопровідності і механіки.  
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Розроблено засіб гальвано-плазменого корундування, що дозволяє обробити поверхню 

поршня автотранспортного двигуна внутрішнього згоряння з високою швидкістю та 

ефективністю. Виконано експериментальне дослідження впливу корундового шару, що 

утворено на днищі поршня, на показники процесу згоряння.    

Розроблені методика конструктивної оптимізації поршнів перспективних 

автотранспортних дизелів за критерієм тривалої міцності і САПР реалізації оптимальних 

конструктивних рішень по підвищенню моторесурса форсованих дизелів можуть бути 

використані в практиці розробки нових і модернізації існуючих швидкохідних дизелів 

українського виробництва.  

Виконані тестові приклади аналізу тепло напруженості і тривалої міцності, оптимізації 

конструкцій, які фактично складають цикл пілотного проектування з забезпечення рівня тепло 

напруженого стану поршня форсованого до 25 кВт/л швидкохідного дизеля при заданому 

ресурсі 10000 годин. Отримані результати будуть використані при розробках САПР клапанних 

вузлів форсованих двигунів внутрішнього згоряння, що забезпечить підвищення  їх надійності 

та ресурсу.  

 

На основі методу розрахункової оцінки еколого-економічних показників роботи 

автотранспортного двигуна було обґрунтовано цикли стендових випробувань для визначення 

комплексного критерію паливної економічності та токсичності відпрацьованих газів. 

Визначено динаміку руху паливного факелу, масо- і теплообмін, склад повітряно-паливної 

суміші, у паливному факелі, особливості випарювання палива зі стінок напіврозділеної камери 

згоряння, що дозволило уточнити математичну модель процесів об’ємно-плівкового 

сумішоутворення в двигунах з іскровим запалюванням при безпосередньому вприскуванні 

палива. 

Запропоновано метод оцінки ступеня розшарування заряду в камерах згоряння, що 

дозволяє визначити вплив ступеня розшарування на  показники робочих процесів для різних 

режимів роботи та способів сумішоутворення двигунів із іскровим запалюванні при 

безпосередньому вприскуванні палива. 

 Розроблено наукові основи підвищення рівня ресурсозберігаючих та екологічних 

показників перспективних автотракторних ДВЗ за рахунок удосконалення газообміну при 

конвертації чотирьохтактних двигунів у двотактні. Проведені зміни, доповнення і 

ідентифікація дозволили  запропонувати математичну модель утворення оксиду азоту, 

заснованих на термічної теорії, в якої враховується дисоціація продуктів згоряння, і теорії 

утворення «швидких оксидів азоту» при роботі дизеля на альтернативному паливі. 

Проаналізовано можливості застосування різних альтернативних палив в 

автотранспортних дизелях . Визначені найбільш раціональні склади палив на основі рапсової 

олії для двигунів для двигунів різного призначення. Досліджено вплив процесу згоряння 

альтернативного палива на температуру деталей камери згоряння. Розроблено методику 

розрахунку рівноважного складу продуктів згоряння палива рослинного походження,  

математичну модель процесу утворення оксидів азоту в циліндрі дизеля за термічним 

механізмом і проведена ідентифікація. Запропоновано просту, але досить  достовірну методику 

розрахунку виходу оксидів азоту по характеристиках згоряння палива, наукові основи якої 

базуються на феноменологічній моделі, розробленій проф. М.Ф. Разлейцевим. 

Запропоновані цикли випробувань в залежності від умов експлуатації дають змогу 

визначати паливно-екологічну ефективність автотранспортних дизелів. Розроблені і уточнені 

математичні моделі забезпечують можливість поліпшення показників паливної економічності і 

токсичності відпрацьованих газів автотранспортних двигунів внутрішнього згоряння. 

Запропонований засіб удосконалення газообміну дозволяє використання у двотактному 

двигуні внутрішнього згоряння альтернативних палив з різними октановими і цетановими 

числами.  
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Розроблені методи проектування профілів турбін, що володіють низькими значеннями 

втрат на тертя в прикордонному шарі за рахунок зсуву точки переходу з ламінарної форми течії 

в турбулентну вниз за течією вздовж обтічної поверхні лопатки. Створена методика розрахунку 

течії  і теплообміну на торцевій поверхні направляючих і робочих лопаток, яка дозволила 

створити новий ламінарізований профіль лопатки із збільшеним моментом опору, який 

запропоновано використовувати замість наявних нині аналогів.  

 

Розроблені моделі турбулентності ,які враховують залежність „константи” 

турбулентності від градієнту тиску та інших параметрів, а також нелінійність зв’язку між 

довжиною шляху змішування і поперечною координатою поблизу стінки. Запропоновані 

універсальні залежності для розрахунків коефіцієнтів теплопередачі у елементах теплової 

схеми паротурбіних установок: конденсаторів та регенеративних підігрівачах. Створені 

алгоритми і програмні комплекси для визначення параметрів пари по проточній частині парової 

турбіни уверх по потоку. 

Численні тестові розрахунки, проведені для течій з негативним градієнтом тиску, течій з 

постійним градієнтом, з позитивним градієнтом, а, також, для рівноважних і релаксаційних 

течій, показали адекватність розроблених моделей, дають основу для впевненого застосування 

їх при розрахунку тепло- гідродинамічних характеристик різноманітних потоків біля поверхонь 

деталей турбомашин. 

 

Виявлені особливості робочого процесу гідротурбін з розширеним діапазоном 

експлуатації, отримані залежності зв'язків безрозмірних коефіцієнтів окремих виглядів втрат 

енергії в проточній частині з геометричними і режимними параметрами та розроблений засіб 

прогнозування низькочастотних пульсацій тиску на основі вдосконалень математичних 

моделей. 

Розроблено модель високоефективної  гідротурбіни РО 500 з мінімальними втратами 

енергії і з ККД=92,5%.  

Результати досліджень дозволять значно підвищити середньо експлуатаційний ККД  

існуючих гідротурбін, , а також створює  наукові засади  моделювання  високонапорних 

гідротурбін з підвищеними експлуатаційними показниками.  

 

На базі інтегрованої теорії і методів системного аналізу, засобів імітаційного 

моделювання і натурно-імітаційних експериментів сформульовані основні положення єдиної 

теорії створення перспективних енергогенеруючих комплексів та визначені принципи 

створення автоматизованих систем інтелектуальної підтримки процесів їх проектування та 

управління. На основі цих положень і принципів сформульовані висновки єдиної наукової 

концепції, рекомендації і перспективи подальшого використання одержаних наукових 

результатів, які направлені на дослідження, проектування, створення і оптимальне управління 

перспективними енергогенеруючими комплексами в Україні. 

 

Створено теорія об'єднаних дипольних структур для моделювання зовнішнього 

магнітного поля поблизу поверхні трифазного електроустаткування; удосконалено метод 

аналізу часової структури поля; розроблено алгоритм визначення параметрів моделюючих 

джерел за даними магнітних вимірювань; розроблено метод синтезу структур систем 

автоматичної компенсації поля; запропоновано метод настроювання системи автоматичної 

компенсації, який  перевершує відомі аналоги. 

Практичне значення результатів роботи пов‘язане з можливістю підвищення 

ефективності (до 100 одиниць) засобів компенсації зовнішнього магнітного поля силового 

електроустаткування. Ефективність компенсації при цьому може досягти величин, які 

відповідають кращим світовим показникам. Це відкриває можливість створення в Україні 
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нового класу силового електроустаткування зі зниженими рівнями зовнішнього магнітного 

поля поблизу поверхні і забезпечити виконання вимог магнітної екології і електромагнітної 

сумісності технічних засобів. 

 

Розроблено методику синтезу нейроконтролера зі спрощеною структурою і аналітичним 

визначенням кількості вхідних нейронів, коефіцієнтів ваги та виду активаційної функції та 

створено методику синтезу гібридних нейронних мереж з прямою і зворотною моделлю 

об’єкта, об’єднуючих переваги систем з фазі-логікою та нейронних мереж, для керування 

нелінійним електромеханічним об’єктом. Розроблено ряд перетворювачів електроенергії для 

живлення асинхронного двигуна з мікропроцесорним керуванням, що надає можливість фізичного 

моделювання з метою використання одержаних результатів  в сучасних промислових та побутових 

електроприводах змінного струму. 

Одержані наукові результати можуть бути використані при розробці перспективних  

систем електропривода та автоматизації з покращеними техніко-економічними показниками.  

 

Визначено вплив різних факторів (типу і концентрації легуючої домішки, відхилення від 

стехіометрії, товщини шарів, матеріалу і температури підкладки, процесів окислення і т.д.) на 

термоелектричні властивості кристалів, тонких плівок та гетероструктур на основі 

напівпровідникових сполук типу IV-VI. Встановлено механізми формування термоелектричних 

властивостей і видано рекомендації по підвищенню термоелектричної ефективності шляхом 

легування, відхилення від стехіометрії та оптимізації параметрів тонкоплівкових структур. 

 Вперше показано, що введення у кристалічну гратку напівпровідникових сполук IV-VI 

атомів із змінною валентністю створює додаткові можливості для керування 

термоелектричними властивостями твердих розчинів. 

 

Досліджено фазовий склад і структуру плівок гетеросистеми CuInSe2-ZnSe, 

виготовлених за різними схемами осадження. Знайдено умови одержання плівок 

стехіометричного складу In2Se3 зі структурою, сприятливою для формування на їхній основі 

плівок CuInSe2. Вивчено фазові і структурні перетворення в двошарових плівках In2Se3-Cu при 

відпалі в атмосфері селену і встановлений механізм формування фази CuInSe2. Знайдено умови 

виготовлення плівок ZnSe для буферних шарів сонячних елементів. Показано, що при 

конденсації у вакуумі на поверхні зерен CuInSe2  ростуть епітаксійні плівки селеніду цинку 

кубічної модифікації. Отримані в роботі результати можуть бути використані для розробки 

технології виготовлення базових (CuInSe2) та буферних (ZnSe)  шарів плівкових сонячних 

елементів.  

 

 Проведені дослідження іонообмінного формування поверхневого шару і фізико-хімічних 

властивостей матованих стекол методом золь-гель технології; визначені оптимальні умови 

гідролізу тетраетилового ефіру ортокремнієвої кислоти; розроблені склади плівкоутворюючих 

розчинів на основі солей літію, калію та тетраетоксисилану; визначені залежності вмісту іонів 

літію в поверхневому шарі скла від температури; знайдені оптимальні режими сушки та 

дифузійного відпалу скла; визначено, що причиною матовості поверхні скла є виникнення 

кристалічних новоутворень на основі силікатів літію; досліджені фізико-хімічні властивості 

скла. Методи золь-гель технології дають можливість одержати активовану сировинну суміш з 

високим ступенем дисперсності, рівномірним розподілом на молекулярному рівні компонентів, 

що забезпечує зниження температури синтезу матової поверхні скла, а також енергоємності 

виробництва. 

   

 Розроблена нова методика корегування  та підвищення потужності дифузійного джерела 

шихти, яка дозволяє стабілізувати склад хлоридного середовища. Вона полягає у введенні 
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розкислювача феросілікохрому ФХС48 з сіллю CrCl2. Експериментальна перевірка підтвердила 

адекватність розробленої методики. У результаті строк служби шихти підвищено з 30 до 100 

разів. Розроблена математичну модель процесу, яка розраховує час зімкнення карбідного шару. 

Розроблені методики контролю якості карбідного шару та прогнозування строку служби 

захищених деталей в промислових умовах.  

   

Визначено фундаментальні закономірності інтеграції теплоенергетичних процесів на 

промислових підприємствах, які використовують хіміко-технологічні процеси виробництва 

продуктів. Створено математичні моделі та математичне забезпечення, яке дозволяє 

синтезувати оптимальні структури теплообмінних систем промислових підприємств. Виконано 

обстеження підприємств хімічної, нафтохімічної харчової та інших промисловостей Північно-

Східного регіону України. Розроблено теоретичні основи проектування нових каталітичних 

перетворювачів шкідливих газових викидів. 

Показано, що застосування методів інтеграції процесів на промислових підприємствах, 

які розташовані у Північно-Східному регіоні України дозволяє зекономити  10 млрд. дол. 

США на рік за рахунок зниження їх питомої енергоємності. Значний екологічний ефект можна 

досягти при використанні каталітичних перетворювачів у теплоенергетику, народне 

господарство та транспорт. 

 

  

Зроблено  термодинамічний аналіз взаємодії  платиноїдів з оксидами та хлоридами 

лужних та лужноземельних металів та встановлено склад продуктів. Розроблено математичні 

моделі процесу втрат платинових металів  у залежності від лінійної швидкості газу, 

температури, тиску. Вивчено кінетику розчинення платиноїдних металів, та встановлені 

окислювачі ,які прискорюють процес розчинення сполук платинових металів. З’ясовано, що 

кінетика осадження може бути описана кінетикою першого порядку, а результатом осадження є 

платина, паладій та родій у вигляді металів. 

  

 Розроблені наукові основи одержання носія (алюмосилікатні відході  азотнокислотного 

розкладання) для приготування срібних каталізаторів процесу окислення метанолу в 

формальдегід; закладено підгрунтя для створення нової циркуляційної технології азотної 

кислоти з одночасним впровадженням  електронно-променевої технології комплексного 

очищення викидних газів  з наступним одержанням цінного азотного добрива - сульфат-нітрат 

амонію з домішкою золи. Розроблені фізико - хімічні основи методів збагачення збіднених 

фосфоритів України.  

  

На основі досліджень переробки оксидів азоту в азотну кислоту встановлений вплив 

гідродинаміки та розвиненої поверхні на кінетику процесу окислення оксиду азоту (ІІ), 

визначена доля окислювальних процесів в рідинній фазі та на поверхні розподілу фаз (газ - 

рідина). Встановлений вплив режиму кавітації на процес кислотоутворення, вивчений вплив 

різних факторів на формування активного шару та на характеристики розробленого 

каталізатора на металевому носії з заданими властивостями для системи очистки викидних газів 

від оксидів азоту, у т.ч. в виробництві азотної кислоти. Отримані дані дадуть можливість 

оптимізувати співвідношення процесів окиснення та абсорбції  оксидів азоту NOx для 

збільшення ступеню переробки їх в сполуку HNO3, а також знизити затрати на каталітичну 

очистку  викидних газів від оксидів азоту. 

 

Розроблений макромеханізм радикально-ланцюгового процесу неповного окислення 

метану під тиском і алгоритм технологічного розрахунку отримання метану. Встановлені 

аналітичні залежності констант рівноваги сумарних реакцій цього процесу. Теоретично 
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обґрунтовані шляхи збільшення виходу метанолу при неповному окисленні природного газу. 

Запропонований новий метод оцінки достовірності кінетичного  експерименту. Досліджена 

стабільність та кінетика відновлення і пасивації мідьвмісних каталізаторів середньо 

температурної конверсії оксиду вуглецю та розроблено кінетичне рівняння цієї реакції на мідь-

цинк-алюмінієвому каталізаторі. 

  

Розроблена нова технологія шеретування насіння соняшника,  яка дозволяє створити 

виробництво харчового шроту і використати   продукти його переробки в якості замінника 

тваринних білків,  що дозволить вирішити проблему раціонального харчування населення 

України шляхом  ліквідації дефіциту білків у  розповсюджених продуктах харчування. 

 

 Створена математична модель та доведена її адекватність стосовно розподілу струму по 

висоті діафрагмових електролізерів, що дозволяє інтенсифікувати процес електролізу. 

Встановлено зв`язок між потенціалом окислення або відновлення органічних сполук та 

потенціалом нульового заряду електродної поверхні. Виявлено позитивний  вплив свинцю на 

кінетичні закономірності анодного розчинення магнієвого сплаву. Визначено можливість 

сполучення у ванні уловлювання гальванічної лінії нікелювання операцій нанесення підшару і 

електроекстракції нікелю, аналітично і графічно зафіксовано динаміку накопичення 

компонентів електроліту. 

 Створені наукові засади  нових мало витратних та екологічно чистих  технологій, які 

забезпечують  зниження витрат електроенергії, води, хімікатів і металів.  

 

Встановлено, що включення до складу покриттів водню  призводить до зростання 

мікротвердості та крихкості сплавів. Легування сплавів заліза рідкоземельними елементами 

суттєво зменшує їх наводнювання.  Досліджено корозійну стійкість конверсійних покриттів 

сплавів заліза та синтезованих анодних покриттів, що містять манган та кобальт 

  Визначено параметри каталітичної активності метал оксидних систем в модельній 

реакції відновлення водню та проведено їх ранжування за значеннями струму обміну. 

Проведено дослідження як електродних матеріалів електрохімічно осаджених солей 

7,7,8,8-тетраціанохінодиметану (TCNQ) а також TCNQ спільно з тетраамінофталоціаніном 

(TAPcCu) з розчинів органічних розчинників.  

 Синтезовані композиційні покриття на основі сплавів заліза, що мають високе зчеплення 

з поверхнями основи. Мікротвердість цих  покриттів варіюється від 31 до 74 HB. 

 Отримано анодні оксидні плівки, які містять кобальт, на підкладках з легких металів із 

штучно розвиненою поверхнею в гальваностатичному режимі при високих напругах. 

Синтезовані покриття відрізняються високою адгезією до носія, є товстошаровими (до 100-

150 мкм), містять від 90% (манган) до 50% (кобальт) металу. Досліджено кінетику формування 

зазначених покриттів, їх корозійну стійкість у водних розчинах, що моделюють технологічні 

середовища та каталітичну активність в модельних реакціях виділення водню, кисню та хлору.  

 

Дано теоретичне обґрунтування контактного електромагнітного методу для сумісного 

контролю магнітної проникності і питомої електричної провідності суцільного провідного 

стержня. Розроблено електромагнітні методи сумісного контролю відносної магнітної 

проникності і питомої електричної провідності. Визначені чутливість перетворювача до 

електричного і магнітного параметрів циліндричного виробу, а також відносні похибки 

багатопараметрового вимірювання обох величин. 

 

Розроблена  математична модель гетерогенного каталізу з енергозберіганням за рахунок 

зменшення газодинамічного опору. Отримані рівняння дифузійної кінетики за різних 
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гідродинамічних режимів. Проведене комп’ютерне моделювання впливу теплообміну через 

границю каталізатора у циліндричному контактному апараті. 

Проведено математичне моделювання термічної дистиляції в умовах вуглетермічного 

відтворення цинку з відходів (шлам і технологічний пил) доменного і конверторного 

виробництв. Визначені основні кінетичні параметри в процесі утилізації цинкових відходів та 

виконана розробка дослідно-промислової установки. 

 

 Створено математичну модель відтоку нафти з природного колектору, показано, що 

поверхня мінерального скелету та нафтової суміші є поверхнею контакту фаз різного хімічного 

складу та агрегатного стану. Внаслідок різної рухомості окремих молекул та іонів в суміші та 

адсорбційної здатності мінерального скелета, на цій поверхні виникає поперечна різниця 

електричного потенціалу, здатна прискорити відтік нафти з розщелини скелета.  Встановлено, 

що суттєвий вплив на цей процес відіграє дія поперечних акустичних хвиль, що створюються 

електричним розрядом або  електродинамічними випромінювачами. 

  

Розроблено математичну модель розрахунку імпульсного опору розтіканню струму в 

землі в околиці заземлювачів при ударі в них блискавки. Ця модель базується на перерахунках 

розподілів тривимірних електричних полів, а також використанні експериментальних даних з 

електрофізичних властивостей ґрунту. Систематизовані данні щодо величин швидкості 

просування лідерного каналу блискавки, його електропровідності, щільності струму, заряду, 

концентрації в ньому електронів. За допомогою розробленої моделі та експериментальних 

даних проведені розрахункові дослідження електрофізичних процесів, які супроводжують удар 

блискавки. На основі цих робіт розроблено методику розрахункового визначення імовірності 

поразки блискавкою об'єкта, який захищається.  

Отримані результати  дозволять провести розробку та впровадження в Україні нової 

редакції нормативного документу по блискавкозахисту об’єктів на підставі вимог Міжнародної 

електротехнічної  комісії (МЕК) з оцінки ризиків попадання блискавки у досліджувані об’єкти 

та на їх основі провести сертифікацію нових видів блискавкоприймачів в Україні. 

 

Розроблено нові математичні моделі та фізичні механізми нестаціонарної взаємодії 

струму блискавки з об’єктами (металевими проводами, кабелями, струмопроводами,  

обшивками об’єктів електроенергетики та аерокосмічної техніки); 

Проведено аналіз та апробацію розроблених математичних моделей та вивчення 

закономірностей та наслідків дії встановлених закономірностей та фізичних механізмів 

нестаціонарної взаємодії великих імпульсних струмів різноманітного походження (струми 

блискавки, струми КЗ промислової частоти, розрядні струми високовольтних електрофізичних 

установок) з об’єктами електроенергетики, авіаційно-космічної та сильнострумної імпульсної 

техніки. При цьому діючий струм блискавки мав часову форму 2/50мкс та амплітуду до 200кА, 

струм КЗ - частоту 50Гц та амплітуду до 100кА, а розрядні струми високовольтних 

електрофізичних установок – кругову частоту до 500кГц та амплітуду до 150кА. 

Розроблено математичну квантовомеханічну модель для вивчення нових 

фундаментальних закономірностей взаємодії вільних електронів з провідної структурою 

металевого провідника зі струмом великої густини і різноманітної часової залежності. 

 
Нові речовини і матеріали 
 
 Запропоновано фізичні моделі поверхонь перших дзеркал для діагностики плазми після 

бомбардування іонами водню; показана можливість використання капілярних світловодів для 

виміру параметрів досліджуваних часток у хімічних реакторах при наявності турбулентного 

руху; виявлено оборотну зміну оптичного пропускання систем через послідовне опромінення 
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світлом з довжинами хвиль з області поглинання й області прозорості PbI2 і склоподібного 

напівпровідника; встановлено умови формування періодичних дифракційних структур; 

показано вплив атмосфери, яка містить оксид азоту, на оптичне пропускання плівок LiBiSe2. 

Встановлено  взаємозв’язок режимів одержання халькогенідних плівок, що мають лужний 

елемент, з їхньою структурою та електрофізичними властивостями.  

  

Проведено експериментальне дослідження електрорушійної сили розчинів HBr у 

метиловому, етиловому, пропиловому та бутиловому спиртах при  температурах 278,15 К – 

328,15 К (через кожні 10 К). На підставі одержаних експериментальних даних, що вказані вище,  

були розраховані термодинамічні характеристики процесу сольватації гідроген броміду у цих 

спиртах при указаних вище температурах.  

 Виявлено основні закономірності впливу температур та  складу і хімічної природи 

розчинника на сольватацію іонів та молекул HBr, що дозволяє більш глибоко з’ясувати 

характер міжчастинкових взаємодій у електролітних розчинах та їх  зв’язок з фізико-хімічними 

властивостями.  Це є необхідною умовою для моделювання та створення потенціалу 

міжчастинкових взаємодій, а також для створення рекомендацій щодо використання певних 

неводних електролітних систем для хімічних джерел струму. Результати досліджень можуть 

бути також використані для обчислення кількісних характеристик хіміко-технологічних 

процесів синтезу нових речовин з певними технологічними характеристиками. 

 

На основі експериментальних досліджень та їх співставлення та аналізу з існуючими 

теоретичними моделями встановлені технологічні параметри отримання та структурні 

параметри дисперсно зміцнених композитів (ДК), при яких в досить вузькому їх інтервалі 

реалізується максимальний рівень таких властивостей, як границя міцності та 

електропровідність. Виявлені та науково обґрунтовані концентраційні інтервали, в межах яких 

швидкість відносної релаксації та релаксаційна стійкість ДК приймають мінімальний та 

максимальний рівень відповідно. Встановлені структурні параметри  багатошарових композитів 

(БШК) та ДК, при  яких демпфуюча здатність цих композитів має підвищений рівень. 

 

Створено методологію керування процесом механічної обробки оптичних сцинтиляційних 

виробів. Питання вибору раціональної схеми отримання заготівки та пошуку оптимального 

технологічного процесу механічної обробки розглядаються на базі структурно-параметричної 

оптимізації. Вибір структури технологічного процесу базований на методах штучного 

інтелекту, а визначення оптимальних технологічних параметрів для кожної операції враховує 

особливості механіки різання полімерів як основного фактора, що визначає деформаційні та 

контактні процеси в зоні обробки. 

Виконано розробку універсальної експериментально-аналітичної моделі механіки різання 

полімерів, яка дозволяє прогнозувати силові характеристики для різних процесів обробки 

завдяки прогностичним можливостям аналітичних рівнянь, розроблених для процесів 

ортогонального різання лезовим інструментом (точіння, фрезерування, свердління, різка). 

 

 Створена теорія процесу різання волокнистих полімерних композиційних матеріалів на 

базі  позицій механіки руйнування та контактного руйнування. Теоретично обґрунтуванні 

явища, що мають місце при руйнуванні полімерних композитів в контакті при механічній 

обробці різанням, таких як, висмикування волокон або джгутів, та розшарування наповнювача 

(арматури) від в’яжучого. 

  

Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено можливість одержання 

радіаційностійких залізовміщуючих барійсилікатних цементів на основі композицій системи 

ВаО-Fe2O3-SiO2.  Проведено оцінку температур та складів евтектик в області  BaO-BaSiO3-
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BaFe2O4, придатних для отримання в’яжучих матеріалів з температурою служби до 1200 
0 

С. 

Виявлено особливості перебігу процесів фазоутворення і гідратації залізовміщуючого 

барійсилікатного цементу.  

Внаслідок розробленої концепції створення барійвмісних цементів спеціального 

призначення буде розроблено ресурсо- та енергозберігаючу технологію одержання 

залізовміщуючого барійсилікатного цементу на основі відходів хімічної та металургійної 

промисловостей, впровадження якої дозволить покращити екологічну ситуацію в Україні, 

зменшити використання дорогокоштовної природної сировини, скоротити витрати на 

збереження відходів та запобігання забруднення довкілля.  

 

Створено теоретичну концепцію самоорганізації структур шляхом регулювання 

співвідношення компонентів у вихідних шихтах для подальшого отримання матеріалів із 

зазделегідь заданими властивостями синтезу наночастин та нитковидних кристалів в 

керамічних матрицях при використанні органо-неорганічних вихідних комплексів. 

Підтверджено термодинамічними розрахунками та експериментально низькотемпературний 

синтез бета - SiC в системі Si-O2-C, починаючи з 550 ˚С при наявності SiO в системі та різних 

співвідношеннях CO/CO2. Представлено механізм твердофазних реакцій в підсистемах системи 

Al2O3–MgO–SiO2–ZrO2–NiO. 

Соціальний ефект на підприємствах буде досягнуто завдяки заміни екологічно 

небезпечних пекових зв`язуючих в графітвміщуючих вогнетривах на більш безпечну 

фенолформальдегідну смолу. Економічний ефект буде досягнуто завдяки зниженню 

температури синтезу нанорозмірних частинок і нитковидних кристалів безкисневих сполук на 

500-1000 ºС, підвищенню фізико-механічних властивостей технічної кераміки. 

  

Отримані нові дані про будову 4-х-компонентної системи ZnO-MgO-Al2O3-SiO2, в якій 

знайдено області складів для низькотемпературного синтезу скломатеріалів, що вміщують в 

якості основної фази шпінелі. Дослідження в системі RO-B2O3-Al2O3-SiO2 показали можливість 

низькотемпературного синтезу цельзіану. Розроблено новий клас склокристалічних матеріалів, 

що уявляють собою композиційно-ситальні утворення з комплексом високих декоративних та 

технічних властивостей.. Встановлено закономірності формування високостійких захисних 

склокристалічних матеріалів на базі вивчення багатокомпонентних систем оксидів, що 

відображують техногенну сировину України, та розроблені  високостійкі склокристалічні 

матеріали з використанням  цих техногенних продуктів. 

 

Створені теоретичні основи синтезу хімічностійких стекол в системі (R2O-RO-R2O3-

SiO2)-оксиди перехідних металів та встановлення механізму дифузії в одно- та двошарових 

покриттях одноразового випалу, її зв’язку із структурою стекол цієї системи та впливу на 

формування склопокриттів на вітчизняних маловуглецевих сталях. Розроблено рекомендації з 

використання створених принципів синтезу стекол для наступного одержання хімічно-стійких 

покриттів та технологічних параметрів їх нанесення за новітніми ресурсо- та енерго-

зберігаючими технологіями на сталеві вироби, а також методику для визначення фізико-

хімічних властивостей склорозплавів. 

 

  Досліджено вплив дислокацій невідповідності бінарних халькогенідних 

напівпровідників, інших параметрів надграток на їх електричні та магнітні характеристики. 

Виявлені умови появи надпровідності у цих наносистемах.  

Вивчено градієнтний характер структури, субструктури, напруженого стану по товщині 

однофазних квазікристалів Ti-Zr-Ni.  
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Досліджені параметри дифузії водню в  цих квазікристалах , його вплив на структуру і фізико-

механічні властивості та намагніченість насичення частинок Со в гранульованій системі Со – 

оксид титану Встановлення можливості генерування високих (до 50 кЕ) магнітних полів 

розсіювання. Отримані квазікристали Ті-Zr-Ni , які є перспективним матеріалом для водневої 

енергетики з відношенням водень-метал Н/Ме 2. 

 

Встановлено, що структура плівок рідкісних металів Hf і  W, одержаних іонним 

розпиленням визначається швидкістю осадження, тиском і чистотою газів робочої атмосфери 

при конденсації. Просторове орієнтування осі сильнотекстурованих плівок при іонно-

плазмових методах одержання конденсатів визначається переважно напрямком потоку 

частинок, що формують покриття. Показано, що завдяки створенню біструктурного стану в 

боридах квазібінарної системи TiB2-W2B5 можливо одержати високоміцні, високотверді  (до 40 

ГПа) покриття, які в той же час мають високий індекс пластичності.  

В результаті досліджень запропоновано новий підхід до процесу оптимізації 

властивостей іонно-плазмових покриттів, який враховує характерні для іонно-плазмових 

конденсатів особливості: нанометровий розмір зерен, здатність пружно релаксувати високі 

деформації завдяки створення біструктурного “аморфно (кластерно)-кристалічного” стану 

матеріалу. 

 

Визначені технологічні параметри для утворення різних вуглецевих структур (графіт, 

алмаз) під час конденсації іонізованого енергомассепарованого потоку фуллерена. Розроблена 

та відпрацьована методика сумісної конденсації молекул фуллерену та прискорених іонів 

металу в якості легуючої домішки. Проведено дослідження впливу електронного 

опромінювання на структуру композитів С60-Ві. Показано, що  опромінення плівки пучком 

електронів з енергією 100 кеВ при середній щільності струму електронів je ≈ 40 Асм
-2

  викликає 

залишкову часткову полімеризація фуллерену. 

 

Встановлені основні механізми деградації багатошарових плівкових композицій (БПК) 

при різних видах впливу. Показано, що при опроміненні БПК Mo/Si іонами He+ (енергія 40 кеВ, 

дози 310
15

  410
16

 см
-2

) йде розширення аморфних перемішаних зон (АПЗ) за рахунок шарів 

Si при незначній зміні товщини шарів Mo. Введення вуглецевих бар’єрів товщиною 0,6 нм на 

міжфазні межі розділу підвищують поріг стійкості до дози 1,510
16

 см
-2

. Термічне розігрівання 

(330-425 С) БПК Mo/Si веде до асиметричного розмиття АПЗ на сусідніх міжфазних межах. 

Руйнування БПК Sc/Si під впливом імпульсного рентгенівського лазера (=46,9 нм) має 

термічний характер і виражається в плавленні поверхневих шарів при флюєнсах більших 0,08 

Дж/см
2
. 

 Визначено ступінь стабільності структури і властивостей матеріалів при тривалій їх 

експлуатації у космічному просторі в умовах нагріву, сонячної радіації, протонного, 

електронного та вакуумного ультрафіолетового опромінення, а також причини структурної 

деградації досліджених матеріалів.  

   

Розроблено та впроваджено новий комплексний фізичний підхід до оптимізації 

фотоелектричного перетворювання та підвищення ефективності фотоелектричних 

перетворювачів (ФЕП). Запропоновано конструктивно технологічне рішення, яке дозволило 

суттєво підвищити масопотужностну характеристику вітчизняних кремнієвих ФЕП для 

космічного використання. Проведено оптимізацію технологічних параметрів різних видів 

магнетронного розпилу, що дозволило отримати леговані шари ZnO:Al(In) з рекордними 

значеннями критерію якості. На основі метода термічного вакуумного випаровування 

розроблена лабораторна технологія плівкових ФЕП на основі CdTe з ефективністю 10,3%. 
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3. Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за приоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки 

 

 3.1. Приклади новітніх технологій, розроблених в 2005 році 

 

Сонячні елементи на основі гетеро системи сульфід кадмію - теллурід кадмію з 

ефективністю 11,2 %. 

Створена технологія , за допомогою якої вперше при термічному випарюванні базової 

гетеро структури сульфід кадмію - телурид кадмію в умовах промислового вакууму (не нижче 

10
-6

 мм. рт. ст.) розроблена технологія виготовлення сонячних елементів з питомою потужністю 

більшою 2 кВт/кг, що перевищує відомі зразки, які традиційно використовуються для 

енергозабезпечення космічних апаратів більш як в 50 разів та дешевше їх в кілька разів. 

Основною новацією технології є застосування в конструкції сонячного елементу  

плівкової (поліамідної ) основи, а також застосування в якості прозорих фронтальних 

електродів шарів на основі хімічної сполуки ІТО, що приводить до підвищення ККД сонячного 

елемента з 10,3 % до 11,2 %  (граничний  ККД  сонячних елементів цього класу дорівнює 

13 %)та зменшує масогабаритні показники пристрою. 

Серійне виробництво може бути організоване на любому підприємстві електронного 

профілю, яке має промислові вакуумні установки типу УВН та установки магнетронного 

розпилення (НДТІП (м. Харків), ВАТ „Завод ім. Шевченка” (м. Харків), ДВП „Комунар” 

(м. Харків) та ін. ).  

Вартість впровадження - 500 тис. грн. (розробка технологічних карт підприємства та 

технічної документації, технічний нагляд,  часткова модернізація  існуючого обладнання).  

Термін впровадження-3 місяці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конденсаційні повітропідігрівники з циркулюючими тепло акумуляторами для  

опалювальних котлів. 

 

Розроблений тепло утилізатор для використання латентної теплоти відхідних газів 

котлів. Це конденсаційний повітропідігрівник з циркулюючим проміжним кислотостійким 

кулеподібним теплоносієм (КПП), який може бути встановленим за водогрійним котлом, який 

використовує газоподібне паливо. Схема використання розробленого повітропідігрівника 
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дозволяє, на відміну від зарубіжних аналогів, вирішити проблему забезпечення конденсації 

пари в газовідвідному тракті котлів шляхом змішання насичених водяних парів відхідних 

димових газів з підігрітим повітрям невеликої вологості. У результаті змішання з'являється 

можливість забезпечити відносну вологість відхідних газів перед трактом котла у межах 20 – 

25%, що гарантує відсутність конденсації водяної пари у тракті та димовій трубі.  

Для найбільш розповсюджених в Україні водогрійних котлів типу КВГМ-20-150, у 

випадку використання в них у якості утилізаційного теплообмінного апарату розробленого 

конденсаційного повітропідігрівника, ККД котла збільшиться  на  9,7 %  і  досягне 95-96 %, що 

свідчить про його високу ефективність. Втілення у виробництво і подальша експлуатація в 

конструкціях опалювальних котлів забезпечує загальну економію газоподібного палива до 

15%  і  дає можливість знизити генерацію оксидів азоту у 2 рази та викиди вуглекислого 

газу -  на 25 %.  

Розробка може бути впроваджена у паливовикористовуючих енергетичних агрегатах; в 

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

води, що нагрівається шляхом безпосереднього контакту з димовими газами, дозволяє після 

дегазації використовувати її у системах виробництва гарячого водопостачання, а також, в якості 

підживлюючої  води теплових мереж котлів. Конденсат, який одержується у представленому 

повітропідігрівнику в процесі “сухої” конденсації, може бути використаний у системах 

водопідготовки котельних установок.  

У дійсний час проводяться роботи по впровадженню цієї розробки на котлах КП 

“Харківські теплові мережі”, які працюють на газоподібному паливі. 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 високоекономічного конкурентоспроможного 

котельного устаткування і його патентоспроможність.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склоемалі на основі вітчизняної сировини для захисту деталей газових та 

електричних побутових плит з мало вуглецевих сталей українського виробництва. 

Розроблена безґрунтова емаль подвійного призначення, яка включає в собі комплекс 

фізико-хімічних властивостей та експлуатаційних характеристик, що притаманні одночасно 

ґрунтовим та безґрунтовим покриттям й знаходяться на рівні показників кращих світових 

аналогів провідних міжнародних виробників “Ferro”,“Pemco” та інш. 
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Основою технічних рішень при створенні та впровадженні цієї розробки з’явились 

фундаментальні результати держбюджетних тем “Фізико-хімічні основи регульованого синтезу 

легкотопких стекол з високим питомим електроопором в системі R2O-RO-B2O3-Al2O3-SiO2 та 

процесів формування багатошарових склоемалевих покриттів одноразового випалу” і “Фізико-

хімічні основи регульованого синтезу оксидних стекол з регульованим газопроникненням для 

розробки хімічностійких покриттів нового 

покоління”. 

 

Економічна привабливість розробки 

полягає в тому, що впровадження безґрунтової емалі 

подвійного призначення при виробництві 

емальованих деталей побутової техніки дозволяє  

зменшити вартість покриття в порівнянні з 

імпортними фритами; зменшити кількість 

технологічного обладнання (млинів для отримання 

емалевого порошку, боксів для їх зберігання, 

окремих ліній нанесення ґрунтових та безґрунтових 

покриттів); до 40% зменшити втрати емалевого 

порошку при переході з ґрунтового до безґрунтового 

покриття; використовувати для отримання 

розроблених емалей вітчизняні сировинні матеріали. 

 

Впровадження розробки  на ВАТ “Азовмаш” 

( м. Маріуполь) на першій в Україні автоматизованій 

лінії електростатичного емалювання дозволило 

відмовитись від імпортних емалевих порошків 

голландської фірми “Ferro” й зменшити собівартість 

продукції в 1,5 рази.  

 

 
Розробка технологічних параметрів  виготовлення та формування вогнетривких 

мас з підвищеними техніко-економічними показниками. 

Розроблені перспективні склади вогнетривких бетонів для футеровки стальковшів та 

технологічні параметри формування вогнетривких футерівок з використанням нових 

модифікуючи домішок. Вогнетривкі бетони знаходяться на рівні показників аналогів продукції 

кращих світових  лідерів виробництва сухих бетонних сумішей і токретмас для  футеровки 

металургійних агрегатів (наприклад, міжнародна 

корпорація  “Lafarge Refractories”) і являють собою 

імпортно-заміщуючу продукцію, яка виготовляється в 

умовах вітчизняного виробництва та без залучення 

імпортних складових і є вдвічі дешевшою за ці 

аналоги.  

Розроблені вогнетривкі бетони можуть бути 

використані для футеровки металургійних агрегатів 

(стальковшів, промковшів). Впровадження розробки 

доцільне  на підприємствах , що підпорядковані 

Міністерству промполітики України, зокрема: ВАТ 

«Кондратіївський вогнетривний завод» (м. Дружківка), 

металургійних комбінатах тощо. 
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Вимірювальний комплекс "ИКП-1У", призначений для імітації електромагнітних 

завад та дослідження підстанцій.  

Вдосконалено вимірювальний комплекс "ИКП-1У", який призначений для імітації 

електромагнітних завад та  відноситься до  засобів вимірювання, необхідних для проведення 

експериментальних робіт з діагностики електромагнітної обстановки на електроенергооб'єктах 

України . 

Проведено приймально-здавальні випробування комплексу "ИКП-1У", які узгоджено з 

Харківською обласною санітарно-епідеміологічною станцією (лист № 05.03.02-07/35802 від 

10.08.2005), Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (лист № 06-11/4239 від 

10.08.05), Державним департаментом пожежної безпеки МНС України (лист 21/3/2376 від 

19.08.05). Випробування комплексу "ИКП-1У" проводились  Національним науковим центром 

"Інститут метрології" (ННЦІМ) за участю Державного підприємства 

"Харківстандартметрологія" (ДПХСМ). 

Отримано відомість відповідності вимірювального комплексу "ИКП-1У" вимогам ТУ У 

33.2-14102968-001:2005. 

Рішенням Держспоживстандарту України затверджено тип засобу вимірювальної техніки 

"Комплекс вимірювальний "ИКП-1У" та занесено його до Державного реєстру засобів 

вимірювальної техніки за номером У2128-05.  

Даний комплекс в значній мірі підвищує якість та оперативність проведення 

комплексного обстеження об’єктів електроенергетики , значно дешевше за  імпортні 

аналоги і дозволяє підвищити якість і оперативність робіт по обстеженню електричних 

підстанцій, розподільчих систем електроенергетичного комплексу тощо.  

 

      
 

 

Технологія виробництва рідких вуглеводнів, моторних палив синтез-газу з 

малометаморфізованого та бурого вугілля. 

Розроблена та відпрацьована в експериментальних умовах технологія виробництва 

рідких вуглеводнів і синтез – газу з вугілля , яка на відміну від відомих, не потребує 

підвищеного тиску, дефіцитних каталізаторів, включає виробництво ряду продуктів, і не 

передбачає багатостадійних пристроїв очищення цільових продуктів газифікації вугілля. 

Ця технологія дозволяє отримувати в результаті високоякісний конвертований газ  

(сума компонентів СО+Н2  дорівнює 97-98 %, співвідношення СО : Н2 відповідає вимогам 

до синтез-газу), при незначній кількості  домішок СО2 і СН4 . Крім того, технологія забезпечує 

пряме виробництво рідкої вуглеводної сировини з малометаморфізованого вугілля (у тому 

числі бурого)  в таких співвідношеннях (%): бензину – до 10; гасу-15-20; легкого дизельного 
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пального – 15-20 ; тяжкого дизельного пального – 20-25; бітумів-15-30. Впровадження доцільне 

на коксових печах шарового коксування, що  дасть можливість альтернативного використання 

діючих коксових печей коксохімічного виробництва. 

Розроблений та виготовлений технологічний модуль як прообраз промислової 

технології електроконверсії вуглеводнів прямого коксового газу, блок – схема якого приведена 

на рисунку. 

 

 
1 - сирий напівкоксовий газ, 2 - електроконвертер, 3 – електроди, 4 -  пароперегрівач, 5 – 

холодильник, 6 – газовий балон, 7 – збірник води, 8 – парогенератор, 9 – гідрозатвор, 10 – 

газодувка, 11 – лічильник. 

 

Блок - схема виробництва синтез-газу 

 
Термін впровадження дослідно - промислової установки - 6 місяців.  

 

 

Технологія виробництва і використання сумішей дизельного палива та продуктів 

переробки ріпакового масла  в якості палива  для автотракторної техніки. 

Розроблена технологія отримання етилового ефіру жирних кислот ріпакового масла, 

проведена дослідна експлуатація пілотної установки (впроваджена на Івашківському 

спиртозаводі, Харківська обл.) та досліджені результати використання паливних (на основі 

дизельного палива та ефірів жирних кислот ріпакового масла) сумішей , при заміщення 

нафтової складової в суміші ефірами  до рівня  25-50 %. Ці паливні суміші при випробуваннях в 
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якості палива серійних  дизельних двигунів типу СМД (тракторних) повністю забезпечують 

техніко-економічні показники двигунів, зменшуються викиди оксидів азоту (до 7 %) та 

сполук сірки.  

Головний економічний ефект — заміщення нафтової складової (дизельних 

фракцій) в моторному паливі на продукти переробки ріпакового масла з одночасним 

зменшенням (до 10 %) собівартості отриманого моторного палива у порівнянні з традиційним 

дизельним паливом.  

Технологія випробувана в умовах промислового виробництва, адаптована до 

технологічних режимів спиртових заводів і може бути розгорнута на виробничих потужностях 

асоціації „Укрспирт”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернізація вихлопної частини циліндрів низького тиску потужних  

(150-500 МВт ) парових турбін.  
Розробка призначена для модернізації існуючого обладнання парових турбін теплових 

електростанцій, яке в значній мірі вичерпало свій плановий робочий ресурс.  

Це, як відомо, призводить до значного перепалу палива та загрози позапланових  

аварійних зупинок обладнання. 

Суть модернізації полягає в оптимізації конструкції останніх ступенів парової турбіни з 

урахуванням реальних параметрів навантаження шляхом вилучення існуючих (штатних) 

конструктивних елементів або додаванням додаткових конструктивних елементів - 

широкорежимного дефлектора у вихлопному патрубці циліндра низького тиску турбіни, що в 

комплексі дозволяє в режимах знижених навантажень збільшити ККД циліндра низького тиску 

на 2-3 %, а на розрахункових режимах зберегти ККД на незмінному рівні. Крім того, така 

модернізація дозволяє на режимах зменшених навантажень турбіни знизити розміри 

циркуляційної зони та нерівномірність тиску за останнім ступенем турбіни, що підвищує 

надійність роботи турбіни в цілому. 

Проведена модернізація блоків  К-300-240 Зуївськой ТЕС дозволила збільшити 

виробництво електричної енергії  на 3,2 % або суттєво зменшити витрати палива при 

електричному навантаження ідентичної потужності. 

Економія палива при цьому складає 16740 тон умовного палива на рік або 335 

вагонів вугілля. Крім того, економія , пов’язана з відсутністю періодичної заміни зношуваних 

від ерозії робочих лопаток останніх ступенів турбін , складає біля 500 тис. дол. США на рік. 

Така модернізація може бути запропонована на інших теплоелектростанціях як 

тимчасовий захід для подовження ресурсу обладнання з одночасним підвищенням 

економічності турбінного обладнання. 
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Технологія корундового покриття деталей ДВС і побутової техніки. 

Застосовується для підвищення ресурсу деталей за рахунок зміцнення робочих 

поверхонь поршнів, циліндрів, голівок циліндрів, блоків, корінних і шатунних вкладишів, 

деталей водяного і паливного насосів. 

Висока теплостійкість і твердість корундової поверхні дозволяє виключити прогар 

поршнів, поломку кільцевих перемичок при виникненні детонації, запобігти виникненню 

задирів поверхонь, що труться, збільшити термін служби циліндро-поршневої групи. 

Ефективність застосування деталей з корундовим шаром у двигунах підтверджу-

ється наступними результатами: 

 двигун тепловоза ЧМЕ-3 з корундовими поршнями працює з 1993 року без заміни 

поршнів; 

 двигун А-240Л трактора Білорусь відробив більш 15000 моточасів без заміни циліндро-

поршневої групи; 

 знос циліндрів поршнів двигуна Audi 1800, на спортивному автомобілі СКА-баггі після 

22 тренувань і 9 змагань склав відповідно 0,002 і 0,01 мм; 

 іспити двигуна МеМЗ-245 на мелітопольськім моторному заводі показали, що 

детонаційна стійкість поршнів з корундовим шаром удвічі вище, ніж серійних поршнів. 

При цьому зниження витрати палива на часткових режимах склало 1,7-8,3%, на режимах 

холостого ходу -10%, що супроводжувалося зниженням змісту СН і СО у газах, що 

відробили; 

 іспити двигунів з корундовими поршнями проведені на 6 фірмах США й отримані 

позитивні результати. 

З 1986 р. поршні з поверхневим корундовим шаром установлені більш ніж на тисячі 

двигунів вантажних і легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, тракторів і тепловозів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоче колесо високонапірної радіально-осьової гідротурбіни FR 80  

(Hmax = 500M) 

 На кафедрі гідромашин створені проточні частини і робочі колеса РО 400 (дві проточні 

частини) і РО 500 (дві проточні частини), які включені у вітчизняний галузевий стандарт 

гідротурбінобудування. 
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 Технічні показники: швидкохідність пsопт = 90-100 (м-кВт), ККД на оптимальному 

режимі, отриманий при випробуваннях моделей діаметром робочого колеса D1 = 400 мм, 

дорівнює 91,5-92,5%. 

 На договірній основі кафедра продовжує розрахунково-експериментальні дослідження 

спільно з заводом важкого машинобудування BHEL (м. Бопал, Індія) з метою створення 

проточної частини радіально-осьової гідротурбіни FR 80 (пsопт  85 (м-кВт)) з високими 

енергокавітаційними показниками для ГЕС Індії. 
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3.2. 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 2005 р. виконувались 27 прикладних науково-дослідних робіт, які 

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

фінансування цих робіт у 2005 році склав 1515263 грн. 

Структура та обсяги фінансування  прикладних досліджень по пріоритетним напрямкам 

розвитку науки і техніки у 2005 році наведені в таблиці. 

 

 

№ Наукові напрями, категорія робіт 
Кількість 

робіт 

Обсяг фінансування 

на 2005р., грн. 

1.  Нові речовини та матеріали 1 46695 

2.  Нові комп‘ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства. 

3 75551 

3.  Новітні технології та ресурсозберігаючі технології 

в енергетиці, промисловості та агропромисловому 

комплексі.  

23 1393017 

 Всього 27 1515263 

 

 

 

Прикладом високого рівня виконання прикладних досліджень може слугувати  робота  

 

“Розробка теоретичних засад створення інформаційно-діагностичного комплексу для 

контролю ізоляції об’єктів електроенергетичної системи”. 

Науковий керівник - д.т.н., проф. Бондаренко В.О. 

 

В даний час однією з актуальних задач сучасної електроенергетичної галузі є 

діагностика і прогнозування стану високовольтного устаткування. Дана обставина викликана 

тим фактом, що близько 70% устаткування вичерпало або наближається до нормативного 

терміну служби (25 років). Виконаний аналіз пошкоджуваності силових трансформаторів 

показав, що близько 30% усіх технологічних порушень викликано зміною властивостей 

ізоляційних матеріалів в процесі експлуатації (старіння), при цьому від 10-40 % відмов 

повязані з погіршенням властивостей рідкої ізоляції (трансформаторного масла). 

Існуючі методи неруйнівного вимірювального контролю в енергетиці є 

параметричними і базуються на заданих заздалегідь заданих моделях випадкової зміни 

параметрів, що контролюються. Такі моделі є імовірностними і використовують нормальний 

закон розподілу виміряних в ході контролю значень параметрів трансформаторних масел. Як 

показали виконані дослідження, математичні очікування цих параметрів є невипадковими 

функціями часу експлуатації трансформаторних масел. 
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Результатом роботи є створення  методу трьох етапної статистичної обробки результатів 

періодичного контролю стану трансформаторного масла, який  включає відсівання тимчасових 

рядів спотворених по знаку коефіцієнта парної кореляції, відсівання стаціонарних тимчасових 

рядів за допомогою тесту на значущість лінійної регресії і виділення статистично однорідних 

рядів на основі коваріаційного аналізу лінійних моделей старіння. Даний метод володіє певною 

універсальністю і буде використаний при обробці результатів періодичних випробувань 

основної ізоляції трансформаторів і високовольтних уводів. 

Розроблені математичні моделі для оцінки ступеню старіння трансформаторного масла 

за результатами профілактичних періодичних випробувань, а також запропонований 

комплексний показник - час старіння,  і дозволяють виконати кількісну оцінку якості масла , що 

заливається в трансформатор (вибір найбільш якісного масла), при цьому  визначається міра 

старіння відносно зразкового трансформатора, по чотирьох або п'яти (в залежності від вибраної 

моделі) показниках якості масла; кількісну оцінку міри старіння масла безпосередньо в процесі 

експлуатації (запропоновані моделі показують наскільки років масло, що випробовується, 

старіє швидше (повільніше) ніж зразкове); кількісну оцінку ефективності заходів щодо 

поліпшення властивостей масла в процесі експлуатації (регенерація масла, сушка масла, 

доливка масла, заміна силікагеля та інш.).  

Найважливішою особливістю запропонованих моделей є та обставина, що оцінка 

проводиться не тільки при перевищенні показником граничного значення (що традиційно 

використовується при періодичному контролі в практиці енергосистем), але і в області 

нормативних значень, тобто коли показники знаходяться в межах прийнятих норм експлуатації. 

Дана обставина дозволяє оптимізувати процес періодичних випробувань, виявити процеси 

старіння на ранній стадії, що в кінцевому результаті приводить до збільшення експлуатаційної 

надійності  силових трансформаторів. 

За результатам науково – дослідної роботи захищена докторська дисертація на тему 

“Багатофункціональні методи і пристрої для одночасного контролю електричних та 

геометричних параметрів матеріалів і виробів енергетичного обладнання. (теорія і практика)”, 

підготовлена до захисту 1 кандидатська дисертація, захищені 5 дипломних робіт та одна 

магістерська  робота. На основі результатів наукових досліджень, отриманих в даній роботі, 

започаткований курс лекцій по дисциплінам “Математичні засади технічної діагностики”, 

“Методи контролю обладнання електричних мереж та прогнозування залишкового ресурсу” та 

“Автоматизовані системи контролю” блоку дисциплін “Технічна діагностика” навчального 

плану підготовки спеціалістів за фахом 7.090602 “Електричні системи та мережі”. 

 

 

Результати інших прикладних робіт наведені нижче. 

 

 

Нові речовини та матеріали 

 

Розроблені реакційно здатні олігомери на основі епоксіфуранових сполук з 

ненасиченими жирними кислотами та їх естерами з багатоатомними спиртами та олігоестерами, 

до складу яких були введені малеїнатні похідні. Вивчені закономірності формування 

тривимірного полімеру, вплив каталітичних систем на кінетику плівкоутворення. Розроблені 

олігомери можуть бути використані як самостійні плівкоутворювачі за рахунок подвійних 

зв’язків фуранового циклу, жирних кислот та малеїнатної ненасиченості під впливом 

прискорювачів оксиполімеризації, онієвих каталізаторів та естерів мінеральних кислот. 

Продукти модифікації алкідних смол епокси-фурановими сполуками висихають у 2 рази 

швидше, олігоамідоестери- у 5-10 разів; епоксидні олігомери покращують свою хімічну 

стійкість у розчинах лугів та кислот у 1,5 рази. 
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 Проведені дослідження відкривають перспективи до широкого використання нового 

класу фурановмісних олігомерів гарячого та холодного тужавіння, які відповідають 

підвищеним екологічним вимогам та мають високі фізико-механічні властивості і захисні 

властивості, а також відкривають нові можливості використання доступного джерела 

поновлювальної сировини. 

 Підвищені фізико-механічні і захисні властивості поліуретанових композицій з 

антистатичними властивостями лягли в основу  грунт – емалі УР-599 марок П и Е, які 

відповідають усім необхідним вимогам по хімічної стійкості, еластичності, суцільності, 

електропровідності щодо покриттів для фарбування внутрішніх поверхонь засобів 

зберігання й транспортування автомобільних бензинів, палив для реактивних двигунів, 

дизельного палива, сирої нафти та інших нафтопродуктів. 

 

 

 

Нові комп‘ютерні засоби та технології інформатизації суспільства. 

 

  

Розроблені методики застосування можливостей комп’ютерних та мережевих 

технологій, як засобу підвищення якості освіти. Зокрема , розроблені рекомендації щодо 

методики застосування існуючих мультимедійних і програмних засобів, що можуть бути 

застосовані для реалізації мультимедійних складових дистанційних курсів навчання, для 

створення віртуальних сцен, побудови математичних і фізичних моделей процесів, що 

моделюються, проведено їх аналіз з погляду придатності та оптимальності для розроблення 

тренажерів віртуальної реальності. Опрацьований  детальний план проекту із розроблення 

мультимедійних модулів, що базуються на принципах віртуальної реальності та їхнього 

впровадження в навчальний процес університетів на прикладі курсу фізики, визначено 

перелік віртуальних лабораторних робіт, на основі розроблення яких мають бути відпрацьовані 

програмні та методологічні аспекти досліджуваної технології.  

  

                Досліджені технічні аспекти впровадження новітніх інформаційних технологій у 

навчальному процесі та обміну інтегрованими потоками даних між закладами освіти, 

підключених до регіонального вузла мережі URАN, в якості базової системи інформаційного 

менеджменту дистанційного навчання. Розроблене програмне забезпечення інстальоване та 

відтестоване в Харківському інституті управління, крім того , розпочато тестування "Системи 

інформаційного менеджменту" (СІМ) в Донецькому державному медичному університеті.  

Проведено тестування СІМ з одночасної роботи з 15 робочих станцій за умови 

наповненості баз даних понад 75% від доступного обсягу жорсткого диску серверу (понад 2,5 

млн. записів). Виконано комплекс робіт з модернізації Харківського регіонального сегмента 

науково-освітньої мережі URAN:  за участю співробітників університету змонтовано та введено 

в експлуатацію нову технічну площадку безпосередньо на території Харківської міжміської 

телеграфно-телефонної станції (МТТС).  

 

 В галузі розробки інформаційних моделей для реалізації процедур структурного синтезу 

в комп'ютерно-інтегрованих системах розроблені методи рішення дискретних 

багатокритеріальних задач структурної оптимізації, які базуються на  отриманні розподілу 

дискретних альтернатів у вигляді варіантів технологічних схем (ТС) складного системного 

технологічного об'єкту у просторі значень безрозмірних локальних критеріїв, які відображують 

оцінки довго тривалості процесу утворення ТС і витрат ресурсів на утворення процесу. 

Запропонована структуризація області розподілу альтернатив з урахуванням типу виробництва, 

що дозволяє суттєво скоротити перебір варіантів, що оцінюються, за допомогою узагальненого 
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критерію. Розроблена та досліджена модель багатовимірного інформаційного простору (БІП) 

для моделювання процесів адаптивного проектування складних інформаційно-управляючих 

систем (ІУС), яка є функціональною композицією інформаційних та алгоритмічних ресурсів 

проектування, що еволюціонують у часі. В складі БІП визначені чотири локальних 

інформаційних простора: простір моделювання системної архітектури; простір станів 

системних вимог (СВ); простір пошуку проектних рішень (ПР); простір моделей оцінки ПР.

 Розроблені методики та відповідне інструментальне середовище моделювання для 

дослідження ПР, за їх допомогою проведені численні експерименти, оброблена зібрана 

статистика та побудовані імітаційні та метричні моделі, які дозволять отримати достовірну 

оцінку продуктивності та надійності отриманих архітектурних і програмних рішень при 

використанні їх в ІУС, що працюють в реальному масштабі часу та під різними 

обчислювальними навантаженнями. 

 
Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі. 
 

Сформульований загальний  підхід до розрахунків на міцність і жорсткість структурно 

зв'язаних механічних систем, створена узагальнена математичну постановку мішаних 

контактних задач для таких систем, яка враховує різну мірність їхніх структурних елементів, 

різноманітні механізми їхньої контактної взаємодії, не лінійність пружно-пластичного 

деформування при контактному та електромагнітному навантаженні. На базі методу скінчених 

елементів із двовимірними і тривимірними скінченими елементами запропоновані моделі 

систем, методи та алгоритми розв’язання сформульованих нелінійних мішаних контактних 

задач, які орієнтовані на застосування методу скінчених елементів.  

Для адекватного моделювання контактної взаємодії елементів систем на базі методу 

скінчених елементів запропоновані спеціальні алгоритми, засновані на введенні у межах 

можливої області контакту "контактних шарів", які здатні моделювати різні механізми 

контактної взаємодії між елементами таких систем та дозволяють ефективно визначити області 

контакту і відриву. Запропоновано методику для визначення фізико-механічних властивостей 

контактних шарів, зокрема й нелінійних, за рахунок яких здійснюється моделювання різних 

механізмів взаємодії тіл на контактних поверхнях елементів структурно зв'язаних механічних 

систем. 

Створено дослідницьке програмне забезпечення для розрахунків на міцність і жорсткість 

структурно зв'язаних механічних систем у виді програмного комплексу  SPACE-T, який 

орієнтовано на використання сучасних IBM - сумісних комп'ютерів, та дозволяє провадити 

розрахунки на міцність і жорсткість складних технологічних систем на етапах їхнього 

проектування, модернізації і доведення.  Створена нова розрахункова база для аналізу міцності 

і жорсткості класу структурно зв'язаних механічних і технологічних систем при їхньому 

контактному і електромагнітному навантаженнях, що має суттєве практичне значення, бо на цій 

основі можна здійснювати розрахунки складних об'єктів нової техніки і технологічного 

оснащення на етапах їхнього проектування, виготовлення індукторних систем для плоского 

магнітно-імпульсного штампування тонколистових електропровідних заготівок з погано 

провідних металів.  Для плоского штампування тонких металевих заготівок запропоновано 

використати комбіновані шарові матриці, які складають із діелектричної пластини та 

розташованої на ній сталевої накладки з рисунком для штампування. 

  

 Визначено характер розподілу електродинамічних зусиль у багатовитковому та 

масивному якорях електромеханічного перетворювача енергії та показано, що в основному він 

визначається геометричними параметрами перетворювача і мало залежить від джерела 

збудження. Встановлено, що у кріогенному перетворювачі дискової форми, якщо висота цієї 
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обмотки не перевищує 4...8 % від висоти первинної обмотки, забезпечується підвищення 

основних електромеханічних показників до 25 %. При цьому обмотка збудження може бути 

виконана з радіальними каналами для охолодження, висота яких у аксіальному напрямку 

складає 1,2...1,5 висоти обмотки у компактному виконанні. Визначено алгоритм вибору 

основних і додаткових параметрів, параметричних та функціональних обмежень и з 

використанням глобальної і локальної методик оптимізації, заснованих на сполученні 

генетичних алгоритмів і методу деформованого багатогранника, виконано параметричний 

синтез високоефективних силових і енергетичних перетворювачів коаксіального і дискової 

конфігурації у відповідності з їх призначенням. Визначено, що при збудженні кріогенного 

перетворювача від джерела виникає істотне збільшення тривалості імпульсу індукованого 

струму у якірній обмотці, внаслідок чого зростає імпульс силової дії, що забезпечує підвищення 

ККД перетворювача у 2...5 разів у залежності від величини навантаження; при цьому в 

початковий момент струм приймає форму імпульсу, амплітуда якого у 4...8 разів перевищує 

струм при кімнатній температурі. 

Встановлено, що використання кріогенного охолодження для електромеханічного 

перетворювача з ємнісним збудженням також забезпечує збільшення струмів у обмотках та 

зменшення гальмівної складової електродинамічної сили, підвищуючи швидкість у 1,5...3,0 

рази і ККД у 3...6 разів. Охолодження рідким азотом дозволяє змінити характер процесу 

збудження обмотки від ємнісного накопичувача з аперіодичного в коливально-загасаючий із 

збільшенням амплітуди струму у 2...3 рази, або при збереженні коливального характеру 

збільшити максимальне значення струму на 30...50 % з підвищенням амплітуди наступних 

півперіодів у 3...5 разів; 

Визначені шляхи підвищення ефективності електромеханічних перетворювачів за 

допомогою системи керування ємнісним накопичувачем. Показано, що використання 

електронної системи керування, що формує одно полярні імпульси у обмотці збудження, 

забезпечує зниження її температури на 30...40 % у перетворювачі, що функціонує при кімнатній 

температурі, та в 2...3 рази – при азотному охолодженні; ККД при цьому підвищується, 

відповідно, на 30...40 % та 50...80 %. При забезпеченні однополярного імпульсу у якірній 

обмотці її нагрів зменшується на 20...30 %, швидкість збільшується на 10...50 %, а ККД 

перетворювача підвищується більш ніж у 2 рази. 

Встановлено, що розподілений і послідовний підвід енергії до секцій статорної обмотки 

електромеханічного перетворювача циліндричної форми забезпечує підвищення швидкості на 

45...55 % при кімнатній і на 25...30 % при азотній температурах, ККД – у 1,6...2,0 рази та 

зменшення сумарних витрат на 30...40 % у порівнянні з зосередженим підводом енергії, що має 

місце у односекційному перетворювачі з тією ж енергією джерела. Послідовне збудження 

секцій статорної обмотки при однаковій напрузі ємнісного накопичувача необхідно 

здійснювати при рівномірному або зменшеному розподілу ємностей по секціям у напрямку 

руху. Розглянуто режим імпульсного збудження кріорезистивних обмоток, який визначається 

рядом нелінійних електромагнітних і теплових процесів, що мають різну інерційність. 

Виконано аналіз ефективності обмоток, які охолоджуються рідким азотом, при використанні 

параметра, що характеризує величину інтеграла струму при відповідному перевищенні 

температури, і параметра, що характеризує максимальну МРС при відповідній напрузі джерела. 

Визначені закономірності протікання перехідних процесів і вплив індуктивності на 

ефективність обмоток при збудженні від джерела постійної напруги і ємнісного накопичувача. 

Розроблена принципова конструктивна схема електромеханічного імпульсного 

перетворювача, який містить комбінований електромагнітний екран, і запропоновано 

комплексний критерій ефективності екранованого перетворювача, що враховує ефективність 

роботи перетворювача і зовнішні електромагнітні поля; визначено вплив зовнішнього 

електромагнітного екрану на ефективність кріогенного електромеханічного імпульсного 

перетворювача. 
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На основі аналізу результатів режимів роботи вогнетехнічних агрегатів розроблено 

загальну методику досліджень системи регенерації промислових агрегатів ванного типу, 

які широко використовуються на підприємствах України для виробництва скла. 

Обґрунтовано використання численного методу елементарних балансів для розрахунків 

температурних характеристик в системі регенерації скловарних печей. Розроблено уточнену 

методику розрахунку коефіцієнтів складного теплообміну для каналів насадки різної форми, 

яка враховує реальні умови експлуатації скловарних печей, в тому числі запиленість та 

вологість газових потоків. З використанням численного методу елементарних теплових 

балансів на основі розробленого алгоритму створено уточнену математичну модель для 

визначення температурних характеристик та теплотехнічних показників насадки регенераторів 

скловарних печей, в тому числі і з двокамерною компоновкою. Складено дослідницьку 

програму, яка дозволяє виконання розрахункових досліджень при умові використання різних 

вогнетривких матеріалів для насадки регенераторів в широкому діапазоні зміни температур 

теплоносіїв на рівні 100−1600 
о
С, що відповідає реальним умовам роботи промислових 

агрегатів. За допомогою складеної програми виконано рішення тестових задач, які підтвердили 

можливість використання розробленої уточненої математичної моделі для розрахунків процесів 

теплообміну в насадці регенеративного теплообмінника з вогнетривкою насадкою і для 

діагностики параметричних характеристик системи регенеративного підігріву повітря горіння 

для багатокамерних регенераторів. Отримані результати будуть використані для постановки та 

рішення задачі оптимального керування режимними параметрами регенераторів скловарних 

печей. Отримана база даних буде використана також в подальшому для оптимізації режимів 

роботи регенераторів з урахуванням економічних показників з метою розробки рекомендацій 

по енергозбереженню та раціональному використанню природного газу в виробництві 

скла.  

Отримані результати мають науково-практичне значення, вони складають методичну 

базу для розробки енергозберігаючих теплотехнологій для промислового виробництва 

скла в реакторах ванного типу безперервної дії. Результати досліджень можуть бути 

використані для рішення задач енергозбереження в системах регенерації плавильних та 

нагрівальних агрегатів, які широко використовуються на металургійних підприємствах 

України.  

  

Розроблено алгоритмічне і програмне забезпечення для побудови функціональних схем 

цифрового блоку керування колісних та гусеничних машин спеціального призначення, проведена 

верифікація розроблених алгоритмічних і програмних засобів. Розроблено повну математичну 

модель збуреного руху гусеничної та колісної машини по пересіченій місцевості, при цьому  

об'єкт представлений у вигляді сукупності агрегатів: двигуна внутрішнього згоряння із 

серійною гідромеханічною системою паливоподачі, трансмісії і системи підресорювання. 

Використання в математичній моделі застарілої гідромеханічної системи паливоподачі 

обумовлене тим, що така система, маючи високий ступінь нерівномірності, вносить значні 

перешкоди в роботу системи взаємодії, тобто в процесі моделювання розроблювальна система в 

найбільш важкі умови функціонування. По тій же причині в математичну модель включена 

система підресорювання,  яка є джерелом параметричних збурень для системи керування 

взаємодією. 

 Запропоновані нові методи розв'язування прямої, гібридної та оберненої задач 

розрахунку течії в шарі змінної товщини, в яких ці задачі представлені як множина задач 

розрахунку течії в окремих поперечних перетинах шару, що покривають із достатньою 

гущиною весь шар; вперше задача розрахунку течії в окремому поперечному перетині шару 

змінної товщини сформульована як задача безумовної оптимізації і розв'язана методами 

нелінійного програмування, що не вимагають зберігання інформації про передісторію 

оптимізаційного пошуку; одержав подальший розвиток метод розрахунку квазітривимірної 
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течії, внаслідок чого задача розрахунку течії представлена як множина задач безумовної 

оптимізації, які можуть розв'язуватися послідовно, в довільному порядку, групами або 

одночасно, що істотно скорочує час розв'язування задачі. 

 У результаті розрахунково-теоретичних досліджень отримані нові форми соплових 

лопаток, використання яких дозволяє підвищити ККД ступенів турбін. Розроблені методи 

розв'язування прямої і гібридної квазітривимірних задач розрахунку течії в міжлопаткових 

каналах решіток турбін;  розроблений комплекс комп'ютерних програм для розрахунку течії в 

шарі змінної товщини в рамках прямої, гібридної і зворотної задач і рішення задачі оптимальної 

профілізації турбінних решіток; виконане вдосконалення конструкції атласного профілю 

соплових решіток турбіни, внаслідок чого забезпечений низький рівень як профільних, так і 

вторинних втрат решітки.  Розроблена програма розрахунку параметрів потоку в ступіні і 

результати проведених розрахунково-теоретичних робіт можуть бути використані для 

проектування високоекономічних парових турбін.  

 

Встановлені закономірності впливу геометричних та електрофізичних параметрів 

електромеханічної системи тягових передач високошвидкісного колісного залізничного 

транспорту (ВШКЗТ) на силові та енергетичні показники його роботи при швидкості руху 200–

300 км/г.  З єдиних  позицій для різноманітних  варіантів схем передачі  потужності  рухомого 

складу поїзда ВШКЗТ створені математичні  моделі електромеханічного перетворення 

енергії, що дозволять оцінити вплив конструктивних і електромагнітних параметрів вузлів, що 

входять  у схему, на техніко-економічні показники роботи такого транспорту при різного роду 

нестаціонарних процесах проводів на базі асинхронних, вентильних, індукторних двигунів та 

двигуна з комбінованим збудженням.  

 Розглянуто тягові передачі потужності на основі нової єдності двигунів - двигуни з 

поперечним полем, які завдяки використанню нетрадиційної магнітної системи з високо 

коерцитивними постійними магнітами та концентричної сконцентрованої обмотки з рідинним 

охолодженням дозволило знизити показник ваги тягового приводи на один кіловат потужності 

до 0,8. 

 Запропонована нова комбінована система збудження вентильних електромеханічних 

перетворювачів енергії. Завдяки її використанню значною мірою знижено розхід постійних 

магнітів та собівартість конструкції в цілому. Розроблено нові математичні моделі які 

дозволяють визначити вплив шляху на режими роботи тягової передачі потужності та окремих 

її елементів.  Запропоновано системи накопичення енергії для сучасного рухомого складу, що в 

значній мірі знизить піки токів в момент розгону рухомого складу. На базі теорії 

багатокритеріальної і глобальної оптимізації  з використанням генетичних алгоритмів створено 

програмно-алгоритмічний комплекс, що дозволить синтезувати систему передачі потужності 

тягового приводу рухомого складу ВШКЗТ, який  у максимальному ступені задовольняти 

вимогам світового інженерного співтовариства до транспорту. Розроблений алгоритм 

знаходження раціональних параметрів системи комбінованого збудження для системи передачі 

потужності  з вентильними електромеханічними перетворювачами енергії. 

 

Розроблений  вентильно-індукторний двигуна для регульованих приводів ,  виконано 

дослідження структури магнітного поля та розподілу магнітних потоків, отримано комплекс 

індуктивних параметрів, необхідних для розробки динамічної математичної моделі, структура 

якої залежить від часово-просторової ідентифікації станів двигуна. Для реалізації різних 

режимів двигуна розроблено комплекс алгоритмів управління, що дозволяє формувати 

сукупність бажаних механічних характеристик. Визначено додаткові канали управління, що 

значно розширюють можливості регулювання двигуна. Розроблено методику розрахунку 

вібропараметрів вентильно-індукторного двигуна, яка дозволяє визначити віброзбуджувальні 
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сили в залежності від геометричних параметрів, магнітної індукції в повітряному зазорі та 

частоти обертання ротора. 

 

Створена теоретична база для розробки методів проектування електричних машин 

та інших електромеханічних пристроїв на основі чисельних методів розрахунку 

електромагнітних полів, параметрів і процесів. Сформовано математичні моделі чисельного 

розрахунку магнітного поля, яки поєднують універсальну основу і вітки індивідуалізації 

окремих типів цих пристроїв. Удосконалено чисельні методи та розроблено універсальні 

алгоритми розрахунку електромагнітних полів параметрів і процесів електричних машин з 

адаптацію їх до умов типових форм електромеханічних пристроїв. 

Запропоновано та сформовано математичні моделі чисельного розрахунку магнітного поля 

електричних машин, що поєднують універсальну основу і вітки індивідуалізації основних типів 

цих машин: машин постійного струму та машин змінного струму.  

Розроблено методи та засоби ефективної програмної реалізації математичних моделей 

чисельного розрахунку магнітного поля електричних машин. Ці методи і засоби засновані на 

двохсітковій розрахунковій моделі, яка дозволяє отримати не тільки просторові, але і часові 

параметри і характеристики магнітні поля і параметрів електричних машин, причому з будь-

якими взаємними положеннями їхніх ротора і статора.  

Розроблено систему методів удосконалення чисельних розрахунків електромагнітних полів 

з адаптацією їх до умов типових форм електричних машин та інших електромеханічних 

пристроїв, які враховують урахування кінцевої довжини та неоднорідності магніто проводу при 

розрахунках магнітних полив у поперечному перерізі цих пристроїв; компенсацію 

геометричних спотворень у зубцево-пазових структурах електричних машин при їхньої 

кінцево-різницевої апроксимації; розрахунок  магнітних полів в кінцевій зоні електричних 

машин.   

Розроблено математичні моделі для обчислення електромагнітних параметрів і 

характеристик електричних машин та інших електромеханічних пристроїв на базі результатів 

розрахунку електромагнітних полів. Для цього подані теоретичні основи визначення комплексу 

електромагнітних параметрів електричних машин і інших електротехнічних пристроїв на основі 

чисельних розрахунків електромагнітних полів, а саме: векторного магнітного потенціалу, 

індукції і напруженості магнітного поля, падінь магнітної напруги, магнітних потоків, 

потокозчеплень і провідності, власних і взаємних індуктивностей, індуктивних опорів, 

електрорушійних сил, електродинамічних зусиль, електромагнітного моменту, магнітної 

енергії, вихрових струмів, втрат потужності тощо. Важливим є те, що ці параметри є 

визначальними для електричних машин і на базі запропонованих методів, методик та програм 

вони знаходяться для різних типів та конструкцій за єдиним підходом. Таки чином 

забезпечується як універсалізм розраховувачів, так і скорочується необхідна 

розрахунково-методична структура, яка раніш розроблялась практично для кожної 

окремого типу конструкції кожного типу електричної машини. 

 

Створена комп’ютерна модель характеристики тертя для дослідження явища зривних 

фрикційних автоколиваннь (АКФ) та доведена її адекватність  для електроприводів машин і 

механізмів з негативним в’язким тертям. Запропоновані засоби усунення АКФ 1-роду за 

допомогою електропривода, керованого нейроконтролером, виконаним за принципом 

нейронної мережі типу "персептрон", синтезованого методом генетичних алгоритмів. 

Обґрунтований  і запропонований в якості ідеально збалансованого комплексного критерію 

якості керування умовно стійких електромеханічних систем з від’ємним в’язким тертям 
мінімаксний критерій мінімуму показника колосальності при заданому контурному коефіцієнті 

підсилення та варіаціі нулів передатної функції регуляторів. 
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Запропоновані комп’ютерні моделі та засоби усунення зривних фрикційних 

автоколивань можуть бути використані при розробці перспективних систем електроприводів 

для машин і механізмів, в яких має місце прослизання. До таких машин і механізмів відносяться 

прокатні стани, електротранспортні засоби, металорізальні верстати, роботи і маніпулятори та 

інші електроприводи з підвищеними техніко-економічні показниками, надійністю та 

динамічними показниками якості керування, зменшеними втратами енергії.  

  

 Одержані математичні моделі та підходи до вирішення проблем оптимального 

управління  в умовах неповної інформації про об'єкт керування стосовно оптимізації процесів 

нагрівання, охолодження, термообробки, сушіння, які  дозволяють за рахунок компромісного 

управління, оптимального за швидкістю та питомим витратам енергії, скоротити загальні 

енерговитрати.  

 

Розроблена методика для оцінки кількості інформації показників якості  

трансформаторного масла.  Запропонована модель прогнозу залишкового ресурсу 

трансформаторного масла по найбільш інформативному по відношенню до окислювальних 

процесів показнику масла - кислотному числу,яка може бути використана для прогнозу 

залишкового ресурсу рідкої ізоляції обладнання в цілому. При цьому точність прогнозу 

становить 0,00115 мгКОН і отримана можливість, для прогнозування можливих значень 

показників якості рідкої ізоляції, що дозволить знизити частоту випробувань і як наслідок 

знизити витрати на проведення контролю якості електричної ізоляції. 

  

 Створено експериментальні генератори імпульсних струмів ГІС-10 та ГІС-48 на базі 

магнітно-імпульсних установок МІУ-10 та МІУ-48, за допомогою яких у рідині збуджуються 

імпульси тиску (ударні хвилі) амплітудою 14-34 МПа та тривалістю порядку 100мкс. За 

допомогою таких імпульсів експериментально доведена можливість ефективної інактивації 

шкідливих мікроорганізмів у рідких продуктах харчування. 

 

Розроблені наукові критерії виробництва рідких вуглеводнів та синтез-газу з неспікного 

вугілля , які базуються на  використанні діючих коксових печей коксохімічного виробництва та 

вивільнені від виробництва доменного коксу, що дає можливість альтернативного 

використання звільненого фонду коксових печей. Проведені дослідження  термолізу 

малометаморфізованого вугілля , які доводять можливість створення технологій  виробництва 

рідкої вуглеводневої сировини для отримання бензину, дизельного пального, гасу та мастил, а 

також відповідного газу для промисловості  органічного синтезу. 

  

Створені основні принципи побудови автоматизованих приладів для безконтактного 

визначення температури матеріалів і середовищ та багатофункціональних методів неруйнівного 

контролю. Отримані  універсальні функції перетворювання, які пов'язують нормовані сигнали 

перетворювача з узагальненими параметрами провідного виробу. Універсальними вони звуться 

тому що охоплюють широкий асортимент матеріалів та виробів, як по електромагнітним, 

геометричним параметрам і таким фізико-хімічним величинам, таким ,як твердість, міцніть, 

температура, наявність домінуючих домішок і інших параметрів. Створена методика оцінки 

похибок вимірювання електрофізичних параметрів контактним методом і температури 

безконтактним методом.  

Розроблено безконтактний електромагнітно-акустичний товщиномір, робота якого 

основана на новому принципі збудження та прийому ультразвукових хвиль на основі  

формування та обробки інформаційного сигналу з індивідуальними особливостями. Такий 



 49 

підхід дозволив підвищити відношення корисного сигналу і шуму майже у 100 разів. В 

результаті товщиномір може виконувати вимірювання виробів товщиною від 3 до 40 мм, в тому 

числі з сильнокородованими поверхнями, поверхнями, вкритими брудом, діелектричними 

ізоляційними шарами, льодом, мастилами та іншими. Розробка була відзначена грамотою 

"Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики".  

  

Доведена доцільність використання компенсованих керованих випрямлячів (ККВ) у 

системах DP (distrsbuted power) електростанцій з альтернативними джерелами енергії. Ці 

пристрої у таких системах мають підвищений коефіцієнт корисної дії та забезпечують гнучке 

поєднання перетворювальної системи з промисловою  електричною мережею. Розроблена 

система розгону асинхронного двигуна від безпосереднього перетворювача частоти з 

використанням векторної системи керування та виконана розробка системи пуску асинхронного 

двигуна від автономного інвертора струму з перекомутацією двигуна на  електричну мережу. 

 Розроблений алгоритм керування перетворювача, який дозволяє демпфірувати 

коливання вихідної напруги, які виникають при роботі перетворювача на нелінійне 

навантаження (випрямляч із ємнісним фільтром) та запропоновані  вимоги до перетворювача, 

для покращення  електромагнітної сумісності обладнання  та дані рекомендації з вибору 

структури фільтра відповідно сформульованим вимогам.  

На основі створеної бази параметрів електромагнітних завад природного та штучного 

походження, які визначають технічні характеристики випробувального обладнання та засобів 

вимірювання, необхідних для проведення експериментальних робіт з діагностики 

електромагнітної обстановки на електроенергооб'єктах України, вдосконалено 

вимірювальний комплекс "ИКП-1У", який призначений для імітації електромагнітних завад 

та   виготовлено три дослідних зразка комплексу.  

Проведено приймально-здавальні випробування ккомплексу "ИКП-1У", які узгоджено з 

Харківською обласною санітарно-епідеміологічною станцією (лист № 05.03.02-07/35802 від 

10.08.2005), Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (лист № 06-11/4239 від 

10.08.05), Державним департаментом пожежної безпеки МНС України (лист 21/3/2376 від 

19.08.05). Приймальні випробування комплексу "ИКП-1У" проводились  Національним 

науковим центром "Інститут метрології" (ННЦІМ) за участю Державного підприємства 

"Харківстандартметрологія" (ДПХСМ).Отримано сертифікат відповідності вимірювального 

комплексу "ИКП-1У" вимогам ТУ У 33.2-14102968-001:2005. 

 Рішенням Держспоживстандарту України затверджено тип засобу вимірювальної 

техніки "Комплекс вимірювальний "ИКП-1У" та занесено його до Державного реєстру 

засобів вимірювальної техніки за номером У2128-05.  

 

Вперше виявлені, обґрунтовані та рекомендовані найбільш прийнятні з практичної точки 

зору конфігурації  електродів при руйнуванні бетону шляхом проникнення електричного 

розряду у його поверхню – системи  “стержень-стержень” з довжиною зазору 2…10 см, а при 

руйнуванні бетону електричним розрядом у його товщі –  системи “стержень-площина” і 

“стержень-стержень” з довжиною зазору 5...12 см. 

Виявлені основні закономірності руйнування бетону для різних систем електродів при їх 

накладанні на одну поверхню, при ініціюванні розряду у товщі бетону та при дробленні бетону. 

Рекомендовано застосування багатоелектродних систем  , які при використанні наносекундних 

імпульсів напруги амплітудою 400...600 кВ сприяють виникненню багатоканального розряду, 

що збільшує продуктивність руйнування на 10...15%. 

 Запропонована практична схема з двома джерелами енергії, яка забезпечує суттєве 

підвищення ефективності процесу руйнування бетону за рахунок збільшення зони 
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тріщиноутворення. Розрахункові питомі енерговитрати при цьому становитимуть (у залежності 

від типів виробів, що руйнуються) – 3...8 кВт год/м
3
. 

 

 Розроблено методику розрахунку високоенергетичних високовольтних імпульсних 

конденсаторів для потужних генераторів імпульсних струмів (ПГІС) з урахуванням одночасно 

показників надійності та відхилення ємності від номінального значення.   

 Вперше вирішена теоретична задача оптимального вибору числа радіально-симетрично 

розташованих модулів (на базі високовольтних імпульсних конденсаторів) генератора Фітча 

(базовий варіант ПГІС), за критерієм досягнення максимальної енергії і мінімальної 

індуктивності. Знайдено, що модулі повинні займати площу, яка обмежена колами, відношення 

діаметрів котрих близько до значення 2. 

 

Створена удосконалена концепція блискавкозахисту антенно-фідерних пристроїв (АФП) 

об’єктів аерокосмічної техніки та розроблені, виготовлені  та досліджені макет імпульсного 

захисного фільтра та  макет обмежувача напруги для об’єктів аерокосмічної техніки.  

 

Розроблено, виготовлено та досліджено макет генератора імпульсного струму блискавки. 

При цьому, струм блискавки, який подавався  на об’єкти аерокосмічної техніки, відповідав  

діючим стандартам  часової форми для імпульсів струму блискавки близько  2/50мкс та 

амплітуди до 200кА. 

  

 Підтверджено концепцію раціональної дії сильного імпульсного електричного поля (СІЕП) 

при знезаражуючій обробці рідко текучих продуктів, яка полягає в тому, що дія СІЕП 

відбувається як на внутрішній вміст клітини, внаслідок крутого фронту імпульсів (не більше 

20 нс), так і на клітинну мембрану, внаслідок достатньої тривалості імпульсів (не менше 

100 нс). Обов’язковою умовою необоротності інактивації (біологічного знезараження) є 

перевищення миттєвої (без витримки при ній) критичної температури, що при напруженостях 

СІЕП Е100 кВ/см для більшості мікроорганізмів складає tc=(50-65)C. Крім того, показано 

можливість обробки продуктів в діелектричній тарі , при цьому  оптимальна тривалість 

високовольтних імпульсів  знаходиться в діапазоні 1-10 наносекунд. 

Створено первинний макет генератора імпульсного коронного розряду з розширеною 

зоною іонізації ,за допомогою якого вперше вдалося отримати розряд, при якому  світіння 

бузково-синього кольору заповнює собою по довжині увесь розрядний проміжок. Застосування 

такого пристрою дозволило отримати озон з концентрацією до 5 г/м
3
 в неосушеному повітрі з 

малими питомими енерговитратами. 

Експериментально  отримано нове фізичне явище – імпульсний коронний розряд з 

розширеною зоною іонізації, використання якого  відкриває шляхи просування на ринок 

озонних та інших плазмохімічних енергозаощаджуючих технологій. 
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4. Описи найбільш ефективних розробок та робіт із значним економічним і соціальним 

ефектом 

 

БАГАТОШАРОВІ РЕНТГЕНІВСЬКІ ДЗЕРКАЛА З ПОКРАЩЕНИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ  
1. Автори: г.н.с. В.В. Кондратенко, с.н.с. А.Г. Пономаренко, с.н.с. Ю.П. Першин, с.н.с. 

Є.А. Бугаєв, с.н.с. І.А. Копилець, с.н.с. Є.М. Зубарєв, н.с. Д.Л. Воронов, м.н.с. О.В. Пеньков. 

2. Основні характеристики, суть розробки 
Багатошарові рентгенівські дзеркала – це плівкові функціональні матеріали, які являють 

собою періодично почергово нанесені шари нанометрової товщини двох речовин з 

відповідними оптичними константами. Число періодів варіюється від 10 до декількох сотень. 

Призначені для керування (монохроматизації, фокусування, побудови зображення) м'яким 

рентгенівським випромінюванням в діапазоні довжин хвиль 0,5-60 нм. Основними галузями 

застосування є: рентгеноспектральний аналіз, рентгенівська мікроскопія, діагностика плазми, 

астрофізика, проекційна рентгенівська літографія. 

Характеристики: 

-  підвищення відбивної здатності для окремих частин спектру, наприклад, для 

дзеркал Co/C нормального падіння на довжині хвилі 4,47 нм коефіцієнт відбиття 

склав 15%, що перевищує світовий рівень; для дзеркал Sc/Cr/Si нормального падіння 

на довжині хвилі 46,9 нм коефіцієнт відбиття склав 40%; для об'єктиву Шварцшильда 

на цій же довжині хвилі сумарний коефіцієнт відбиття перевищив 12%, що дозволило 

вперше отримати зображення різних тест-об'єктів в цій частині рентгенівського 

спектру з розділенням на рівні 100 нанометрів.  

- створені дзеркала із заданим спектральним розділенням: від 

високороздільних для спектрального аналізу до широкосмугових для діагностики 

плазми; 

- збільшений розмір дзеркал до 100 мм в діаметрі зі зміною періоду за 

площею не гірше 1%. Використовуються плоскі й криволінійні (циліндричні та 

сферичні) підкладки. 

3. Патентно- конкурентоспроможні результати 

Основні ідеї зі створення багатошарових рентгенівських дзеркал були запатентовані 

американською фірмою "Ovonix" на початку 80-х років минулого століття. 

4.Порівняння зі світовими аналогами. 

Характеристики більшості дзеркал, що виготовляються,  відповідають світовому рівню, 

а в окремих випадках перевершують його. 

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

реалізації, показники, вартість. 

Вартість багатошарових рентгенівських дзеркал залежить від вимог, які ставляться до їх 

оптичних характеристик. Мінімальна вартість дзеркала становить 1500 грн., що істотно нижче, 

ніж на світовому ринку. 

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

реалізовані результати розробки. 

Наукове приладобудування. 

 - НВО "SELMI", м. Суми – для комплектації растрових електронних мікроскопів з 

приставкою для мікроаналізу. Оснащення приладів рентгенівськими дзеркалами 

дозволяє розширити число аналізованих хімічних елементів за рахунок таких елементів 

як кисень, азот, вуглець, бор. Це принципово збільшує можливості приладу в проведенні 

фундаментальних і прикладних досліджень у фізиці, хімії, металургії і геології. 
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 Фірма "Укррентген", м. Харків – для комплектації рентгенфлюоресцентного 

спектрометра "Спрут" з метою розширення кількості аналізованих хімічних елементів 

(від сірки до вуглецю). 

 Інститути НАНУ і ВУЗи для модернізації рентгено-спектрального обладнання.  

 Інститути НАНУ, в яких ведуться роботи з діагностики плазми. 

7.Стан готовності розробки. 

На сьогодні розроблена технологія створення рентгенівських дзеркал для всього 

діапазону м'якого рентгенівського випромінювання: 0,5-60 нм. При цьому постійно ведуться 

роботи з поліпшення їх оптичних характеристик (наближення до теоретичної межі). 

8. Існуючі результати впровадження 

У 2004-2005 роках у рамках госпдоговору було виготовлено шість комплектів 

рентгенівських дзеркал для растрових електронних мікроскопів з приставкою для мікроаналізу, 

що виготовляються в НВО "SELMI", м. Суми.  

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

Кафедра «Фізики металів та напівпровідників», НТУ «ХПІ», вул.Фрунзе 21,  61002, м. 

Харків. 

Тел. (057)....707-68-31, факс: (057) 700-40-34. 

 

УСТАНОВКА ОЧИЩЕННЯ ВОД ВІД ДОМІШОК ОЛІЙ, ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, 

БАКТЕРІЙ І ІНШИХ 

1. Автори: Березуцкий.В.В., Древаль А.Н. 

2. Основні характеристики, суть розробки. 
Очищення вод від олій, іонів важких металів, бактерій і інших домішок з наступною 

їхньою утилізацією і створення замкнутих локальних систем водопостачання, здійснюється на 

основі способу і пристрою електрохімічного очищення.  

 
Технічні характеристики: 

Продуктивність очисного устаткування, м
3
/год 1...5 

Ступінь очищення стічних вод ,%  99.9 

Кількість обслуговуючого персоналу , чол. 1 

Потрібна площа для розміщення устаткування, м
2 

30...60 
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Склад очисного устаткування: 

 - приймальні ємності; - реагентні ємності; - поличний відстійник; - електрокоагулятор 

"ЭКОС"; - ємність очищеної води; - електронасосні агрегати; - випрямінувач електричного 

струму типу ТВР 1-3150/24Т-ОУХЛЧ; - пульт керування; - КВА і автоматика; - вентиляційна 

система (при необхідності). 

Кількість елементів, що входять у технологічну лінію, залежить від  продуктивності 

очисної  системи, умов розміщення устаткування і  вимог замовника. 

Енерго- і матеріалоємність розробки. 

Маса устаткування, кг   4000...6000 

Витрата електроенергії (при експлуатації), кВт
 
на годину, 

 не більш   60000 

3. Патентно – конкурентноспроможні результати. 

У розробці використовується  найбільш  прогресивна  технологічна  схема очищення вод 

гальванічного виробництва, що дозволяє утилізувати шлами, що утворяться після очищення 

води. Основний  елемент  схеми - електрокоагулятор  "ЭКОС" захищений авторським 

свідоцтвом N1815937 і  патентом Російської Федерації N 1691319 (15.11.91.Бюл.№42). 

4. Порівняння зі світовими аналогами. 
За технічними показниками й ефективності процесу не уступає світовим аналогам. По 

розмірах і можливості модифікації конструкції – перевершує усі відомі аналоги.  

5.  Оцінка  ефективності  від  впровадження  і  строки  окупності. 

Очікуваний прибуток, еквівалент американських доларів: 

- за перший рік експлуатації устаткування           10000...20000 

- за другий і наступні роки                                     30000...40000 

- час окупності, міс.                                                15...18 

6. Галузі, міністерства, відомства та інші організації, де може бути реалізована 

розробка. 
Металообробні виробництва і різні виробничі ділянки, де утвориться забруднена 

домішками вода. Велика кількість виробничих ділянок на підприємствах України  і ближнього 

зарубіжжя не мають взагалі  або  мають  примітивні  системи  очищення технічних вод і не 

передбачають наступну утилізацію шламів, що утворяться.  До даної розробки, що  дозволяє  

створити  замкнуті системи водопостачання, виявлений інтерес цілого ряду підприємств в 

Україні і ближнім зарубіжжі. 

7. Стан готовності розробки. 

Цілком готова документація на конструкцію електрохімічного апарата, типовий проект, 

є підприємство готове виготовляти апарати й елементи установки. 

8. Результати впровадження.  
В даний час розробка впроваджена на ТОВ «ШАРП» (м.Харків),  упроваджена на 

Харківському ПО "Електросвіт", заводі "Трактородеталь" (м.Лозова), Полтавському  

горнозбогачувальному комбінаті. Виявлений інтерес Центральним  штатом державної 

воєнізованої гірничорятувальної служби  України (м.Донецьк), підприємством "Пензенські  

міські електричні мережі",  НДІ радіозв'язку  (м.Ростову-на-Дону, РФ),  ПО "Зоря" (м.Миколаїв) 

і  іншими підприємствами та організаціями. 

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

Кафедра «Охорона праці і навколишнього середовища»,  НТУ «ХПІ», вул.Фрунзе 21,  

61002, м. Харків. 

Тел. (057) 707-66-65, 707-64-65. 

E-mail: qwer@kpi.kharkov.ua  
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“РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМОФРІКЦІЙНОГО ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ 

ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА ІНСТРУМЕНТУ” 

1. Автори: к.т.н., проф. Погрібний М. А., д.т.н., проф. Сізий Ю. А., ас. Волков О.О. 

2. Основні характеристики, суть розробки. 

Запропоновано використання методу термофрікційної обробки (ТФО) не тільки для 

різання матеріалів, а й для їх одночасного поверхневого зміцнення. Розроблена технологія 

термофрікційного зміцнення проводиться на плоскошліфувальних та круглошліфувальних 

верстатах без їх переробки, що дає змогу ефективно зміцнювати плоскі та циліндрічні поверхні 

відповідно. Встановлені природа і механізм зміцнення, що полягають в одночасному впливі 

температури і тиску на матеріал у зоні контакту деталі і інструменту. При цьому реалізуються 

такі спеціфічні умови зміцнення поверхневих шарів матеріалів які неможливі при окремому 

впливі температури, наприклад, шляхом термообробки або тиску, наприклад, шляхом ППД. 

3. Патенто-конкурентоспроможні результати 

Одержані твердість і зносостійкість поверхні в деталях із сталей 65Г, У8, Х12М свідчать 

про оригінальність запропонованих методу і технології зміцнення. 

Доведено існування в поверхневому шарі напружень, що стискають. Це є гарним 

показником для зносостійкості поверхні. 

4. Порівняння зі світовими аналогами 

У порівнянні зі світовими аналогами, які забезпечують твердість поверхні понад 12000 

МПа і потребують окрім температури та тиску використання додаткових факторів (магнітного 

поля, синтетичних мастил, та інше), цей метод не потребує дії додаткових факторів, однак 

забезпечує набагато більший рівень твердості поверхні та глибини шару, що зміцнюється. 

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

реалізації. 

Дана технологія реалізується на базі плоско-шліфувального або кругло-шліфувального 

верстатів без їх переробки. Техніко-економічні показники методу ТФО знаходяться на рівні 

відповідних показників для процесів різання і шліфувальння матеріалів. 

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

реалізовані результати розробкиТехнологія може бути використана на деревообробних 

підприємствах, деревообробних комбінатах, меблевих цехах для цілого ряду деталей, зокрема, 

деревообробного інструменту, та інших підприємствах, де є необхідність поверхневого 

зміцнення таких деталей як штампи, вали, та інше. 

7. Стан готовності розробки 

Розроблені схеми зміцнення плоских та циліндричних поверхонь, які включають 

однопрохідні та багатопрохідні технології зміцнення. 

8. Існуючі результати впровадження 

Проводяться випробування на заводі меблевих деталей у с. Солоніцевка. Отримані 

позитивні результати. 

9. Адреса, телефон, факс, Е-mail 

Кафедра технології машинобудування та верстатів НТУ «ХПІ», вул. Фрунзе 21, м. 

Харків, 61002, тел. 707-64-35, Е-mail:ilinsky@kpi.kharkov.ua 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ З ЧОРНИХ І 

КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ НА ОСНОВІ СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  З ВИКОРИСТАННЯМ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ 

ЗАХОДІВ В УМОВАХ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ. 

1. Автори проекту: д.т.н. професор Пономаренко О. І., доцент, к.т.н., Торяник В. В.; 

професор,  к.т.н. Пеліх В. Ф.,  

2. Основні характеристики, суть розробки. 
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В основу проекту покладені методи підвищення ефективності експлуатованих об'єктів 

ливарного виробництва на основі використання методології системного аналізу, математичних 

методів дослідження складних систем, теорії структурної та параметричної надійності систем, а 

також вироблені на їх базі нові технічні рішення в галузі технології і обладнання ливарного 

виробництва, які забезпечують випуск заданої кількості якісного литва з оптимальними 

витратами ресурсів, а також впровадження енергозберігаючих технологій отримання рідкого 

металу для виливків 

3. Патентно-, конкурентно-спроможні результати: 
Сформульовано загальні напрямки використання методології системного аналізу, а 

також апарату математичного й імітаційного моделювання; На основі порівняльної оцінки 

різних математичних моделей запропонована така, що вперше в практиці ливарного 

виробництва дозволяє ув`язати параметри надійності роботи устаткування з використовуваною 

технологією; вперше розроблена з використанням ієрархічних структур теорії графів, апарата 

імовірнісних автоматів і методу імітаційного моделювання система математичних моделей, що 

адекватно описує роботу основних підрозділів ливарних цехів. Такі моделі являють собою 

наукову базу для аналізу при проектуванні і реконструкції ливарного виробництва; на базі 

розробленої методики структурної оптимізації підсистем ливарного цеху закладені основні 

принципи оптимального їх проектування. 

4. Порівняння зі світовими аналогами.  
Підвищення ефективності роботи підрозділів ливарного цеху є однією з актуальних 

наукових і практичних задач ливарного виробництва, оскільки їх функціонування врешті-решт 

визначає продуктивність цеху і рівень якості відливок.  

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

реалізації, познаки, вартість.  
Сучасні ливарні цехи являють собою складні технічні системи, кількісні закономірності 

роботи яких, як єдиних цілісних об'єктів вивчені недостатньо. При використанні існуючих 

методик вибору структури і параметрів ливарного цеху без урахування системних ефектів і 

взаємодій мають місце значні матеріальні збитки. Головною причиною їх є простої ливарних 

ліній, довжина яких в умовах багатосерійного і масового виробництва становить 30-60% від 

часу роботи. 

Використання прикладних математичних методів, обчислювальної техніки й апарату 

системного аналізу дозволяє більш ефективно розв'язувати наукові і практичні задачі ливарного 

виробництва, пов'язані з оптимізацією технологічних рішень в умовах реконструкції ливарних 

цехів.  

Математичні моделі, програмне забезпечення і результати досліджень можуть бути 

використані: для оцінки ефективності роботи діючих ливарних цехів та їх підрозділів; для 

вибору оптимальних умов виробництва відливок, одержуваних за різними технологічними 

схемами; при розробці нових ливарних технологій; при реконструкції ливарних цехів із різною 

номенклатурою і серійністю виробництва; у базі даних експертних систем. Загальна вартість 

проекту складає 20000 грн. 

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

реалізовані результати розробки.  

Галузі можливого впровадження розробки - ливарні цехи серійного, крупносерійного, 

масового виробництва виготовлення литва в разових піщаних формах та спеціальними 

методами лиття; у системі навчання студентів ливарних спеціальностей. 

7. Стан готовності розробки.  

Готовність проекту 100%, але необхідність застосування розроблених програмних 

продуктів потребує конкретних виробничих баз даних замовника. 

8. Існуючі результати впровадження.  
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Результати попередніх досліджень випробувані на АТ "Гіпротракторосільгоспмаш", 

ВАТ "Харківський тракторний завод", ВАТ "Куп'янський ливарний завод".  

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

Кафедра ливарного виробництва НТУ «ХПІ», вул..Фрунзе, 21;  м.Харків, 61002, телефон 

(057) 707-68-54 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА СКЛАДІВ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ВТОРИННИХ ПОЛІМЕРІВ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИГОТОВЛЕННЯ КРИШОК І КОРПУСІВ ЛЮКІВ СИСТЕМ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

1. Автори: В.Л. Авраменко, О.В. Близнюк, Л.П. Підгорна, Г.М. Черкашина, 

О.В. Григоренко 

2. Основні характеристики, суть розробки. 

Дослідження направлені на залучення побутових відходів споживання (полімерні плівки, 

тара, упаковка та ін.) у виробничий цикл шляхом створення на їх основі полімерних 

композиційних матеріалів з високим комплексом міцностних і експлуатаційних властивостей. 

Дані матеріали призначаються для виготовлення корпусів і кришок люків, а також 

решіток зливоприймальників взамін металевих (чавунних) для експлуатації їх у комунальному 

господарстві міст та інших населених пунктів. 

3. Патентно-конкурентноспроможні результати. 

Аналіз патентної ситуації показує, що полімерні композиційні матеріали, які 

розробляються, конкурентноспроможні і за комплексом своїх властивостей не поступаються 

відомим європейським. 

4. Порівняння зі світовими аналогами. 

Полімерні композиційні матеріали, які розробляються за властивостями і галуззю 

призначення знаходяться на рівні з аналогічними матеріалами, які використовуються в 

європейських країнах (Данія).  

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

реалізації, показники, вартість. 

Залучення у виробничий цикл полімерних відходів споживання (плівка, упаковка та ін.), 

що дає змогу заощаджувати відповідну кількість первинної сировини. 

Здешевлення виробів у 2-3 рази у порівнянні з металевими (чавунними) виробами. 

Поліпшення екологічного стану міст і інших населених пунктів за рахунок виключення 

необхідності спалювання полімерних відходів споживання. 

Технологія, яка розробляється, доступна для впровадження в будь-якому населеному 

пункті, є доступною за ціною і базується на традиційній технології переробки пластичних мас. 

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

реалізовані результати розробки. 

Міністерство житлово-комунального господарства (підприємства водовідведення, 

водопостачання, теплопостачання, електричного зв’язку). Крім того, полімерні композиційні 

матеріали, які розробляються, можуть бути використані для виготовлення крупно габаритних 

виробів в інших галузях народного господарства. 

7. Стан готовності розробки. 

Розроблені склади полімерних композиційних матеріалів, випробувані їх механічні та 

технологічні властивості. 

8. Існуючі результати впровадження. 

На заводі “Харпластмас” виготовлена дослідна партія кришок люків каналізаційних 

колодців. На цьому підприємстві проведені випробування кришок. За даними випробувань 

кришки витримали статичне навантаження 18 000 кг (18 тон). 

Зважаючи на експлуатацію виробів в умовах дії факторів світлопогоди, виготовлені 

дослідні зразки кришок з атмосферостійким захисним покриттям. 
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Кришка люка каналізаційного (тильний бік) 

1 – звичайна і 2 -  з захисним атмосферостійким покриттям 

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

Кафедра технології пластичних мас, НТУ “ХПІ”, вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, тел.  

(057) 707-61-09, avramenko@kpi.kharkov.ua 

 

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД НА ОСНОВІ ДВИГУНА З РОТОРОМ, ЩО 

КОТИТЬСЯ 

1. Автори: Лисенко В.В., доц. Мараховський М.Б., доц. Наній В.В., н.с. Трохін М.Б. 

2. Основні характеристики, суть розробки. 

Автоматизований електропривод побудовано на основі двигуна з ротором, що котиться з 

мікропроцесорною системою керування і вимірювання обертів, кута повороту, реверсу та 

захисту від механічних пошкоджень. 

Електроприводу притаманна підвищена надійність за рахунок виключення редуктора. 

Дозволяється тривала робота приводу в режимі аварійної зупинки без виходу з ладу, знижена 

аварійність електродвигуна (пусковий струм дорівнює номінальному), зменшені масогабаритні 

показники. Крім того передбачена можливість роботи привода у складі АСК ТП. 

Технічні характеристики: 

Напруга живлення , В       12/24 

Час оберту на кут 90, с                                              15…60 

Обертаючий момент на валу, Нм                                 10…50 

Електропривод забезпечує точність позиціювання 5, автоматичний та ручний режими 

керування з відповідною сигналізацією. Можливе керування з дистанційного пульту, робота на 

“упор” з обмеженням обертаючого моменту на валу, швидкий реверс, самогальмування 

вихідного вала при зникненні живлення привода, індикація поточного стану виконуючого 

механізму. Привод має високу швидкодію та безінерційність. Час розгону та зупинки 

0.2…0.05с. 

3. Патентно- конкурентоспроможні результаті. 

1 

2 

mailto:avramenko@kpi.kharkov.ua


 58 

У грудні 2005 р. отримано Деклараційний патент на корисну модель «Процес визначення 

основних параметрів електродвигуна з ротором що котиться» № 11546 Н02К41/00, 15.12.2005 р. 

Бюл. №12. 

4. Порівняння зі світовими аналогами. 

Прямих аналогів за кордоном не має. 

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

реалізації, показники, вартість. 

Як на приклад, застосування регулювання кількості теплоносія для потреб опалювання 

адміністративних будівель у умовах м. Харкова може дати економію палива, приблизно, 15 %.  

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

реалізовані результати розробки. 

Підприємства паливо-енергетичного комплексу, ЖКХ, хімічні, харчові, металургійні 

підприємства та інші.  

7. Стан готовності розробки. 

Розроблена та експериментально перевірена методика виконання розрахунків основних 

параметрів електродвигунів. Розроблені функціональна і структурна схеми вимірювально- 

керуючої системи, основні механічні та електричні вузли. 

8. Існуючи результати впровадження. 

В травні 2005 року виготовлено демонстраційний діючий зразок автоматизованої 

системи, який демонструвався на 5 виставках (м. Киів, м. Харків) і був нагороджен 3 

Дипломами и одною Золотою медаллю. 

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

Кафедра Вимірювально-інформаційної техніки НТУ «ХПІ», вул. Фрунзе – 21, м. Харків, 

61002, тел.(057) 707-62-48,e-mail: lvv@kpi.kharkov.ua 

 

ТЕХНОЛОГІЯ МІКРОДУГОВОГО ОКСИДУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ З ВЕНТИЛЬНИХ 

МЕТАЛІВ (Al-СПЛАВИ, Ti-СПЛАВИ ТА ІНШІ)” 

1. Автори: Білозеров В.В., Шпаковський В.В., Мінак А.Ф. 

2. Основні характеристики, суть розробки 

Забезпечує утворення на поверхнях деталей твердого (мікротвердість до 24000 МПа), 

зносостійкого (ih ~ 10
-10

–1
-12

), антикорозійного, антифрик-ційного, (f < 0,01), тепло-

жаростійкого (до 1200 °С), електроізоляційного (до 600 V) керамічного шару товщиною до ~ 

0,3 мм: 

– керамічний шар має ідеальну адгезію з основним матеріалом; 

– можливе утворення керамічного шару рівної чи перемінної товщини на зовнішніх і 

внутрішніх поверхнях деталей практично будь-яких конфігурацій; 

– технологія екологічно чиста. 

Знижується собівартість конструкції за рахунок спрощення і заміни дорогих матеріалів 

(нержавіюча сталь, мідь, бронза, латунь, олово) на деталі з Al-сплавів з керамічними 

поверхнями. Підвищується довговічність виробу. 

Область застосування: деталі машин, приладобудування, авіа- і кораблебудування, 

моторобудування, оборонна промисловість, космічна техніка, медицина, харчова 

промисловість. 

3. Патенто-, конкурентноспроможні результати 

Результати роботи патентоспроможні, є п’ять патентів за результатами розробок. 

1. Патент на изобретение № 2119108 Уплотнительный элемент поршня / Севрук И.В., 

Минак А.Ф., Белозеров В.В., Махатилова А.И.,             Вурье Б.А. Опубл. 20.03.1998. Бюл. № 26. 

2. Патент на изобретение № 2119587 Способ получения совместимости пар трения для 

двигателей внутреннего сгорания / Белозеров В.В., Махатилова А.И., Минак А.Ф., Севрук И.В., 

Вурье Б.А. Опубл. 27.09.1998. Бюл. № 27. 

mailto:lvv@kpi.kharkov.ua
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3. Патент на изобретение № 2120049 Способ изготовления поршневого кольца из 

легкого сплава / Минак А.Ф., Севрук И.В., Белозеров В.В., Махатилова А.И., Вурье Б.А. Опубл. 

20.10.1998. Бюл. № 28. 

4. Патент України на корисну модель № 18230 А Ущільнюючий елемент поршня/ 

Севрук І.В., Мінак А.Ф., Базавлук Ю.І., Белозеров В.В., Махатилова Г.І., Сухіх Л.Л. Опубл. 

25.12.1997. Бюл. № 6. 

5. Деклараційний патент на корисну модель № 10162 Спосіб зміцнення захисних 

покриттів на алюмінії та його сплавах / Білозеров В.В., Махатілова Г.І., Реброва О.М. Опубл. 

15.11.2005. Бюл. № 11. 

4. Порівняння зі світовими аналогами 

Розробка відповідає світовим аналогам. 

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

реалізації 

Розробка розширює сферу застосування вентильних металів та сплавів: дає змогу 

замінювати дорогоцінні матеріали (мідь, бронза, латунь, олово) на вентильні метали з 

керамічним покриттям. По своїй зносостійкості керамічні покриття в 10-15 разів перевершують 

анодні, вони в багато разів міцніше інших плівкових покриттів по корозійній стійкості 

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

реалізовані результати розробки 

Результати розробки можуть бути реалізовані у машинобудівній, хімічній, добувній, 

легкій промисловості. 

7. Стан готовності розробки 

Стан готовності розробки – 100 %. 

8. Існуючі результати впровадження 

Результати розробки впроваджені на заводі холодильних машин ХОКТБ ХМ, м. Харків; 

ДП “ХАКБ”, м. Харків; ЦНІІПІ “Тайфун”, м. Миколаїв. 

Адреса, телефон, факс, Е-mail 

Кафедри металознавства та термічной обробки металів та ДВЗ НТУ «ХПІ», вул. Фрунзе 

21, м. Харків, 61002, тел. (057) 707-64-35, E-mail: ilinsky@kpi.kharkov.ua 

 

 

Деталі с мікродуговим покриттям 

mailto:ilinsky@kpi.kharkov.ua
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ВИМІРЮВАЧ  ВОЛОГОСТІ 

1. Автори: Гунбін М. В., Кордюмов О.І. 

2. Основні технічні характеристики, суть розробки. 
Вимірювач  вологості  відрізняється  від  основної  маси  аналогічних приладів тим,  що  

за  принципом  дії  не вимірювана  речовина  вноситься  в  прилад,  як  це   відбувається   у  

стаціонарних вимірювачах вологості,   а сенсор приладу заглиблюється  у  вимірювану   

речовину.  Це дозволяє  фахівцям  тримати  при  собі компактний  вимірювач  вологості  і  

користуватись  їм  по  прямому  призначенні  в місцях  зберігання  чи переробки сировини  -  на 

складах, в виробничих цехах, тощо. Компактність приладу одночасно з економною  ціною   та 

технічними  параметрами на рівні вимог існуючих стандартів роблять розроблений  вимірювач  

вологості   комерційно   привабливим   товаром. 

Прилад вимірює вологість сипучих, твердих, рідких речовин та матеріалів. 

Діапазон вимірювання         0,3 – 42 %. 

Основна похибка вимірювання     0,5 %. 

Температурний діапазон довкілля    0 – 50С. 

Час вимірювання не перебільшує    8 с. 

3. Патенто-, конкурентноспроможні результати 

Пристрій захищено патентами України (№ 259, бюл. № 6 від 25.12.1998 р., № 44052, 

бюл. № 1 від 15.01.2002 р.)  

4. Порівнення зі світовими аналогами.  
Технічні характеристики приладу відповідають світовому рівню по технічним, 

екологічним та ціновим параметрам.  

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

реалізації 

У порівнянні з світовими зразками приблизно вдвічі дешевший, має розширені 

функціональні можливості (самотестування, корекцію на впливаючи фактори велику кількість 

вимірюваних речовин). 

6. Галузь, міністерства, відомства, підприємства, де може бути реалізовані 

результати розробки.  
Розробка може бути впроваджена в харчовій, деревообробній, хімічній та інш. галузях 

промисловості при добуванні, переробці та зберіганні речовин та матеріалів. 

7. Стан готовності розробки 

Виготовлені дослідні зразки. Проводиться метрологічна атестація. 

8. Існуючі результати впровадження 

Два дослідних зразки проходять випробування на Великобурлуцькому екстракційному 

заводі, Харківська обл. 

9. Адреса, телефон, факс, Е-mail 

кафедра Автоматики і управління в технічних системах, НТУ «ХПІ»,  вул. Фрунзе 21, м. 

Харків, 61002,  , тел. (057) 707-68-42. 

 

 

 

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА КОМПЛЕКСНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ 

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В ОРГАНІЧНІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА З 

ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕСУ МОКРОГО ОЗОЛЕННЯ. 

1. Автори: д.т.н., проф. Шапорев В.П., к.т.н., проф. Зінченко М.Г., к.с/г.н., проф. 

Малюга Ю.Г., проф. Масікевич Ю.Г.  

2. Основні технічні характеристики, суть розробки. 
У відповідності до класифікаційного каталогу відходів до твердих промислових відходів 

органічного походження відносяться біля 100 видів відходів, які утворюються в 10 секторах 
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економічної діяльності (виробництва і споживання) загальним об’ємом 150-200 млн. т на рік. 

Серед них значну долю займають тверді побутові відходи і осади стічних вод. Перед 

виробництвом стоїть проблема зменшення їх об’ємів і трансформація відходів у вторинні 

ресурси, що забезпечить підвищення рівня санітарно-епідеміологічного благоустрою населення, 

зниженню техногенного навантаження на навколишнє середовище. Крім того, використання 

відходів – це практично є використання поновлених матеріальних ресурсів, що забезпечує 

зниження первинних ресурсів і є важливим чинником забезпечення сталого розвитку 

суспільства, останнє є вимогами протоколу Кіото. 

Суть розробки полягає у тому, що ТПВ піддаються механічній сепарації з вилученням 

сировинних фракцій: металів, пластмас та інше, а хвостова фракція подається на процес 

мокрого озолення. Цей процес включає обробку фракції сірчаною кислотою з метою вилучення 

іонів важких металів з ТПВ, деструкції целюлози з метою перетворення її в компоненти, які при 

внесенні до грунту достатньо легко перетворюються в гумус. Вилучена тверда фракція після 

мокрого озолення нейтралізується вапняком і з вологістю менш ніж 10% є органо-мінеральним 

добривом. 

3. Патенто-, конкурентноспроможні результати 

Принциповий спосіб здобуття добрив захищений двома патентами України 

[Деклараційні патенти на винахід: № 39402 А від 15.06.2001 р., Бюл. № 5 та № 50419 А від. 

15.10.2002 р., Бюл. №10]; оформляються і будуть найближчим часом подані патенти на 

установку і конструкцію реактора для проведення процесу мокрого озолення. 

4. Порівняння зі світовими аналогами 

Технологічний процес і установка для виготовлення добрив вирішує не тільки екологічні 

проблеми, але є також і економічно привабливими. Собівартість вироблення добрив не 

перевищує 100-15- грн. за 1 т. При цьому, як доведено в УкрНДІ лісного господарства і 

меліорації, ці добрива за ефективністю не поступаються багатьом мінеральним добривам, які 

виробляються промисловістю, і більш ефективні, ніж кінський гній. Собівартість мінеральних 

добрив в декілька разів вища, ніж собівартість вище означених. 

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

реалізації 

Вартість однієї тони добрива, що виробляється відповідно до реалізації комплексної 

технології, складає 100-150 грн./т, що в декілька разів менше вартості мінеральних добрив, які 

випускаються промисловістю. При порівнянні економічної ефективності різних технологій 

переробки ТПВ з запропонованою, було доведено, що, наприклад, питомі капітальні витрати на 

переробку 1 т ТПВ методом спалювання складають $280 на 1т ТПВ, а при запропонованій 

технології - $100 на 1т ТПВ, економічна ефективність технології спалювання складає: -22,9 $/т, 

а запропонованої - +16$/т. 

6. Галузь, міністерства, відомства, підприємства, де може бути реалізовані 

результати розробки.  
Ця розробка може бути реалізована на підприємствах агропромислового комплексу, 

міського господарства та інших. Планується впровадження цієї розробки у житлово-

комунальному господарстві м. Чернівці, при фінансуванні ця розробка може бути реалізована в 

житлово-комунальному господарстві будь-якого мегаполіса. 

7. Стан готовності розробки 

Розроблена апаратурно-технологічна схема процесу, виконаний підбір основного 

обладнання, створений новий тип реактора для проведення процесу мокрого озолення, який 

забезпечує дотримання основних показників технологічних процесів і високу якість ОМУ. 

8. Існуючі результати впровадження 

Була створена дослідна установка, на якій відпрацьовані технологічні режими, 

відпрацьовані конструктивні особливості реакторів для проведення процесу мокрого озолення; 

одержано біля 10т добрив, які пройшли дослідно-промислові випробування у лісових 
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господарствах. Доведена їх ефективність. За результатами досліджень виконано технічний 

проект установки. 

9. Адреса, телефон, факс, Е-mail 

Кафедра хімічної техніки та промислової екології, НТУ «ХПІ»,  вул. Фрунзе 21,м. 

Харків, 61002, факс: (057) 7076601, E-mail:omstroot@kpi.kharkov.ua 
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5. Винахідницька діяльність 

 

 В 2005 році показники винахідницької діяльності у порівнянні з 2004 роком покращали, 

при чому значно зросла активність студентів-винахідників. 

 Співробітниками і студентами НТУ „ХПІ” отримано 42 охоронних документи на 

винаходи та корисні моделі, в т.ч. 7 патентів отримано за участю студентів. Подано 52 

заявки на очікуванні винаходи і корисні моделі, 7 із них студентами. 

 Лідером в винахідницькій роботі НТУ „ХПІ” є кафедра технічної електрохімії. 

Співробітниками кафедри в минулому році отримано 12 патентів на винаходи і корисні моделі, 

із них 5 патентів – за участю студентів. Майже всі розробки відносяться до галузі новітніх 

технологій, ресурсозберігаючих технологій в енергетиці, промисловості і агропромисловому 

комплексі. Науковцями кафедри на чолі з професором Сахненком М.Д. розроблені: 

„Електромагніт для нанесення покриттів діоксидом мангана на алюміній і його сплави” 

(патент №4612), „Спосіб електролітичного нанесення покриттів діоксидом мангана на 

алюміній і його сплави” (патент №74104), „Спосіб отримання кобальтовмісних покриттів 

на алюмінії і його сплавах (патент№9330), „Спосіб отримання оксидних покриттів на 

алюмінії і його сплавах” (патент №9332) дозволяють отримувати анодні покриття в водних 

нетоксичних електролітах при високих напругах на поверхні вентильних матеріалів. Такі 

покриття можуть використовуватись при захисті металів від корозії і в мікроелектроніці. 

 

 Захищений патентом №9275 «Спосіб вирощування монокристалів іон радикальних 

солей» (автори Сахненко М.Д. та ін.) відноситься до створення органічних матеріалів – 

„синтетичних металів”, які мають електричні, магнітні, оптичні та інші властивості металів з 

високою анізотропією, та використовуються в електроніці та медицині, тобто відноситься до 

створення напрямку розвитку нових речовин і матеріалів. До цього напрямку слід віднести 

спільну розробку кафедри металознавства та охорони праці, авторів Ящерицина Є.В. та ін. 

”Шаруватий композиційний матеріал” (патент№5575). Цей матеріал виробляють із трьох 

шарів міді, тантала, нікелю шляхом дифузійного зварювання в вакуумі. Матеріал з такими 

властивостями можна використовувати в якості жаростійкого і токопровідного завдяки тому, 

що його електропровідність практично дорівнює електропровідності чистої міді. Можливе 

використовування в електротехніці і автомобілебудуванні в якості теплопровідних радіаторів і 

екранів, діючих при підвищених температурах, в вакуумі або інертній до міді атмосфері, 

наприклад, інертних газах. 

 

 В галузі нових комп‘ютерних пристроїв і технологій інформатизації суспільства на 

кафедрі „Системи інформації” колективом авторів на чолі із Заслуженим винахідником України 

О.А.Серковим, розроблено спосіб побудови інформаційної системи для управління персоналом, 

система управління параметрами організації, спосіб побудови системи супроводження проектів 

адміністратора підприємства. Спосіб виявлення віддалених атак на інформаційну систему, 

спосіб побудови інформаційно-довідкової системи (патент №5322), побудови системи для 

аналіза мовних брендів і лінгвістичного процесора експертної системи відносяться до освітніх 

систем з аудіовізуальними і комп’ютерними технологіями. Можуть бути використані в освіті, 

як самостійно, так і в сукупності з традиційними освітніми методиками „Спосіб побудови 

системи множинного доступу до моно каналу” (патент №3618) та „Спосіб пошуку і 

сортування інформації” (патент №5323), відносяться до цифрової обчислювальної техніки, 

зокрема, до систем множинного доступу. 

 

 На кафедрі гідравлічних машин в межах держбюджетної теми розроблені нові 

конструктивні рішення в галузі розробки поворотно-лопатевих, радіально-осьових та 

горизонтально-капсульних турбін. Вітчизняне гідротурбінобудування характеризується 
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просуванням кожного типу гідротурбін в галузь підвищених напорів, переходом на великі 

форсування розходу і більш високі приведені швидкості обертання. Захищена патентом № 5155 

конструкція робочого колеса високонапірної осьової гідротурбіни (автори Потетенко О.В. та 

ін.), дозволяє підвищити середньо експлуатаційний ККД і надійність роботи гідроагрегата. 

Частина лопатів робочого колеса зроблена коротшими, а інші лопаті мають поворотні вихідні 

елементи, що суттєво покращує експлуатаційні характеристики гідротурбіни. 

 Розширення зони використання поворотньо-лопатевих і радіально-осьових гідротурбін 

по максимальному напору забезпечує більшу швидкохідність агрегатів, зменшення їх ваги і 

габаритних розмірів, підвищення середньо-експлуатаційного ККД. Вирішенню цих задач 

присвячені розробки, які мають різні ступені патентування , в т.ч. і на стадії кваліфікаційної 

експертизи, і ті, що подані на розгляд в 2005р.: 

- Робоче колесо радіально-осьової гідротурбіни, №200500768; 

- Високонапірна гідротурбіна, №200501345; 

- Поворотно-лопатеве робоче колесо гідротурбіни, №200502343; 

- Прямоточний гідроагрегат, №200502849; 

- Високо напірна поворотньо-лопатева гідротурбіна, № 200504884. 

 Всі наведені вище розробки відносяться до нових і ресурсозберігаючих технологій в 

енергетиці. Вони підвищують середньоексплуатаційні показники гідроагрегата, підвищують 

ККД, забезпечують високу пропускну здатність, зменшують витрати енергії. Вони можуть 

застосовуватися для модернізації старих і створення нових ЕБС (ГАЕС). 

 

 Сьогодні широке застосування у вирішенні наукових і виробничих проблем знаходять 

лінійні прискорювачі великої і середньої потужності. На основі потужних прискорювачів 

створюються екологічно чисті технології знезаражування води від синтетичних 

високомолекулярних речовин і патогенних мікроорганізмів, вирішуються багато проблем 

стерилізації медичних виробів і консервування продуктів. 

 

 На кафедрі електроізоляційної і кабельної техніки розроблено і захищено патентом 

№64208 винахід „Лінійний індукційний прискорювач”, автори Гурін А.Г. та ін. Він може 

бути використаний для отримання інтенсивних пучків заряджених частинок. Розвиток 

технологій створення інтенсивних сильно точних пучків заряджених частинок дозволить в 

майбутньому вирішити завдання створення екологічно чистого термоядерного реактора на 

основі керованого синтезу з інерційним удержанням, а крім того, може забезпечити переробку 

радіоактивних відходів атомних електростанцій. 

 

 Розроблені на кафедрі «Динаміка і міцність машин» „Спосіб зондування атмосфери”, 

патент на винахід №73202, автори Ульянов Ю.М. та ін., може бути використаний в авіаційній 

метеорології і дозволяє виявити над злітно-посадочною смугою швидко текучі небезпечні 

процеси (мікро вибухові потоки). Апаратура, яка встановлюється поблизу злітно-посадочної 

смуги працює за вихоро-акусто-радарним способом зондування атмосфери, дозволить, не 

створюючи перешкод повітряному руху, здійснювати температурно-вітровий і вологостний 

моніторинг атмосферного прикордонного шару від 30-60м, понад смугою до 600-800м, висоти з 

вертикальним роз рішенням не менше 30м. з точністю вимірювання метеовелічин не  гіршою 

ніж, наприклад, відомої апаратури контактного радіо вітрового зондування (з використанням 

радіозондів). Таке зондування з успіхом може проводитися скрізь низькі хмари, шари туману, 

пилу, смога в світлий та темний час доби. Основою цього способу зондування атмосфери є 

раніше не використовуваний ефект збудження вихрового кільця акустичною посилкою і 

віддзеркалення кільцем електромагнітних сигналів модульованих частотами акустичної 

посилки. Завдяки способу вирішується завдання підвищення точності визначення висотних 

профілів температури і вологості на заданих висотах без обмеження нижнього рівня висот 
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поблизу зльотно-посадочної смуги аеропорту. Метеорологічний фактор впливає на безпеку 

повітряного транспорту, тому що причини близько 40% трагічних результатів повітряних подій 

були пов‘язані з небезпечними метеорологічними явищами, одним з яких є мікро вибуховий 

потік, що існує лічені хвилини. Виявлення таких явищ дозволить дати попередження 

льотчикам, щоб уникнути зустрічі з мікро вибуховим потоком або відбити його дію на летючий 

засіб. 

 В НДПКІ „Молнія” колективом авторів на чолі з завідувачем відділу електромагнітних 

випробувань д.т.н., проф. Барановим М.І. розроблено і захищено охоронними документами 

блок винаходів і корисних моделей, серед яких: 

- патент №8397 „Установка для формування струму блискавки” з можливим 

використанням при проведенні випробувань силового електротехнічного устаткування і 

аерокосмічної техніки; 

- патент №6277 „Генератор імпульсних струмів”, №8362 „Генератор великих 

імпульсних струмів”, №63747 „Генератор імпульсних струмів” призначені для 

використання при проведенні випробувань силового електроенергетичного обладнання; 

- патент №63749 «Високовольтний повітряний розрядник» захищає технічне рішення, 

яке дозволяє створювати високовольтні генератори імпульсних напруг і струмів з 

надійним пристроєм для регулювання вихідної напруги в широких межах. 

 

На кафедрі технологи кераміки, вогнетривів, скла та емалей проводяться роботи з 

інтенсифікації процесу спікання керамічних мас, які одержують в умовах несталого теплового 

потоку, шляхом оптимізації кількості розплаву і створення заданої структури кераміки. У 

звітному році одержано охоронні документи № 10486 та № 10493 "Керамічна маса" (автори 

проф. Лісачук Г.В, та ін,), що розвивають даний напрямок. Зниження температури випалу 

досягається за рахунок оптимізації флюсуючих домішок, що одночасно можуть бути джерелом 

об'ємного забарвлення мас. 

До теперішнього часу кварц-польовошпатові породи України недостатньо 

використовувались в керамічній технології в зв'язку з широким імпортом природних плавнів з 

Вірменії, Росії (Урал, Кольській півострів та Далекий Схід). В той же час Україна має значні 

запаси кварц-польовошпатової сировини (Український кристалічний щит), наприклад, 

гранітних порід, які складаються з плагіоклазу, кварцу, мікрокліну, ортоклазу, біотиту, рогової 

обманки в різних співвідношеннях, які є необхідними компонентами кожної керамічної маси. 

Роботи, що виконані раніше НТУ «ХПІ», показали принципову можливість 

використання вказаної керамічної сировини в складах керамічних мас. Зокрема, показано 

позитивний ефект при використанні гранітних порід деяких родовищ та іншої сировини 

України для одержання личкувальної кераміки. Сучасний стан сировинної бази та новітніх 

технологій ставить задачу проведення фундаментальних досліджень з вивчення процесу 

формування заданих структур керамічних мас, що забезпечують прогнозуємі властивості 

виробів. 

Українська кварц-польовошпатова сировина, що грає роль флюсуючо-спіснюючої 

домішки та відзначається стабільністю хімічного складу, буде використана для інтенсифікації 

процесів формування структури, фазового складу і, в цілому, властивостей синтезуючих 

матеріалів. 

Видано рекомендації з оптимальних складів мінеральних сумішей та умов випалу 

керамічних мас на основі кварц-польовошпатової сировини України. Результати досліджень 

дозволяють встановити принцип формування синтезованих при більш низькій температурі 

керамічних мас і одержати вироби з підвищеними експлуатаційними властивостями. 
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Патент № 10196 "Знепрозорена полива", автори Г.В.Лісачук та ін. 

Склад запатентованої поливи відноситься до кристалізуючихся розплавів. Кристалічними 

фазами магнійвміщуючої серії покриттів є: рутил, цельзіан та різні модифікації кварца, 

Враховуючи значні температури плавлення оксидів SіС2 та ТіО2 (1726 °С і 1820 °С), вони не до 

кінця розчиняються в розплаві і тому є основними кристалічними фазами покриттів. Оксид 

магнію грає роль мінералізатора, сприяючи утворенню цельзіану, причому найбільша його 

кількість відмічена у складі з максимальним вмістом ВаO (15 мас.%). При взаємозаміні ВаО на 

МgО кількість цельзіану зменшується. З урахуванням власних властивостей цельзіану, рутилу 

та титанату барію необхідно відмітити, що покриття, які містять вказані кристалічні фази, 

будуть мати високу термостійкість і покращенні параметри діелектричних властивостей. Таким 

чином, запатентований склад поливного покриття може бути визнаним перспективним в 

області одержання покриттів по кераміці зі спеціальними властивостями, а запропоноване 

співвідношення компонентів є оптимальним з точки зору ресурсозбереження і дозволить 

економити дорогокоштуючі види сировини. 
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6. Госпдоговірні науково-дослідні роботи 

 

 В 2005 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 у 2005 році 

госпдоговірної тематики склав 3709 тис. грн. Наукові дослідження виконувались на 

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

 

У таблиці наведені дані, які відображають стан госпдоговірної наукової діяльності 

університету за 2005 рік: 

Підрозділи НТУ“ХПІ” 

Фінансування виконаних у 2005р. робіт 

Кількість 

договорів 

Загальний обсяг 

фінансування 

(тис.грн.) 

Обсяг сплачених 

етапів та робіт 

(тис.грн.) 

Наукові підрозділи 

базового університету 
145 2289,9 2141,1 

НДПКІ “Молнія” 99 1017,9 982,5 

Експериментальна база 

НДПКІ „Молнія” 
1 415,0 415,0 

Міжнародні договори 4 156,4 3,4 

Роботи ДКНТ 12 190,2 166,5 

Усього 261 4069,4 3708,5 

 

В минулому році в університеті виконувався 261 госпдоговір. Більшість з них стали 

практичним продовженням наукових досліджень, які отримані при виконанні бюджетних 

науково-дослідних робіт за основними науковими напрямами, а також є продовженням 

подібних договорів, виконаних у попередні роки. 

Практичним продовженням наукових досліджень, створення новітніх технологій та 

конкурентноспроможних розробок за пріоритетними 

напрямками у розвитку науки і техніки стали науково-

дослідницьки роботи, що виконуються по господарчим 

договорам кафедрою фізики металів та напівпровідників. 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. 

За допомогою розробленої на кафедрі оригінальної 

методики провадиться визначення залишкового аустеніту в 

еталонних кільцях, що використовуються для суцільного неруйнівного магнітного контролю 

якості термообробки кілець. Це забезпечує високу надійність залізничних підшипників в 
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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. Результати впроваджуються 

замовником для поліпшення показників якості деталей, зокрема підвищення їх зносостійкості. 

За допомогою розробленої на кафедрі оригінальної методики проведено рентгенографічне 

визначення залишкового аустеніту в еталонних кільцях, що використовуються для поточного 

контролю якості термообробки. У результаті проведених досліджень елементного складу 

феронікелевих сплавів, що виконувались із застосуванням  рентгенівського флуоресцентного 

аналізу на спектрометрі „СПРУТ”, який розроблено в університеті, вивчена залежність 

хімічного складу сплавів від технологічних умов плавки. Результати будуть використані при 

вдосконаленні технології виготовлення сплавів. 

Згідно Постанови №85 Кабміну України „Про міжвідомчу науково - технічну 

програму „Нанофізика та наноелектроніка” виконувались роботи по створенню 

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

становити основу нової елементної бази мікро - та наноелектроніки. Розроблені нові 

дисперсійні та фокусуючі  елементи в діапазоні довжини хвиль 0,1-6,6 нм на основі 

багатошарових систем, монокристалічних плівок фуллерену та графіту. Створено діючі макетні 

зразки рентгенівських лінз. Загальний обсяг фінансування кафедри фізики металів та 

напівпровідників за рахунок госпдоговірних робіт у 2005 році майже 60 тис. грн.. 

Прикладом впровадження результатів фундаментальних досліджень є діяльність вчених 

кафедри металознавства та термічної обробки металів. Отримані конкретні результати 

дозволяють підвищити довговічність промислових сплавів шляхом формування на їх поверхні 

захисних покриттів методом мікродугового оксидування (МДО).  

 
Деталі с мікродуговим покриттям 

Метод МДО дозволяє формувати на поверхні, що оброблюється, функціональні покриття 

з заданими властивостями: корозійностійкі, зносостійкі, антифрикційні, діелектричні, 

теплостійкі. У ряді випадків розроблена технологія дозволяє замінити дефіцитні матеріали, 

розширити область використання алюмінієвих та магнієвих сплавів в техніці. Розроблені 

фізико-хімічні основи синтезу керамічних покриттів на алюмінієвих сплавах, що дозволяє 

перетворювати поверхневі шари виробів з алюмінієвих сплавів в високотемпературні 

модифікації окислів алюмінію, що мають високу твердість, зносостійкість, теплостійкість і т. д. 

На замовлення Лозівського кузнечно-механічного заводу проведено дослідження причин 

руйнування зубу БПУ-00.01 у процесі експлуатації, і розробки заходів по скороченню факторів 

що впливають на руйнування зубу. В процесі роботи було встановлено, що був порушений 

технологічний процес термічної обробки, і надані практичні рекомендації по коректуванню 

технології обробки пружинного зубу. 
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Частина досліджень кафедр виконується на замовлення підприємств Харківської області 

таких як «Державне підприємство Харківський механічний завод „ФЕД”». Основним напрямом 

робіт є автоматизація технологічних процесів на базі ефективності проектування і використання 

верстатного обладнання та оптимізація процесів шліфування. Наукові розробки кафедри 

гідропневмоавтоматика і гідропривод також впроваджені у об’єктах верстатоінструментального 

та енергетичного устаткування заводів м. Харкова (ДП “Завод ім. Малишева” та ВАТ 

“Харверст”, ВАТ “Турбогаз”). Кафедра володіє сучасними стендами для випробувань 

гідрофікованих машин. На кафедрі працює Центр сертифікації гідрообладнання (спільно з 

НДІгідропривод), в якому провадиться тестування нового гідрообладнання, що 

розробляється підприємствами України усіх форм власності. Для ВАТ “ХТЗ ім. С. 

Орджонікідзе” виконувались роботи у напрямку експериментальних досліджень нових машин, 

удосконалення параметрів гідрооб’ємного механізму повороту трактора ХТЗ-200, конструкцій 

ходових систем, трансмісій гусеничних тракторів ВАТ “ХТЗ ім. С. Орджонікідзе”. Проведено 

також обґрунтовування міцності та раціональний вибір конструктивних параметрів зварної 

рами перспективного колісного трактора «ХТЗ». Покращити якість литва та експлуатаційні 

характеристики двигунів ДП «Електроважмаш». У напрямку удосконалення конструкцій 

елементів транспортних засобів спеціального призначення в процесі модернізації, а також 

просторових корпусів вітроенергетичних установок роботи виконувались на замовлення ХТЗ, 

заводу ім. Малишева.  

Розроблена конструкція і комплект креслень демагнетизатора горизонтального 

виконання для розмагнічування підшипників для тягових двигунів без зміни технологічного 

процесу їх виготовлення. Результати роботи використані при створенні нових технологій 

розмагнічування підшипників в умовах їх серійного виробництва на ВАТ "Харківський 

підшипниковий завод". 

Загальний обсяг фінансування цих досліджень - понад 55000 грн. 

Кафедра гідромашин співпрацює з ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Криворіжсталь», ООТ 

„Енерготех” м. Дніпропетровськ, ДніпроГЄС м. Запоріжжя. Наукові розробки кафедри 

впроваджені у багатьох обєктах гідроенергетичного устаткування, яке виготовлено на ВАТ 

"Турбоатом". Виконання робіт стосовно до проточних частин гідротурбін, які розробляються 

ВАТ "Турбоатом" та для нової зарубіжної ГЕС (ТЕРІ, Індія), дозволяє підвищити ефективність, 

міцність та надійність гідротурбінного устаткування, які здійснюється по творчим зв’язкам з де 

якими групами ВАТ "Турбоатом". Загальний обсяг фінансування розробок кафедри у 2005 році 

склав більш ніж 50 тис. грн. 

На базі удосконалених методів системного аналізу і теорії імітаційного моделювання, як 

одного з засобів математичного моделювання технологічних процесів теплоенергетичного 

устаткування, кафедрою парогенераторобудування було розроблено проект теплоутилізатора 

для використання латентної теплоти відхідних газів котлів. Це конденсаційний 

повітропідігрівник з циркулюючим проміжним кислотостійким кулеподібним теплоносієм 

(КПП), який може бути встановленим за водогрійним котлом, який використовує газоподібне 

паливо. Схема використання розробленого повітропідігрівника дозволяє, на відміну від 

зарубіжних аналогів, вирішити проблему забезпечення конденсації пари в газовідвідному тракті 

котлів шляхом змішання насичених водяних парів відхідних димових газів з підігрітим 

повітрям невеликої вологості. У результаті змішання з'являється можливість забезпечити 

відносну вологість відхідних газів перед трактом котла у межах 20 – 25 %, що гарантує 

відсутність конденсації водяної пари у тракті та димовій трубі. Розрахунки, які були проведені 

для одного з найбільш розповсюджених в Україні водогрійних котлів типу КВГМ-20-150, 

показали, що у випадку використання в них у якості утилізаційного теплообмінного 

апарату розробленого конденсаційного повітропідігрівника, ККД котла збільшиться на 

9,7 % і досягне 95-96 %, що свідчить о його високій ефективності. Його втілення у 

виробництво і подальша експлуатація в конструкціях отоплювальних котлів забезпечує 
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загальну економію газоподібного палива до 15 % і дає можливість знизити генерацію оксидів 

азоту у 2 рази та викиди вуглекислого газу - на 25 %. Розробка може бути впроваджена у 

паливовикористовуючих енергетичних агрегатах; в котельних установках систем 

теплопостачання, які розміщені у зоні населених пунктів. Якість води, що нагрівається шляхом 

безпосереднього контакту з димовими газами, дозволяє після дегазації використовувати її у 

системах виробництва гарячого водопостачання, а також, як підживлюючий води теплових 

мереж котлів. Конденсат, який одержується у представленому повітропідігрівнику в процесі 

“сухої” конденсації, може бути використаний у системах водопідготовки котельних установок. 

У дійсний час проводяться роботи по впровадженню цієї розробки на 

котлах КП “Харківські теплові мережі”, які працюють на 

газоподібному паливі. 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 

високоекономічного конкурентоспроможного котельного 

устаткування і його патентоспроможність. Загальний обсяг фінансування 5 робіт кафедри 

парогенераторобудування для АТ НТП “Укрпроменерго, АТЗТ НТП “Котлоенергопром, ВАТ 

Харківський котельно-механічний завод, ЗАО ХКП “Котлоенергопроект”, КП “Харківські 

теплові мережі” більше ніж 70 тис. грн. 

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 року в НТУ „ХПІ” 

продовжувались 2 науково-дослідні роботи для першого вітчизняного дизель-поїзду ДЕЛ-

02. В ході виконання яких проведено дослідження динаміки дизель-поїзду ДЕЛ-02. За 

результатами досліджень скориговано програмне забезпечення з метою оптимізації 

енерговитрат під час перехідних режимів. Виготовлено робочий прилад та впроваджено на 

дизель-поїзд.  

 
Випробування мікропроцесорної системи у складі дизель-поїзда ДЕЛ-02 та її 

експлуатація на Одеській залізниці підтвердили її високу ефективність та надійність. 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 схеми моделей. Реалізація 

математичних моделей виконана за допомогою пакетів моделювання неперервних систем. 

Проведено розрахунок параметрів моделей та їх адекватність. Розроблено алгоритми і моделі 

системи управління на основі методу синтезу АКОР. Проведено розрахунок параметрів 

моделей системи управління з урахуванням навантаження дизель-поїзда. Розроблено алгоритми 

і моделі на основі нейромережевих технологій та їх дослідження. Надано рекомендації що до 
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впровадження алгоритмів та моделей в структурі системи управління дизель-поїзда. Результати 

роботи планується впровадити в САР електропередачах дизель-поїздів, що проектуються ОАО 

ХК „Луганськтепловоз”. Загальний обсяг фінансування у 2005 році склав більш ніж 100 тис. 

грн. 

На замовлення ОАО ХК „Луганськтепловоз” на кафедрі електричного транспорту та 

тепловозобудування виконуеться науково-дослідна проектна робота зі створення візка для 

дизель-електропотягів з підвищенними динамічними та експлуатаційними показниками. У 2005 

році розроблена техдокументація пневморессори, проведени розрахунки на міцність. 

На кафедрах електричного транспорту та тепловозобудування і “Промислова і 

біомедична електроніка” виконувалась госпдоговірна робота для Харківського метрополітену 

по розробці і вибору параметрів вузлів тягового електропостачання з подовжньою лінією 

живлення тягової мережі. Проведені розрахунки параметрів тягового електроприводу 

метровагонів з покращеними енергетичними характеристиками. Запропонована нова 

конкурентноспроможна схема з використанням енергозберігаючих технологій 

електроспоживання Олексіївської лінії метрополітену м. Харкова. За підсумком виконання цих 

робіт розроблені конкурентноспроможні схеми та пристрої з використанням енергозберігаючих 

технологій для сучасного рухомого складу метрополітенів і залізниць.  

Розробки в напрямку електронної медичної апаратури різноманітного призначення 

ведуть вчені та фахівці кафедри "Промислова і біомедична електроніка". На замовлення АТ НДІРВ 

за останні роки на кафедрі був розроблен сучасний медичний апарат з мікропроцесорним 

керуванням медичний озонатор ОМ 80/1. Проведення різноманітних досліджень медичного 

озонатору ОМ 80/1 підтвердили його високі показники та можливість використання у медичному 

технологічному процесі. 

Розроблена математична модель розрахунку реального заземлюючого пристрою (ЗП), 

що знаходиться в двошаровому ґрунті, з урахуванням довільного напрямку заземлітелей у 

просторі і нелінійній залежності повного опору сталевого провідника від густини струму; 

розроблене програмне забезпечення з урахуванням оптимізації розрахунку за часом з 

використанням зазначеної математичної моделі. За 2005 рік були виконанні роботи по 

обстеженню чотирьох високовольтних підстанцій України: ДніпроГЕС (м. Запоріжжя), 

Криворізькі електричні мережі (м. Кривий Ріг), Дніпропетровські електричні мережі 

(м. Дніпропетровськ).  

На кафедрі Електроізоляційна та кабельна техніка в 2005 році продовжувались 

госпдоговірні роботи в галузі оцінки технічного стану кабельної продукції та прогнозування її 

залишкового терміну експлуатації (замовник – Сертифікаційний Центр АСУ, м. Харків). Були 

розроблені Робочі програми обстежень кабельної продукції енергоблоків №1 та №2 РАЕС, а 

також досліджені в лабораторних умовах зразки кабелів. Роботи виконувались за участю ННЦ 

ХФТІ, ЗАТ «Завод «Південкабель»» та ХДУ ім. В.Н.Каразіна. Головним результатом 

досліджень є встановлення типів кабелів, ресурс яких близький до завершення. Обґрунтовані 

рекомендації щодо заміни окремих типів кабелів на нові. Це забезпечить надійну експлуатацію 

електрообладнання, важливого для безпечної експлуатації енергоблоків АЕС в наступні п`ять 

років. Дослідження дали можливість запропонувати методи оцінки технічного стану кабелів в 

умовах експлуатації. Виконані роботи по оцінці технічного стану ізоляції потужних 

електродвигунів (замовник – НАЕК «Енергоатом», м. Київ). Загальний обсяг фінансування 

виконаних робіт більш ніж 140 тис. грн.. Планується впровадження цих методів в 2006 – 2008 

роках. Основні результати досліджень доповідались на Міжнародній конференції 

«Вимірювання, важливі для безпечної експлуатації АЕС» (м. Смоляниця, Словаччина).  

Науковими співробітниками кафедри “Електричні машини” розроблена конструкція 

вентильного занурюємого двигуна для привода насоса нафтової свердловини. Розроблений 

двигун повинен замінити асинхронні двигуни, що використовуються у поточний час з 

енергетичним показником 0,59. У розробленого вентильного двигуна енергетичний показник 
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становить 0,82. Застосування постійних магнітів для збудження вентильного двигуна дозволило 

зменшити активну довжину двигуна приблизно в 1,4 рази, забезпечено регулювання частоти 

обертання двигуна залежно від необхідного режиму роботи насосу. 

Кафедра “Динаміка та міцність машин” плідно співпрацює з ВАТ “Сумське 

машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе» (м. Суми). У 2005 році 

співробітники кафедри виконували 4 госпдоговірні роботи з цим підприємством на загальну 

суму понад 50 тис. грн. На прохання замовника досліджено напружено-деформований стан 

корпуса насоса під дією власної ваги при транспортуванні. Визначені компонентів напружено-

деформованого стану зварного шва. Розроблені методики проведення зварювальних робіт з 

ремонту виймальної  частини ГЦН-195М ДЛЯ АЕС на основі рішення нестаціонарної  задачі 

теплопровідності й уточнених методів пружнопластичного аналізу нерівномірно нагрітого 

фланця. Мінімізована маса комплекту виробів для витяжки шпильок на АЕС. На основі близько 

150 варіантів розрахунку напружено-деформованого стану запропонована оптимізована форма 

всієї конструкції, що дозволяє знизити її масу 30.1 кг до 15.4 кг у цілому, тобто в 1.95 рази. 

Розроблено програму відкритого типу, що забезпечує зміну розмірів основного і покривного 

дисків по трьом параметрам і дозволяє надалі збільшувати кількість параметрів моделювання 

основного і покривного дисків як мінімум у 2-3 рази. Виконано розрахунок власних частот 

коливань дифузора компресора 16ГЦ2-283/50-85С ГПА-Ц-16С, КС “Несвижская”. Побудована 

модель газодинамічного навантаження лопаток робочих коліс компресора. По проханню 

замовника додатково до календарного плану робіт без підвищення суми договору в 2005р 

.виконано розробку методики підрахування  динамічної осьової сили в відцентровому 

компресорі на електромагнітній опорі на основі вимірювань віброприскорень та току у 

котушках електромагнітів.  

На кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей науковими співробітниками 

проведено дослідно-промислові випробування, які підтвердили можливість використання 

палеогенових (зелених) глин у технології 

виробництва цементу у відповідності з 

технологічними параметрами, встановленими на 

ВАТ ,,Балцем”. Задачею дослідження є пошук 

поверхнево-активних добавок, які дозволять 

покращити реологічні характеристики сировинного 

шлама, не підвищуючи його вологості. Це 

дозволить економно витрачати енергоресурси та 

отримати якісний цементний клінкер. Повна оцінка 

економічної привабливості не може бути 

проведено, так як виповнено 30% досліджень 

передбачених планом. Проведено промислові 

іспити на ВАТ ,,Балцем”, які дали позитивний ефект. Результати розробки також рекомендовані 

для використання на інших підприємствах по виробництву цементу. 

Досліджені технологічні параметри формування вогнетривких футерівок. Випущені 

дослідні партії вогнетривких бетонів та досліджені їх властивості. Вогнетривкі бетони що 

розроблені не уступають за властивостями відомим світовим аналогам. Економічна 

привабливість розробки, - вогнетривкі бетони для стальковшів розроблені з урахуванням 

використання місцевої сировини або матеріалів що виготовлені в виробничому циклі 

підприємства-замовника, тому вони є значно дешевше імпортних аналогів. Результати розробки 

прийняті до впровадження на ВАТ «Кондратіївський вогнетривний завод» (м. Дружківка). 

Проведено дослідно-промислові випробування, які підтвердили високу ефективність 

використання комплексної добавки, яка повністю забезпечує  виключення появи висолів на 

лицевій цеглі. Технічний результат: одержання пластичної маси із зниженою формувальною 

вологістю  виробів для режимів напівжорсткої та жорсткої екструзії, отримання готових 
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виробів з підвищеними показниками міцності та морозостійкості. Розроблені склади 

кольорових цегельних мас жовтих та коричневих тонів успішно впроваджено у виробництво. 

ЗАТ ХФ “Слобожанська будівельна кераміка”  

За виконані господарчи договори кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та 

емалей отримала від замовників більш ніж 100 тис. грн.. 

Кафедрою інтегрованих технологій, процесів та апаратів виконано розробку конструкцій 

та засобів кріплення, розрахунки потужності, виготовлення та монтаж керамічних електричних 

нагрівачів для рідинно-газових контейнерів та кернотримача, а також контрольно-

вимірювальної апаратури для підтримки завданих параметрів підігріву та експлуатації цих 

пристроїв для установки високого тиску для моделювання глибинних процесів видобутку 

нафти. Проведено розрахунки геометричних та електричних параметрів нагрівачів для насосно-

компресорних труб для видобутку парафінізованої нафти на свердловині № 56 Личківського 

родовища, відпрацьовано схеми комутації і підключення нагрівачів. Розроблено принципову 

схему для створення контрольно-вимірювальної апаратури, яка керує швидкістю нагріву. 

Спроектовано та виготовлено оснастки для формування нагрівачів. Виготовлено 

експериментальні зразки нагрівачів і проведено дослідження їх працездатності в умовах 

перенавантаження та температур та змінюються циклічно. Розроблено математичну модель 

течії та конвективного теплообміну нафти в насосно-компресорних трубах при їх поверхневому 

нагріві створеними керамічними нагрівниками. 

На кафедрі технології палива та вуглецевих матеріалів виконуючі замовлення ВАТ 

“Алчевськкокс, та фірми «ВТіІ» розроблено повний комплект робочої документації на 

виготовлення установки для визначення спікливості вугілля і вугільних сумішей (шихти). В 

комплект входять креслення блока підготовки контрольних проб напівкоксу і блока 

автоматичного завантаження шихти у касети; блока формування навантаження та визначення 

міцності напівкоксу; блока контролю та управління процесом виготовлення зразків напівкоксу. 

В умовах нестабільної поставки сировини (вугільної шихти) для виробництва доменного коксу, 

є актуальною проблемою розробка нових методів визначення властивостей вугілля і, 

насамперед, спікливості вугільної шихти, що використовується на коксохімічних заводах. 

Розроблений метод оцінки спікливості вугільної шихти дасть можливість оперативно і з 

достатньою точністю оцінювати властивості вугільної шихти, яка надходить на коксохімічні 

виробництва. Розроблений пристрій дозволяє також оперативно виконати підбір компонентів 

шихти оптимального складу.  

Кафедра технології жирів тісно співпрацює з Українським науково-дослідним 

інститутом олій та жирів (УкрНДІОЖ). В звітному році кафедра приймала участь у виконанні 

НДР за завданням Української аграрної академії наук. Це розробка ферментних технологій 

очищення і переробки жирів. За завданням Мінагрополітики України університет приймав 

участь у створенні Державних стандартів України і технологічних регламентів щодо 

олійно-жирової промисловості. Всі ці роботи виконувались кафедрою на госпдоговірних 

умовах на загальну суму 175 тис. грн..  

Кафедра технології жирів вже декілька років співпрацює з провідною фірмою світу, 

виробником ферментних препаратів – Novozymes (Данія) і її представником в Україні фірмою 

«Новоконтакт». Результатом цієї співпраці є впровадження в 2004-2005 роках на трьох 

підприємствах України (Вінницький ОЖК, АТ «Авіс», «Креатив», м. Кіровоград) ферментної 

технології переетерифікації жирів. 

В поточному році кафедрою технології пластичних мас виконувались науково-дослідні 

роботи за рахунок госпдоговірних робіт у відповідності з науковим напрямком кафедри 

“Модифікація полімерних матеріалів і композиційних систем на їх основі”. Кафедра в 

поточному році виконувала прикладні НДР, які направлені на створення новітніх технологій, 

розробку нових полімерних композиційних матеріалів. Ці напрямки  відповідають світовим 

тенденціям розвитку хімії, фізики і технології полімерів. 
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На протязі 2005 р. кафедрою проводились наукові дослідження процесів створення 

складів полімерних композиційних матеріалів на основі 

вторинної сировини. Розроблені склади полімерних 

композиційних матеріалів на основі вторинної сировини, 

випробувані їх фізико-механічні та експлуатаційні 

властивості. На підставі одержаних даних рекомендовані 

полімерні суміші для виготовлення кришок люків 

каналізаційних та оглядових колодязів для ДКП 

“Харькокоммуночиствод”. На технологічній лінії ЗАТ 

“Харпластмас” виготовлено дослідну партію кришок з 

рекомендованих ПКМ. Крім того, виготовлені дослідні 

екземпляри кришок із захисним атмосферостійким покриттям. Виготовлені кришки пройшли 

випробування при статичному навантаженні та витримали статичне навантаження 18840 кг, що 

визначає відповідність випробуваних виробів вимогам до чавунних кришок серії “Л”. 

Розроблені гумовополімерні склади для гідроізоляції. Композиційні матеріали розроблені на 

основі технологічних відходів НВП “Лисичанский резинотехнический завод”. Встановлені 

технологічні режими змішування компонентів, виходічи з їх термодинамічної спорідненості. 

Виготовлено дослідні зразки гідроізоляційних складів, визначено їх технологічні та 

експлуатаційні властивості. Розроблені ПКМ на основі фурано-епоксидних та модифікованих 

епоксидних полімерів для виготовлення футеровки млину кулькового марки MRD 1,6х5,0 для 

помолу кварцового піску. Проведено дослідно-промислові випробування розроблених ПКМ, що 

показали відповідність цих матеріалів вимогам ЗАТ “Новоселівський гірничозбагачувальний 

комбінат”. Загальний обсяг фінансування виконаних робіт у 2005 році склав 48 тис. грн. 

У 2005 році продовжувались госпдоговірні роботи в умовах діючого виробництва ВАТ 

„Кримський содовий завод” науковими співробітниками кафедри автоматизації хіміко-

технологічних систем і екологічного моніторингу по розробці автоматизованої системи 

управління технологічними процесами виготовлення соди. Результати робіт знайшли 

застосування у промисловості: впровадження розробок на Кримському содовому забезпечило 

економічний ефект біля 2 млн. грн.  

Проводились наукові дослідні роботи присвячені удосконаленню технології синтеза 

алкідних смол. Замовникам (ООО «Лукра», м. Луганськ, НПЗ “Піропласт”, м. Северодонецьк) 

передані данні до технологічного процесу синтезу алкідних смол із застосуванням нових 

модифікуючих добавок, були розроблені та передані Нові модифікуючи добавки в технології 

синтезу алкідних смол та технологія виробництва модифікованих нафтополімерних смол.   

За звітний період обсяг виконуваних госпдоговорів в Науково-дослідном та проектно-

конструкторськом  інституті “Молнія” становить 1 млн. 018  тис. грн.  

Основна частина робіт пов’язана з випробуваннями обладнання на відповідність до 

вимог ЕМС і, особливо, сертифікаційних випробувань. В числі виконаних робіт випробування 

на ЕМС таких об’єктів України як системи управління турбінами, системи захисту для атомних 

електростанцій, системи автоматичного управління газокомпресорними станціями і лічильники 

електричної енергії, медичне обладнання і устаткування для дротового зв’язку, системи 

управління Західної енергосистеми НЕК України; випробування елементів захисту для 

дротяного зв’язку; елементи захисту для систем живлення та управління. Проведено 

випробування на дієздатність активних блискавкоприймачів фірми «ERICO» та інше.  

  До числа постійних замовників указаних робіт відносяться ДПХПЗ ім. Т.Г. Шевченко; 

ДНВП об’єднання “Комунар” ; ТОВ СЦРФ “ІНЕК”; ТОВ ХАРТЕП; ЗАО “Радій”; ТОВ Терра-

АВТ”; “ВЕСТРОН”; НВП “Хартрон-Аркос” та інше. 

 Виконано 17 господарських договорів з діагностики стану заземлювальних устроїв  та 1 

договір зі створення високовольтної випробувальної установки. В результаті чого проведено 
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обстеження стану заземлювальних устроїв 13 підстанцій , 3 ТЕС, 4 насосно-перекачувальних 

станцій та дослідного розподільного устрою ОП «Хмельницька АЕС». За результатами робіт 

видано 59 протоколів випробувань із діагностики стану заземлюючих устроїв різноманітних 

об’єктів . Серед цих об’єктів: 

- 13 підстанцій НЕК "УКРЕНЕРГО" (підстанція "Островська-330 кВ",  "Західно-

Кримська-330 кВ", "Черкаська-330 кВ", "Бровари-330 кВ", "Миргород-330 кВ", "Молочанська-

330 кВ", "Південно-Донбаська-750 кВ" та інше.); 

  - 3 ТЕС ("Придніпровська ТЕС", "Криворіжська ТЕС", "Луганська ТЕС"); 

   - 4 насосно-перекачувальні  станції (НПС "Андріївка", НПС "Глинсько-Розбишівська", 

НПС "Лисичанськ", НПС "Августівка"). 

  Крім того, виконані інші види робіт в галузі високовольтної імпульсної техніки, а саме: 

–відкритий розподільчий пристрій ОП "Хмельницька АЕС"; 

- розробка  високовольтного імпульсного конденсатора на 600 кВ для проведення 

високовольтних іспитів вакуумних високовольтних перемикачів в КБ „Комутаційної апаратури” 

(м.Севастополь); 

- розробка та виготовлення конденсатора КИМ-133 для живлення плазмового генератора 

(м. Київ, Інститут електрозварки); 

- розробка конденсаторів змінного струму на 10 та 35кВ для комплектації 

трансформаторів напруги з метою усунення пошкоджень від ферорезонансних перенапружень 

(м. Львів); 

- модернізація та виготовлення конденсаторів для пересувних електролабораторій 

(м. Хмельницький,  „Титан-Т”, „Хмельницькводоканал”); 

- модернізація та виготовлення конденсаторів на 125кВ і ємністю 1,2мкФ для установки в 

ГІН-4 та конденсаторів на 100кВ  ємністю 0,6мкФ для ГІН-14 експериментальної бази НДПКІ 

„Молнія”.  

- розроблено унікальне джерело імпульсного живлення прискорювача напругою 1,0 МВ 

та довжиною фронту 16 нс для прискорювача.  

 

 
 

Загальний вигляд джерела імпульсного живлення. 
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7. 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, який 

є НТУ „ХПІ”. 

В університеті налагоджена система залучення студентів до наукової та інноваційної 

діяльності. В навчальних планах всіх спеціальностей передбачаються академічні години на 

виконання науково-дослідної роботи студентів.  

Студенти, які навчаються за планами по отриманню кваліфікації магістрів, 

стовідсотково виконують наукові магістерські роботи, студенти ,майбутні спеціалісти, на 50% 

виконують науково-дослідні дипломні роботи, 30% бакалаврських робіт також є науковими за 

своїм змістом. Таким чином, щорічно близько 5 тисяч студентів університету залучаються 

до участі у наукових дослідженнях та дослідно-конструкторських розробок. 

Кожного року і 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 2005 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); 

 Металургія (м. Донецьк); 

 Електромеханіка (м. Дніпродзержинськ); 

 Екософт-2005 (м. Київ); 

 Всеукраїнський з’їзд „Фізика в Україні” (м. Одеса); 

 Комп’ютерна математика (м. Москва); 

 Конкурс-ессе „Місто майбутнього” (м. Одеса). 

На Всеукраїнські та міжнародні конкурси було представлено 83 студентських 

наукових робіт. Із цих робіт 17 нагороджено дипломами переможця і 31 – заохочувальними 

дипломами. 

В 2005 році для участі у міському конкурсі студентських науково-дослідних робіт було 

подано 19 робіт. Головним критерієм оцінки проектів була актуальність і обґрунтованість 

необхідності впровадження в міському господарстві Харкова. Серед переможців та лауреатів – 

6 студентів Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. 

Робота М.Россохи „За чистий Харків” привернула увагу жюрі своїм зверненням до двох 

актуальних проблем: переробки побутових відходів з одночасним вирішенням задач 

енергозабезпечення.  

Студенти університету спільно з викладачами та аспірантами брали активну участь у 

конференціях. Кафедрою загальної і експериментальної фізики НТУ „ХПІ” у 2005 році 

проведено чергова науково-технічна конференція студентів вищих навчальних закладів міста 

Харкова – „Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення”. Було 

представлено понад 35 докладів. Активну участь в роботі конференції взяли студенти 

провідних факультетів НТУ „ХПІ”. По результатам роботи конференції було опубліковано 54 

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

науковими публікаціями. 

Прикладом широкого залучення обдарованої студентської молоді до наукових 

досліджень може слугувати робота провідних науковців та викладачів кафедри теоретичної та 

експериментальної фізики. Їх курсові та дипломні проекти являють собою частину реальних 

досліджень, що виконувались за держбюджетними темами  „Механізми формування 
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термоелектричних властивостей у кристалах і тонкоплівкових структурах на основі 

напівпрводників IV-VI” та „Дослідження структурних і фазових перетворень в плівках 

CuІnSe2 та гетероструктурах на їх основі для сонячних елементів” . Результати досліджень 

7 студентів кафедри лягли в основу 3 дипломних бакалаврських робіт та 4 курсових робіт.  

Крім того , 4  студенти цього факультету брали участь у виконанні досліджень за 

грантом CRDF,  а 3 виконували дослідження за грантом INTAS. 

За участю студентів цієї кафедри опубліковано 9 тез доповідей на міжнародних 

конференціях: 

 Х Міжнародний семінар „Дислокаційна структура і механічні властивості металів 

і сплавів” (м. Єкатеринбург-Новоуральськ); 

 Х Міжнародна конференція „Фізика і технологія тонких плівок” (м. Івано-

Франківськ); 

 V Національна конференція по використанню рентгенівських синхротронних 

випромінювань, нейронів і електронів для досліджень наноматеріалів і 

наносистем (м. Москва); 

 V Міжнародна школа-конференція „Актуальні проблеми фізики 

напівпроводників” (м. Дрогобич); 

 VІІ Міжнародна конференція „Фізичні явища в твердих тілах” (м. Харків, ХНУ ім. 

Каразіна); 

 Міжнародний симпозіум SIEMA’2005; 

 Міжнародна конференція „Функціональні матеріали” (Крим, Партенід); 

 Конференція молодих вчених „Фізика низьких температур” (м. Харків, ФТІНТ); 

В 2005 році кафедрою інформаційно-вимірювальної техніки був проведений 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт „Приладобудування”. На конкурс 

надійшла 31 робота з 9 ВНЗ України: Одеського національного політехнічного університету 

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

національно університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), Національного аерокосмічного 

університету ім. М.Е. Жуковського „ХАІ”, Харківського університету Повітряних Сил, 

Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), 

Житомирського військового орденів Жовтневої Революції та Червоного Прапора інституту 

радіоелектроніки ім. С.П.Корольова  (ЖВІРЕ), Національного авіаційного університету (НАУ, 

м. Київ), Національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. За 

високий рівень конкурсних студентських наукових робіт та їх актуальність студенти НТУ 

„ХПІ” Шолошенко В.В. та Черкашин О.С. отримали дипломи переможців, а студентки Осіпова 

І.І. та Леонова О.О. отримали заохочувальні дипломи. 

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” виступили з 14 доповідями в 

науково-технічній конференції, присвяченій 75-річниці Інженерно-фізичного факультету.  

На Всеукраїнському чемпіонаті по інформаційним технологіям „Екософт-2005” в м. 

Києві студент Фиделін Є . зайняв І місто.  Студент Гладков С. зайняв І місце на конкурсі 

студентських робіт з комп’ютерної математики (м. Москва). У співавторстві зі своїми 

науковими керівниками зробили сумісну доповідь на Міжнародній науково-технічній 

конференції „Динаміка, міцність і ресурс машин та конструкцій” (м. Київ) студенти кафедри 

„Динаміка та міцність машин” Ларін О. та Демуз Я. 

На V Міжнародній науково-технічній конференції „Проблеми інформатики і 

моделювання” взяли активну участь 18 студентів та магістрів факультету комп’ютерно-

інформаційних технологій. 
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На 10 Міжнародному конгресі двигунобудівників зробив доповідь магістр кафедри 

двигунів внутрішнього згоряння Білик С. 

Науково-дослідні роботи, що виконуються в межах традиційних наукових напрямків 

кафедри промислової та біомедичної електроніки, актуальні, бо їх замовниками виступають 

провідні у галузі електроніки та електротехніки підприємства і організації. По договору з 

Науково-виробничою медико-біологічною корпорацією „Лазер і здоров’я” про творчу 

співдружність від 10.01.2005 р. „Створення нових сучасних апаратів квантової терапії з 

мікропроцесорними системами і імпульсного управління” студенткою Заяць І. була виконана 

розробка чотирьох канального мікропроцесорного блоку імпульсного управління МПБ-4С/175 

,яка лягла в основу захищеної дипломної роботи, крім того студентська науково-дослідна 

робота „Фототерапевтичний апарат для сімейного лікаря та сільської місцевості „Барва-

універсал” на міському конкурсі була нагороджена диплом переможця, а її автор – цінним 

подарунком.  

Кафедри „Промислова та біомедична електроніка” та „Автоматизовані електромеханічні 

системи” за участю студентів підготували і направили доклади на наступні наукові форуми: 

 2-й Міжнародний радіоелектронний форум „Прикладна радіоелектроніка. Стан і 

перспективи розвитку” (м. Харків); 

 XXIV Міжнародна науково-практична конференція „Застосування лазерів в 

медицині і біології” (м. Ялта); 

 Міжнародна науково-технічна конференція „Силова електроніка та 

енергоефективність” (м. Алушта); 

 IV Науково-практична конференція з міжнародною участю „Сучасні аспекти 

застосування озону в медицині і екології” (м. Євпаторія); 

 ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція „Проблеми автоматизованого 

електроприводу” (м. Алушта). 

Студенти кафедри „Електричні машини” Бадовський В. та Майстренко В. виступили з 

докладами на 3-й Міжнародній науково-технічній конференції „Інформаційна техніка і 

електромеханіка” (ІТЕМ-2005) у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля 

(м. Луганськ). 

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”, 

„Розробки НТУ ХПІ”. На конкурс надійшло 46 робіт. Бізнес-плани переможців у номінаціях 

„Студентська ініціатива” та „Молодий підприємець” були направлені для подальшої участі у 

обласному конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, а також VII 

Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. 

На обласному конкурсі, присвяченому інноваційній діяльності студентів, здобули 

перемогу наступні роботи студентів НТУ „ХПІ”: 

 Чорної Н. „Впровадження технології виробництва харчового безлузгового ядра 

соняшника”; 

 Нечаєва О. „Розробка проекту організації комплексу з переробки будівельних 

відходів”; 

 Баришенських М., Панченка Д., Стрільця І., Філоненко О., Сутуріної М., 

Ткаченко М. „Утилізація біоілу очисних споруд комунального підприємства”. 

Серед найкращих робіт експертна рада VII Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів 

визнала роботи 2 роботи студентів університету:  

Чорної Н. „Впровадження технології виробництва харчового безлузгового ядра соняшника” та  

Калашнік К. „Організація виробництва косметичних кремів ТОВ „Пірана”. Авторів було 

нагороджено дипломами та цінними подарунками – ноутбуком та цифровим фотоапаратом. 
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Протягом 2005 року студенти факультету інформатики та управління приймали участь у 

міжнародних наукових конференціях: „Гуманітарно-технічна еліта і управління великими 

соціальними системами” (м. Харків), „Сучасні проблеми гуманізації і гармонізації управління” 

(м. Харків), „Екологічна безпека об’єктів господарської діяльності (м. Миколаїв), „Проблеми та 

зміст фундаментальної освіти сучасного інженера” (м. Харків), студентська конференція з 

економічної кібернетики (м. Харків, ХНЕУ), науково-практична конференція „Моделі та 

інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, технічними та екологічними 

системами” (м. Луганськ). 

В ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Інформаційні технології: 

наука і техніка, технологія, освіта, здоров’я” MicroCAD-2005 (м. Харків) взяли участь 97 

студентів 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 ЗАТ „Південкабель”. За останні 3 роки премії 

отримали 12 студентів, в тому числі 3 студента у 2005 році.  

На філії кафедри „Електричні станції” на ВАТ „Харківська ТЕЦ-5” проводяться 

конкурси на кращу випускну роботу бакалавра та дипломний проект спеціаліста. В 2005 

році переможцями,, що отримали премії стали:  за результатами конкурсу бакалаврських 

проектів - студенти Вакула Н. та Яремчук Д. ; за результатами конкурсу дипломних проектів – 

студенти Петров О.   та Педань І. . 

 Студенти  електроенергетичного факультету університету Сухарєв Ю. і Ткаченко Ю. 

приймали участь з доповідями на Всеукраїнській науково-практичній конференції з історії 

науки та техніки, присвяченій 60 річниці Перемоги у Великій вітчизняній війні (м. Київ). 

На Всеукраїнському конкурсі магістерських наукових випускних робіт в 

Національній Металургійній Академії України (м. Дніпропетровськ) магістр Боровок С.В. 

(кафедри теплотехніки) виборов І місце і нагороджений дипломом переможця. Студент 

кафедри „Турбінобудування” Кірсанов Д. виступив з докладом на VI Міжнародній науково-

технічній студентській конференції „Механіка рідини і газу” (м. Донецьк). 

Студент механіко-технологічного факультету Бармін О.  одержав заохочувальний 

диплом за участь у Всеукраїнському  конкурсі студентських наукових робіт за розділом 

„Металургія”.  

На VIII Всеукраїнській студентській науково-технічній конференції „Графіка ХХІ 

сторіччя” в м. Севастополі студенти Боровок С та Кравцов М були відмічені грамотами. Ряд  

студентів кафедри обробки металів тиском прийняли участь у ІІІ Міжнародній науково-

технічній конференції „Сучасні інструментальні системи, інформаційні технології, інновації” 

(м. Курськ).  На Міжнародній виставці-конференції „Литво-форум 2005” (м. Запоріжжя), 5 

студентів університету виступили з докладами.  

На честь 120 річчя Національного технічного університету „Харківський політехнічний 

інститут” 1-2 грудня 2005 року на базі НТУ „ХПІ” відбулася науково-методична конференція 

„Безпека життєдіяльності”. На конференції працювала студентська секція „Харківщина, 

студентство, екологія”, на якій було представлено 17 докладів студентів з різних ВНЗ м. 

Харкова, в тому числі 3 студента із НТУ „ХПІ”. Активні учасники були нагороджені грамотами 

Ради ректорів Харківського вузівського центру. 

Студенти факультету „Інформаційні технології”  активно приймають участь у 

міжнародних науково-технічних конференціях. Зокрема студенти Шестопалов А., Баглаєнко Д, 

Білик О., Костенко О., Гриненко О. виступили з доповідями на VІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство” 

(м. Київ, НТУУ „КПІ”).  Крім того, студенти  Шестопалов А., і Харченко Ю. разом з 

викладачами прийняли участь у Х Науково-методичній конференції „Людина та навколишнє 

середовище – проблеми безперервної екологічної освіти  в вузах”, яка проходила в м. Ізмаїл. 
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Студентки Рубінська Ю. та Дудник Н. прийняли участь у 3 Міжнародній науковій конференції 

„Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки” (м. 

Чернівці). Студентки Тихомирова Т. та Рубінська Ю. прийняли участь у конкурсі студентських 

науково-дослідних робіт, який проводився в рамках 6 Міжнародної науково-практичної 

конференції Української асоціації „Жінки в науці та освіті” (м. Харків). Робота Рубінської Ю. 

зайняла 3 місце, а Тихомирова Т. нагороджена грамотою Управління науки та освіти при  

Харківській Облдержадміністрації. Студенти кафедри хімічної техніки та промислової 

технології виступили з доповідями на студентській науково-технічній конференції „Екологія 

міст” (м. Харків). 

На Всеукраїнськиому конкурсі-ессе „Місто майбутнього” (м. Одеса) Шестопалов А. і 

Баглаєнко Д. одержали диплом и Міністерства освіти і науки України і сертифікати BRITISH 

COUNCIL UKRAINE. 

Студенти-хіміки нашого університету прийняли активну участь у конкурсах  та 

конференціях. Третє місце на ІІ Всеросійському конкурсі студентських науково-дослідних 

робіт зайняла студентка Саливон О.Ю. ,який проходив у м. Бєлгороді. Студенткою А. 

Калінченко зроблена доповідь на ІІ Науково-технічній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених „Хімія і сучасні технології” (м. Дніпропетровськ, ДХТУ)та отримана 

почесна грамота за результатами науково-дослідної роботи „Дослідження неповного окислення 

вуглеводнів з метою одержання метилового спирту”, яка стала основою магістерської  робот. 

На конкурсі Дзержинської районної ради м. Харкова „Кращий студентський проект 

2005 року” студентка Чебан Т. за роботу „Станція водопідготовки для питного та побутового 

водопостачання” отримала диплом І ступеня.  

Крім того, студенти університету приймали участь в наступних науково-технічних 

конференціях: 

 

 IV Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів „Охорона 

навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів” (м 

Донецьк); 

 71 Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів 

„Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ 

столітті” (м. Київ, НУХТ); 

 Міжнародна конференція „Машинобудування і техносфера ХХІ століття” (м. 

Севастополь); 

 ІІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених і студентів з актуальних проблем 

хімії (м. Харків,  ХНУ ім. В.Н.Каразіна); 

 VI Всеукраїнська конференція студентів і аспірантів „Сучасні проблеми хімії” (м. 

Київ); 

 Міжнародна науково-технічна конференція „Технологія і застосування 

вогнетривів і технічної кераміки у промисловості” (м. Харків); 

 „Ресурсо- і енергозберегаючі технології і обладнання, екологічно безпечні 

технології (м. Мінськ); 

 Міжнародна конференція по будівельним матеріалам (м. Мінськ); 

 67 Міжнародна науково-технічна конференція кафедр УкрДАЗТ і підприємств 

Харківщини. 

Студенти – економісти нашого університету реалізують свою активність в конкурсах і 

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

за кращі доклади, одержані на конференціях: 

 Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і студентів „Проблеми 

розвитку фінансової системи України” (м. Сімферополь); 
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 Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток обліку і аудита, як основи 

інформаційно-аналітичної системи підприємства” (м. Харків); 

 ІІ Міжнародний науково-практичний семінар „Бренд і його роль в реалізації 

стратегії маркетинга” (м. Харків, ХНЕУ); 

 „Вчора, сьогодні, завтра” – конференція НТУ „ХПІ” до 120-річчя заснування; 

 ІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

„Перспективи і пріоритети розвитку економічного аналізу” (м. Донецьк); 

 ХІІ Міжнародна студентська наукова конференція „Євроінтеграція та освітня 

система України: проблеми і перспективи” (м. Харків, НУА); 

 Всеукраїнський науково-практичний семінар „Маркетинг – крок у ІІІ тисячоліття” 

(м. Донецьк, ДонДУЕТ ім. Туган-Барановського) ; 

 ХІ Міжнародна студентська наукова конференція „Державна політика в сфері 

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

 IV  Всеукраїнська наукова конференція студентів „Актуальні питання 

менеджменту в сучасних умовах” (м. Донецьк, ДНТУ); 

 Студентська конференція „Громадські ініціативи у виборах” за підтримки проекту 

Агенства США з міжнародного розвитку „Створення організації виборів в 

Україні” (м. Київ). 

Прагнучи до входження в Європейський освітній простір, наш університет готує 

випускників за багатоступеневою системою, що включає ступені бакалавра, спеціаліста, 

магістра. Щорічно проводяться конкурси бакалаврських робіт. Цього року в конкурсі 

прийняли участь 114 проектів з 16 факультетів. Конкурсні комісії відзначають актуальність, 

складність та різноманітність задач використання сучасних програмних комплексів та 

оригінальних програм, перспективу на їх практичне використання.  

В 2005 році 184 студента з 55 спеціальностей одержали кваліфікацію магістра, 143 – з 

відзнакою. Ці випускники оволоділи поглибленими знаннями з обраної спеціальності, навичкам 

інноваційного характеру, придбали досвід нових знань у своїй професійній діяльності. Нижче 

наведений перелік дипломантів магістерського конкурсу із стислою характеристикою 

виконаних робіт: 

  магістр Клименко М.А. – здійснено вивчення радіоекологічної обстановки 

територій, забруднених радіоактивними речовинами; робота має практичний 

інтерес для ведення господарської діяльності; 

  магістр Губарь В.В. – розроблені состави полімерних стоматологічних 

матеріалів, які  проходять апробацію в ТОВ „Стоматологія”; 

 магістр Цибульник О.С. – розроблені рекомендації щодо підвищення 

конкурентоспроможності ВАТ „Великобурлуцький  сирозавод”; 

 магістр Калініченко А.Ф. – проведений розрахунок технологічного регламенту та 

проектування головної установки з виробництва метанолу неповним окисленням 

природного газу. 

Важливим досягненням нашого університету в цьому році стало отримання 7 патентів на 

винаходи, співавторами яких стали студенти.  

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

збірниках конференцій та науково-технічних виданнях у 2005 році становить 374 одиниці. 

Кількість студентів, зарахованих для виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт 

на протязі 2005 року склала 36 чоловік. 

Щороку близь 40 кращим студентам університету призначаються за відмінні успіхи в 

навчанні, наукову роботу та громадську діяльність іменні стипендії. У 2005 році студентам 

НТУ „ХПІ” призначені такі іменні стипендії: 

Іменні стипендії Президента України призначені 6 студентам; 
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Іменні стипендії Верховної Ради України призначені 5 студентам; 

Іменна стипендія Харківської облдержадміністрації призначена 1 студенту; 

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

академією України) призначена 1 студенту; 

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

15 студентам енергоомашинобудівного факультету університету;  

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

Діяльність Ради молодих учених та спеціалістів НТУ „ХПІ”  проводиться в тісній 

координації з науково - дослідною частиною університету.  

 У 2005 році Радою молодих  учених та спеціалістів НТУ "ХПІ" продовжувався випуск 

щорічної збірки наукових праць фахового видання ВАК України - Вісника НТУ "ХПІ" за  

тематичною серією "Нові рішення в сучасних технологіях". Молодими науковцями НТУ "ХПІ", 

міста Харків та України щорічно подається до опублікування в середньому  250 статей, що 

друкуються в чотирьох випусках Вісника загальним обсягом 40 авторських аркуша. 

Щорічно проводиться конференція молодих учених в рамках міжнародної науково-

практичній конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я". 

В роботі останньої прийняли участь понад 70 учасників.  

Радою молодих учених та спеціалістів НТУ "ХПІ" проведені розширені засідання для 

магістрів та аспірантів присвячені проблемам та особливостям оформлення та подання заявок 

на винаходи, особливостям написання наукових статей згідно вимог ВАК України та вимогам 

до оформлення документів по захисту дисертаційних робіт. 

В рамках міжнародного науково-технічного співробітництва вищих навчальних 

закладів студентами НТУ „ХПІ” отримано 3 індивідуальних гранти для навчання по 

магістерській програмі в технічному університеті м Гамбурга (Німеччина); для навчання у 

Франції та навчання на мовних курсах в Німеччині в рамках програми DAAD  в галузі 

інформаційних технологій. Отримано 2 стипендії для навчання в університеті м. 

Клагенфурд (Австрія) по програмі Леонарда Ейлера в галузі інформаційних технологій.  

Сумісними зусиллями викладачів і студентів двох кафедр університету, - кафедри 

„Системи інформації” (проф. Ковальов В.І.) і кафедри „Електричні станції” (ст. викладач 

Богатирьов І.М.) виконано розробку багатоцільового програмно – відлагоджувального стенда 

«AVR – мікролаб», призначеного для використання як в навчальному процесі, так і в 

госпдоговірних  роботах і НДР студентів для розробки і відлагоджування мікропроцесорних 

пристроїв різного призначення, а також їх програмного забезпечення.  
По матеріалам проектування стенду виконано і захищено дві дипломні роботи студентів 

і в цей час стенд використовується в лабораторному практикумі, виконанні дипломних і 

курсових проектів, а також НДР студентів. 

Наприкінці 2005 р. в університеті відбувся семінар з участю представників 12 кафедр, на 

якому було ухвалено рішення – звернутися до керівництва університету з проханням 

поширення упровадження цієї розробки в навчальному процесі і НДР цих кафедр, а саме - 

виготовити 110 таких стендів. В цей час це питання знаходиться у стані розгляду керівництвом 

університету. 

Навчальний стенд по мікропроцесорній техніці УСМТ-1 призначений для вивчення у 

вищих навчальних закладах основ програмування мікроконтролерів фірми Atmel і застосування 

на їхній базі мікропроцесорних систем керування і регулювання в конструкціях автомобілів і 

тракторів. Об'єктами спільної роботи стенда передбачаються наступні  системи: керування 

двигуном внутрішнього згоряння (запалювання, вприску  палива та ін.), антиблокувальна і 

противобуксовочна, безпеці і навігації, а також діагностики транспортного засобу. Стенд 

можливо використовувати як  функціонально закінчений пристрій для автоматизації процесу 

реєстрації результатів наукових експериментів. 
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Розроблена методика роботи на стенді дозволяє вивчити і виконати всі етапи 

програмування - від написання алгоритму до налагодження реально функціонуючого 

завершеного програмного модуля, включаючи компіляцію і прошивання програм. У 

навчальному процесі може використовуватися для підготовки широкого кола фахівців при 

проведенні лабораторних і практичних робіт з основ мікропроцесорної техніки. 

У проекті по розробці стенда брали участь один аспірант, два магістри і два студенти 

спеціальності 7.090211 "Колісні і гусеничні транспортні засоби". 
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8. Нові форми організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. 

 

В Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” за 2005 

рік вже здійсненні перші кроки щодо запровадження європейської концепції і моделі організації 

наукової і науково-технічної діяльності, інноваційного розвитку та управління знаннями. Ця 

проблема вирішується у трьох головних напрямках.  

По-перше, шляхом сприяння створенню інституціональних умов, що стимулюють 

суб’єктів фінансової, наукової та промислової діяльності до впровадження інновацій. Це 

сприяння реалізується в рекомендаціях науковців та фахівців університету, які надаються 

Державному департаменту інтелектуальної власності (ДДІВ) Міністерства освіти і науки 

(МОН) України на нарадах, науково-практичних конференціях та семінарах, а також за 

результатами роботи представників університету в робочих групах МОН України, Міжнародної 

торговельно-промислової палати України та Харківської обласної державної адміністрації. 

Головні питання формування інституціональних умов стосуються застосування оптимальних 

фіскальних важелів на суб’єктів інноваційної діяльності (податкових пільг, податкових 

кредитів, прискореної амортизації, цільової підтримки через гранти й позики) та спрощення 

адміністративних заходів щодо створення і діяльності інноваційних підприємств. 

По-друге, створення сприятливого середовища в університеті для забезпечення 

ефективних економічних механізмів управління знаннями, підвищення культури комерційного 

використання прав інтелектуальної власності, патентування і ліцензування результатів науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Для цього в університеті розроблена 

структура системи управління знаннями, до якої входять керована ректором рада з інноваційної 

політики і трансферу знань, секція науково-технічної ради з комерціалізації результатів 

НДДКР, центр комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій,  творчі 

науково-технічні майстерні та технологічні бізнес-інкубатори кафедр та інших підрозділів 

університету. Результатами роботи системи управління знаннями повинні стати продані ліцензії 

на використання науково-технічних здобутків університетських фахівців, реалізація 

інноваційних проектів в навчальній та науковій діяльності, які забезпечать університету 

комерційні та інші конкурентні переваги, та створення нових спинових малих підприємств на 

базі університету – аж до інноваційних мікропідприємств та феномену “manterprise”(людина – 

підприємство), надання їм стартового венчурного капіталу, інформації про потенційних 

інвесторів, інформації щодо адміністративних та фіскальних пільг, сприяння їхньої взаємодії в 

інноваційній спіралі “університет - інноваційне середовище – виробництво – ринок – 

суспільство – університет - ...”. 

По-третє, розвиток гуманітарного капіталу та формування в суспільстві загальної 

інноваційної культури. Цей напрямок в університеті забезпечено створеною за останні 12 років 

потужною системою підготовки кадрів для сфери інтелектуальної власності України. Ця 

система включає дві спеціальні кафедри “Інформатика та інтелектуальна власність” і 

“Організація виробництва і управління персоналом”, на яких здійснюється підготовка 

спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7(8).000002 – “Інтелектуальна власність”, аспірантуру 

для підготовки науковців вищої кваліфікації з економіки інтелектуальної власності та інновацій 

за спеціальністю “Економіка і управління науково-технічним прогресом”, спецфакультет 

патентознавства Міжгалузевого інституту післядипломної освіти при НТУ “ХПІ”, де 

проводиться підготовка та перепідготовка фахівців для системи інтелектуальної власності 

України, Регіональний центр підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які викладають навчальні дисципліни з 

інтелектуальної власності. Ефективність роботи цієї системи підготовки кадрів можуть 

підтвердити понад 950 студентів та слухачів, які отримали кваліфікацію фахівців з 

інтелектуальної власності в університеті, у тому числі 159 співробітників ДДІВ МОН України 

та УКРПАТЕНТу, майже четверта частина всіх патентних повірених України, представники 18 
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областей та таких індустріальних гігантів як завод “Мотор –Січ”, концерн “Стирол”, завод 

“ФЕД”, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство та інші.  

В університеті з 1 вересня 2005/2006 навч.року в 138 навчальних групах та на 22 

лекційних потоках 5-го курсу вводиться викладання загальної навчальної дисципліни 

“Інтелектуальна власність”. З березня 2005 року започаткована поглиблена факультативна 

підготовка 30 аспірантів з окремих навчальних дисциплін освітньо-професійної програми 

спеціаліста зі спеціальності 7.000002 “Інтелектуальна власність”. 

В НТУ “ХПІ” на кафедрі інформатики та інтелектуальної власності в 2005 році створена 

перша в Україні науково-дослідна лабораторія для вивчення проблем інтелектуальної власності 

і інноваційного підприємництва та започатковане комплексне дослідження за бюджетною 

темою М7401 питань “Вдосконалення економіко-правових механізмів та розробка методик 

трансферу знань з університетів в промислове середовище України”.  

Цієї ж проблемі присвячена і спільна з Каталонським політехнічним університетом 

(Іспанія) діяльність науковців кафедри інформатики та інтелектуальної власності щодо 

отримання гранту TEMPUS, яка передбачає створення в університеті європейської моделі 

центру трансферу знань  “Spin´NOVA”.  

У вересні 2005 року університет став переможцем у конкурсі наукових робіт у рамках ІІ-

ї Виставки-презентація “Інноваційні технології навчання”, яку проводило Міністерство освіти і 

науки України. Науково-дослідна робота авторів проф. Товажнянського Л.Л. (ректора 

університету), проф.Солощука М.М. (завідувача кафедри інформатики та інтелектуальної 

власності) та інших за темою “Система післядипломної освіти в НТУ “ХПІ” як середовище для 

інноваційно орієнтованого навчання протягом всього життя”, в якої  запропонований власний 

погляд фахівців університету на реалізацію концепції “освіти через все життя” у системі 

післядипломної освіти в контексті вимог Болонської конвенції з метою кадрового забезпечення 

інноваційно орієнтованого розвитку економіки України, перемогла у номінації “інновації у 

післядипломній освіти дорослих”.  

Таким чином, заходи з формування та реалізації інноваційної політики, які започатковані 

в університеті, та перші отримані результати цієї політики свідчать про те, що сьогодні НТУ 

“ХПІ” є одним з лідерів щодо інноваційної розбудови вищої школи України.  
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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  
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власністю  та трансфером технологій

Завідувач

науково-дослідної частини

(керівник Центру)
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питань інтелектуальної власності та

інноваційного підприємництва

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

.   .   . 

Науково-методичне забезпечення Науково-методичне забезпечення



 88 

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 ””
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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

… …
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9. Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями 

 

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

93  вищими навчальними закладами і фірмами з 29 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 значна кількість працівників  та студентів. У 2005 році ця кількість склала 317 

викладачів, наукових співробітників та студентів. 

 

В 2005 році НТУ “ХПІ” приймав участь у виконанні 19 міжнародних проектів ( 13 

освітніх проектів та 6 науково-дослідних проектів), в тому числі по програмах : TEMPUS – 6 

проектів, INTAS – 1 проект, ,CRDF – 1 проект, USIA – 2 проекти, IREX- 1 проект, інші проекти 

- 8. 

 Переважна кількість спільних проектів виконується в галузі фізичного 

матеріалознавства. Так ,наприклад, на кафедрі теоретичної та експериментальної фізики 

вивчаються  структурнi та морфологiчнi особливості кристалiзацiї аморфних плiвок, отриманих 

лазерним розпиленням металів (Cr, V, Hf, Zr) в атмосфері кисню, та аморфних плівок Sb2S3, 

отриманих методом термічного випару у вакуумі ; проводяться  експериментальні та теоретичні 

дослідження впливу різних факторів на проявлення розмірного квантування, гальваномагнітні 

та термоелектричні властивості дворозмірних структур на основі напівпровідникових сполук 

типу IV-VI.  Крім того ,проведені подальші випробування газових сенсорів активного типу на 

базі солей TCNQ у середовищі повітря , що видихується людиною, що є підставою для 

розробки методу неінвазівної діагностики метаболічного профілю людини. 

 

Вчені кафедри динаміки та міцності машин традиційно підтримують науково-технічні 

контакти із закордонними науковими установами та ВНЗ. 

Двоє  наукових співробітників кафедри динаміки та міцності машин  перебувають в 

довготривалому закордонному відрядженні: науковий співробітник  Петров Є.П. займається 

науковими дослідженнями в Великій Британії (University of London, Department of Mechanical 

Engineering), Кулаченко А.Є. вчиться в аспірантурі в Швеції (Mid-Sweden University).  

Координатор від України , завідуючий цією кафедрою ,проф. Львов Г.І і доц. 

Овчаренко В.В. відвідали Університет Лафборо (Великобританія) в рамках програми TEMPUS 

„Гармонізація вищої технічної освіти України і європейських держав в рамках Болонського 

процесу”. Проф. Львов Г.І. також  брав участь в 7-й міжнародній конференції “Магдебурзькі 

дні машинобудування” (Магдебург, Німеччина) в  жовтні 2005 року. 

В 2005 році доценти Овчаренко В.В., Шелковий С.К. відвідали Технічний університет ім. 

Отто – фон - Геріке (Магдебург, Німеччина), а доц. Мартиненко Г.Ю. відвідав університет 

Мартіна Лютера (м. Халле, Німеччина) з метою стажування, підвищення кваліфікації, сумісної 

науково-дослідницької роботи в рамках програми ДААД „Східне партнерство”.  

 

За договором про наукове співробітництво між кафедрами ”Теоретична механіка” НТУ 

”ХПІ” та ”Механіка” MLU Halle-Weittenberg (Мартін-Лютер Галле-Віттенберг Університет, 

Німеччина) у травні та листопаді 2005 року прийнято професора, доктора-інженера Хольма 

Альтенбаха, завідуючого кафедрою механіки, з метою проведення ним лекцій для студентів та 

співробітників кафедри, наукових консультацій та обміну результатами досліджень. У вересні 

2005 року прийнято наукового співробітника кафедри механіки MLU Halle-Weittenberg 

(Німеччина), доктора К. Науменко, якому надано консультації з підготовки до габілітації щодо 

захисту 2-ї докторської дисертації. 
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Кафедрою опору матеріалів та факультетом фізичної та квантової електроніки 

Московського  фізико-технічного інституту проводжуються сумісні дослідження у галузі 

електромеханічних систем на тему “Мікроелектромеханічні системи у без інерційних 

навігаційних системах”.  

 

Кафедра фізичного матеріалознавства та геліоенергетики продовжувала спільні 

дослідження в галузі  фотоелектричного перетворення сонячної енергії із Штутгартським 

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

створення нових зразків перетворювачів спільно з такими науковими закладами, як: 

Воронезький державний технічний університет (Росія), Фізико-технічним інститут ім. Іоффе ( 

м. Санкт-Петербург, Росія), Інститут фізики твердого тіла і напівпровідників ( м. Мінськ, 

Білорусь), Центр національних наукових досліджень ( м. Париж, Франція). 

 

На кафедрі кафедри газо гідромеханіки і тепло масообміну у квітні - травні 2005 р. 

пройшов стажування аспірант Марчелло Фарджорні з університету Модена (Італія) за 

тематикою досліджень “Нелінійні коливання зубчастих передач“. Ряд співробітників цієї 

кафедри  прийняли участь  у науковому співробітництві з Інститутом проточних машин 

ПАН (м. Гданьск, Польща) та військово - технічним університетом (м. Варшава, Польща), а  

проф. Воробйов Ю.С у  2005 році отримав диплом за розвиток польско - українського 

співробітництва на міжнародній конференції в Польщі. 

 

 Науковцями  НДПКІ «Молнія» розпочато виконання   договору з ДКБ „Південне” для 

Китайської космічної корпорації науки і техніки  в галузі електромагнітної стійкості об’єктів 

ракетно-космічної техніки. Крім того,  НДПКІ «Молнія» та ПБП «Гевея» разом з фірмою 

«Эріко» (США - Австралія)  проведено випробування нових типів активних 

блискавкоприймачів фірми «Эріко» на відповідність до вимог стандартів Франції NF C 17-102 і 

стандартів України, які розроблені НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ».  

В травні 2005 р.  науковці НДПКІ «Молнія» взяли участь у  спільному засіданні групи 

експертів НАТО та секції прикладних проблем НАН України, продемонструвавши 

можливості України в галузі знищення вибухових речовин та ліквідації можливості їхнього 

застосування, провівши  презентацію своїх розробок. 

 

На кафедрі приборів та методів неруйнівного контролю з 1993 року  працює науково-

методична Українсько-В'єтнамська лабораторія, фінансування якої здійснюють вчені і 

спеціалісти з В'єтнаму, Лівану, Палестини та інших країн. Наукова програма роботи цієї 

лабораторії розроблена згідно Міжнародного договору між НТУ "ХПІ" і Ханойським 

технологічним університетом (В'єтнам) в минулі роки. В 2005 р. об'єм фінансування 

Українсько-В'єтнамської лабораторії склав близько 10000 грн. Для зміцнення лабораторної бази  

отримані комп’ютери і оргтехніка на суму 20 тис. євро для використанні в навчальному процесі 

з курсів спеціальності кафедри і дисциплін, підготовлених за міжнародним проектом TEMPUS/ 

JEP N
0
 CD-JEP -21188-2000. 

  

Науковці кафедри бізнесу та контролінгу налагодили  широкі міжнародні зв’язки з 

провідними навчальними закладами Європи та Америки. Метою цього співробітництва є 

вдосконалення кваліфікації професорсько-викладацького складу шляхом оволодіння 

зарубіжним досвідом викладання дисциплін у сфері зовнішньоекономічної діяльності, спільні 

проекти в різних напрямах зовнішньоекономічної діяльності, обмін студентами. Науковими 

проектами міжнародного співробітництва є діяльність Українсько - французького центру 

промислового менеджменту (проф. Міщенко В.А.), Центру “Перспектива” (доц. Решетняк О.В., 

ст.викл. Глущенко І.В., ас. Макаренко А.Б., ас. Нестерова В.А.), Американо-українського 
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бізнес-центру (доц. Данько Т.В., ас. Шевченко М.М., ас. Івахненко А.В., ас. Зубкова А.Б.). 

Кафедра підтримує наукові зв’язки в межах міжнародних проектів партнерства університетів, - 

Iowa State University (США), Otto von Guericke University Magdeburg (Німеччина), University of 

Miskolc (Угорщина), Klagenfurt University (Австрія).  

 

Вчені  кафедри гідромашин продовжували  участь у розробці проточних частин та 

дослідженні гідротурбін по госпдоговору з крупним турбобудівними заводом BHEL (Індія). У 

2005 році розроблений другий варіант проточної частини високо напірної радіально-осьової 

гідротурбіни. Передбачається подальша її оптимізація та виготовлення заводом BHEL. 

Виконання робіт стосовно до проточних частин гідротурбін, які розробляються ВАТ 

"Турбоатом" та для нової зарубіжної ГЕС (ТЕРІ, Індія), дозволяє підвищити ефективність, 

міцність та надійність гідротурбінного устаткування, які здійснюється по творчим зв’язкам з де 

якими групами ВАТ "Турбоатом". 

 

Науковими співробітниками кафедри промислової та біомедичної електроніки 

відновлено  науково-технічне співробітництво з фірмою ЕСТЕЛ (м. Таллінн) в галузі розробки 

систем керування  тиристорних перетворювачів частоти; разом з Новосибірським державним 

технічним університетом (Росія) розпочаті спільні дослідження  в галузі розробки електричного 

та електронного обладнання автомобілів та тракторів, а  з Магдебурзьким технічним 

університетом  (Німеччина) ведуться спільні дослідження  пристроїв силової електроніки. 

 

Протягом 2005 р. науковці кафедри фізичної хімії  у рамках  спільних робіт з радіаційно 

- стійких матеріалів здійснювалася спільні дослідження з  інститутом CINVESTАV (м. Мехіко, 

Мексика) у співпраці з колективами Інституту радіоелектроніки НАН України, Інституту 

монокристалів НАН України . 

 

Кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів   традиційно має наукові зв’язки з 

провідними технічними вищими учбовими закладами та науково-дослідницькими 

організаціями Європи та Азії, зокрема з Манчестерським університетом (Великобританія), 

Технічним університетом (Брно, Чехія), Університетом Веспрем (Угорщина), POLITEHNICA 

(Румунія), Інститутом фізичних наук Цзілінського університету (Китай), з Литовським енер-

гетичним інститутом (Каунас). 

 

Наукова робота співробітників кафедри фізики металів та напівпровідників  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. 

Лабораторія фізики напівпровідників разом з науковцями Масачусетського 

Технологічного Інституту (лабораторія проф. Дрезелхаус М., фізичний факультет, Кембридж, 

США) проводила  роботи по розробці фізичних основ створення тонкоплівкових структур з 

високою термоелектричною ефективністю, по дослідженню квантових розмірних ефектів у 

напівпровідникових тонкоплівкових структурах на основі сполук типу IV-VI. Результати 

досліджень постійно представляються на Міжнародних конференціях (Росія, Японія, США, 

Австралія, Германія, Франція, Англія, Польща, Іспанія, Тайвань). 

 

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.  
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Лазерна лабораторія співробітничає з вченими Чалмерського університету технології ( м. 

Гетеборг, Швеція), Інституту кристалографії РАН (Москва, Росія), Інституту фізики 

Сибірського відділення РАН ( м. Красноярськ, Росія) та Уральського державного економічного 

університету ( м. Єкатеринбург, Росія) у дослідженні кристалів нового класу з незвичайною 

транс ротаційною наноструктурою, яка формується при переході з аморфного в кристалічний 

стан. Результати досліджень представляються на Міжнародних конференціях та у спільних 

публікаціях. 

 

В період з 30 листопада 2004р.  по 3 грудня 2005р. старший науковий співробітник цієї 

кафедри Пуха В. Є. перебував у відрядженні з метою наукового стажування у Корейському 

інституті науки і технології в Сеулі в статусі запрошеного науковця (visiting scientist) , де в 

рамках програми Brain Pool, що фінансувалася Корейською федерацією наукових и 

технологічних товариств, за фінансовою підтримкою Корейського Фонду Науки и Інженерії 

взяв участь в розробці тематики «Розвиток технологій прозорих оксидних електропровідних 

покриттів методом металоорганічного хімічного парового нанесення» (“Development of TOC 

Coating Technologies by MOCVD”),  крім того, на протязі  наукового стажування взяв участь в 

міжнародній конференції The 56
th

 Annual Meeting of the international Society of Electrochemistry, 

Busan, Korea, (2005),  де виступив з двома доповідями. 

Старший науковий співробітник кафедри  Москалець М.В. перебував у науковому 

відрядженні (за рахунок приймаючої сторони) у Відділі теоретичної фізики (керівник відділу 

професор M. Buttiker) Університету Женеви терміном із з 04.07.2005 р. по 06.08.2005 р. Мета 

відрядження: наукове стажування і проведення спільних наукових досліджень в області 

теоретичної фізики мезоскопічних провідних систем.  

Старший науковий співробітник  С.А.Медведєв перебував у науковому відрядженні (за 

рахунок приймаючої сторони) в Університеті штату Колорадо з метою стажування на  протязі 4 

місяців (лютий-травень 2005 р.).Керівник – проф. Г.Д. Хоххаймер. Під час стажування 

відпрацьовувалися методики виміру оптичного поглинання напівпровідникових матеріалів при 

високому тиску. Відповідні методики були відпрацьовані і проведені оптичні дослідження 

халькопіритних напівпровідників Cs2Mo4 і Al2MoSe4.,крім того методом комбінаційного 

розсіювання світла були вивчені спектри решіткових коливань зазначених сполук при тисках 0-

25 ГПа і температурах 30-300К.  

Активно співпрацюють із закордонними науковими установами співробітники кафедри 

інтегрованих технологій машинобудування. Так ,у  2005 році наукове стажування в Німеччині й 

Угорщині пройшли або подовжують станом 01.01.2006 р.  значна кількість аспірантів, 

інженерів, наукових співробітників і викладачів кафедри інтегрованих технологій 

машинобудування: проф. М. Верезуб, наукові співробітники О. Беляєв, О. Кушнаренко, 

В. Сукайло – у Магдебурзькому університеті (Німеччина),   наукові співробітники О. Верезуб, 

І. Лещенко –– у Мішкольцькому університеті (Угорщина),  інженер Т. Коновалова – у 

Будапештському технічному університеті (Угорщина), аспірант О. Титаренко – у Технічному 

університеті м. Грац (Австрія). Проф. Грабченко А.І. брав участь у роботі міжнародної 

конференції MicroCAD у Мішкольцкому університеті (Угорщина) та у виконанні сумісних 

робіт по міжвузівському співробітництву у Штутгартському університеті. (Німеччина). Проф. 

Верезуб М.В., окрім наукового стажування в Угорщині, прийняв участь у роботі міжнародного 

конгресу EURO MAT–2005 в Празі (Чехія). Під керівництвом доцента Русанова В.В. у 

Мішкольцькому університеті пройшли технологічну практику студенти: О. Бондарева, 

О. Бушина, О. Марчук, В. Кузменко. З жовтня 2005 року (плановим закінченням у березні 2006 

року) у Технічному університеті м. Штутгарт (Німеччина) проходять переддипломну практику 

студенти В. Кравченко та Д. Кудінов, а студенти В. Панченко та М. Сашков також з жовтня 
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2005 року (плановим закінченням у червні 2006 року) проходять переддипломну практику у 

м. Домбовар, фірма ООО «Кіпсер-Тива» (Угорщина).  

Між кафедрою інтегрованих технологій машинобудування НТУ «ХПІ» і відповідними 

кафедрами Магдебурзького, Клагенфуртського, Мішкольцького університетів і Познанської 

політехніки регулярно здійснюється обмін учбово-методичною і навчальною літературою, 

навчальними програмами і навчальними посібниками.  

 Протягом 2005 року при безпосередньої участі кафедри інтегрованих технологій 

машинобудування НТУ ”ХПІ” було подовжено співробітництво за відповідними договорами, у 

тому числі в науково-дослідній сфері, з Грузинським технічним університетом (термін дії 

договору 2005-2009 рр.) і Ульяновським державним технічним університетом, Росія (термін дії 

договору 2004-2005 р. р.),крім того був започаткований п’ятирічний (2005-2009 рр.) договір про 

міжнародне співробітництві, у тому числі в науково-дослідній сфері, з Фраунгофер інститутом 

технології та автоматизації виробництва Штутгартського університету (Німеччина). 

 

Науковці кафедри  підйомно-транспортних машин веде плідне співробітництво з 

профільними науково-учбовими установами за кордоном: Магдебурзький (Німеччина), 

Петрошаньський (Румунія) та Мішкольцьский університети (Угорщина). Плідне багаторічне 

співробітництво з Магдебурзьким університетом та фірмою FAM (Німеччина) дає можливість 

провідним спеціалістам кафедри на чолі з зав. кафедрою  проф. О.В.Григоровим та студентам 

старших курсів приймати участь в розробці сучасних проектів  (проекти DFG, DAAD). 

 

 На кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей діє договір про сумісні 

дослідження НТУ “ХПІ” з інститутом Діагностики і санірування історичних архітектурних 

пам’ятників та споруд ім.Дальберга. Професор Х.Фенцмер з вищої технічної школи  м.Вісмара 

(Німеччина) прийняв участь у Других наукових читаннях “Фізико-хімічні проблеми в 

технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” імені академіка НАН України 

А.С.Бережного, м. Харків. 

 
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 виконувався  проект „Розробка електрохімічних процесів осадження 

функціональних покриттів сплавами для жорстких умов експлуатації ”,в якому вивчались 

закономірності кінетики електродних процесів при окремому і спільному електровиділенні 

олова і свинцю та нікелю і міді .  

 

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).  

Загальний обсяг фінансування спільних проектів  в  2005 році  склав  190 тис. євро. 

На протязі року виконувалось 2 міжнародних госпрозрахункових договорів. 

 Згідно договору про  партнерство і співпрацю між Росією та Україною 

(«Роспромэкология» , м. Люберци, Моск. обл.) виконувались дослідження  промислових 

технологій процесів утилізації та вилучення  ванадієвих з‘єднань з техногенних відходів. 
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 Спільні дослідження  проводилась з підприємством Росії ОНЦ «Композит» (м. Москва) в 

розробки автоматизованих методів розрахунку параметрів високоточного формоутворення 

обводотворних деталей і проектування конструкцій великогабаритних оболонок із ПКМ.  

Обсяг фінансування міжнародних госпдоговорів в 2005 році склав 156,4 тис. грн. 

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

наведені в таблицях 1, 2 відповідно. 

 

Таблиця 1 – Зведені дані про міжнародні науково-технічні програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

№ 

п/п 
Показники 

Роки 

2003 2004 2005 

1. 

Підготовка магістрів для 

зарубіжних країн за 

держзамовленням та на 

контрактній основі (чол.) 

45 43 63 

2. 

Кількість закордонних 

навчальних закладів, з якими 

підтримуються наукові зв’язки 

68 51 93 

3. 

Кількість аспірантів, докторантів, 

які навчаються в зарубіжних 

навчальних закладах (чол.) 

3 3 3 

4. 

Стажування науково-педагогічних 

працівників у зарубіжних країнах 

(чол.) 

50 53 67 

№ п/п Назва фонду, програми 
Кількість проектів 

2003 2004 2005 

1.  INKO- COPERNICUS 3   

2.  TEMPUS 3 5 6 

3.  INTAS  2 1 1 

4.  УНТЦ 4 1 3 

5.  CDRF 3 2 1 

6.  USIA 4 1 2 

7.  Проекти в рамках міжурядових 

угод і державних фондів 

8 13 6 

8.  Кількість проектів по роках 27 23 19 

9.  Науково-технічні договори з 

країнами СНД і далекого 

зарубіжжя 

11 7 2 

10.  Загальний обсяг фінансування 

грантів, проектів (тис. євро) 

402,4 405,6 190 
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5. 

Кількість викладачів та науковців, 

які перебували у науково-творчих 

закордонних відрядженнях (чол.) 

100 97 69 

6. 
Кількість спільних наукових шкіл 

із зарубіжними партнерами 
11 11 11 

7. 

Кількість спільних наукових 

напрямків, над якими працює 

НТУ “ХПІ” із зарубіжними 

партнерами 

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

України, з підприємствами. 

 

Науково-технічна співпраця з установами Національної академії наук  України є одним 

із стратегічних напрямів діяльності НТУ „ХПІ”. 

На базі інститутів НАН України університетом створено 6 філій кафедр, де 

здійснюється практична підготовка студентів і магістрів, виконуються наукові дослідження 

магістрів, аспірантів і докторантів, проводяться НДР з приоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки, виконуються спільні наукові дослідження за міжнародними грантами.  

Філії кафедр НТУ „ХПІ” створені при Національному науковому центрі “Харківський 

фізико-технічний інститут” НАН України (3 філії) – кафедр фізики металів та напівпровідників, 

інженерної електрофізики і парогенераторобудування; при Інституті проблем 

машинобудування ім. Підгорного НАН України (1 філія) – кафедри динаміки та міцності 

машин; при Інституті низьких температур ім. Вєркіна НАН України (2 філії) –  кафедр 

кріофізики та фізики металів та напівпровідників. 

Університетом спільно з Інститутом проблем машинобудування  ім. Підгорного НАН 

України створена кафедра, яка веде підготовку фахівців з напрямку „гідрогазодинаміка”. До 

практичної підготовки студентів залучені викладачі НТУ „ХПІ” та науковці інституту.  

НТУ „ХПІ” входить до регіонального Академічного освітньо-наукового комплексу  

„Ресурс” ( АНОК „Ресурс ”), головним завданням якого забезпечення єдності наукової і 

освітньої діяльності, розвитку науки та підвищення якості освіти, спільне використання  

наукового обладнання ВНЗ та установ НАНУ для підготовки спеціалістів, магістрів та фахівців 

високої кваліфікації. Цей комплекс поєднує науково-технічний потенціал Інституту проблем 

машинобудування  ім. Підгорного НАН України , Національного наукового центру „ХФТІ” та 

восьми провідних ВНЗ м. Харкова , в тому числі НТУ „ХПІ”. На підставі рішення Ради АНОК 

від 14.11.2005 р. створені Учбово-координаційну  та Науково-координаційну комісії постійної 

дії. 

Одним із приоритетних завдань АНОК є участь у виконанні програми енергозбереження. 

Так, напрацьовані та передані до Харківської обласної державної адміністрації перелік 

проектів, які здатні вирішити ряд  конкретних завдань зменшення енерговитратності 

виробництва та об’єктів соціальної сфери Харківського регіону вже  у 2006 році та в наступних 

роках. 

В складі університету ефективно працює Інститут іоносфери, який має подвійне 

підпорядкування: МОН та НАН України. За своїм науковим напрямом цей інститут та його 

експериментальна база за рейтингом  входять до десятки найбільш вагомих наукових установ 

світу. Його експериментальна база за рішенням КМ України віднесена до таких що мають 

статус „Національне надбання держави”. Співробітники кафедри радіоелектроніки,  в рамках 

виконання держбюджетних тем, присвячених   дослідженню іоносферних  процесів, проводять  

спільні  експериментальні дослідження нижньої частини області 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. На базі інституту іоносфери студенти і магістри університету проходять практичну 

підготовку, аспіранти і докторанти виконують наукові дослідження, виконуються НДР з 

приоритетних напрямів науки і техніки та за міжнародними грантами.  

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

ендоекології НАН України в галузі використання адсорбентів в хімічних технологіях. 

 На кафедрі технології органічних речовин разом з інститутом проблем кріобіології та 

кріомедицини НАН України (м.Харків) на ініціативній підставі ведуться роботи з розробки 

флуоресцентних зондів для медико-біологічних досліджень, зокрема для дослідження 

конфірмаційних змін білків при заморожуванні та дії лазерного випромінювання, при 

патологічних змінах білків в результаті деяких захворювань (токсичний дифузний зоб, патології 

вагітності тощо). 

 На даному етапі роботи синтезовані флуоресцентні зонди, які показали перспективність 

розробки експрес-методу, заснованому на флуоресцентному аналізі крові в присутності зонду. 

Даний метод більш ефективний, ніж ті, які існують (більш дешевий з мінімальним часом 

проведення аналізу). 

Співробітниками кафедри інтегрованих технологій машинобудування  створена 

концепція керування і забезпечення стабільної якості полімерних оптичних виробів, яка  

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. 

У співавторстві із співробітниками Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України 

науковцями кафедри фізичної хімії вперше показано, що рівноважна розчинність домішок у 

кристалах нанорозмірів, може перевищувати рівноважну в десятки разів,  що може послужити 

підставою для узагальнення існуючих моделей. Подальші дослідження процесів кристалізації-

розчинення на нерівних поверхнях може стати основою для удосконалювання технології 

вирощування монокристалів, в першу чергу на промисловій  базі НТК “Інститут 

Монокристалів” НАН України. 

 Також разом з НТК «Інститут монокристалів» НАН України ведуться роботи з 

отримання водорозчинних монокристалів калійдигідрофосфату (KDP) з домішками органічних 

люмінофорів при вирощуванні монокристалів з пересичених  водних розчинів. 

 На цьому етапі знайдений критерій входження органічних барвників до структури 

кристалу, отримані кристали KDP, які леговані домішками органічних люмінофорів, досліджені 

спектрально-люмінесцентні характеристики отриманих кристалів. 

 Синтез ефективних органічних люмінофорів з високим квантовим виходом дозволить 

отримати твердотільні  елементи для лазерних пристроїв, які перестроюються, для  

використання медичних цілей, а також для розробки сцинтиляторів для визначення рівня 

радіаційного випромінювання на АЕС. 

Дана розробка дозволить замінити діючи пристрої на більш довгострокові. 

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. Спільно з ННЦ 

„Харківський Фізико-технічний інститут” досліджуються швидкозагартовані стрічки з 

квазікристалічною структурою Ti-Zr-Ni, а також стрічки Nd-Fe-B, Nd-Fe-C, Sm-Co, що мають 

аморфну або нанокристалічну структуру.  Разом Інститутом  низьких температур ім. Вєркіна 

НАН України проводяться спільні дослідження з комплексного опромінення зразків різних 

матеріалів, в тому числі, конденсованих плівок фуллерену, потоками електронів, протонів і 

сонячної радіації, що імітують дію чинників космічного простору. Спільно з Інститутом  

радіофізики та електроніки ім. Усикова  НАН України проводиться вивчення плівкових 
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багатошарових наноструктур у НВЧ діапазоні, створюється ЕПР- спектрометр з локальним 

статичним намагнічувальним полем на основі високо анізотропних постійних магнітів. 

По договору про науково-технічне співробітництво між НТУ “ХПІ” і ННЦ “ХФТІ” 

«Створення нового класу радіаційностійких тугоплавких неметалічних матеріалів на основі 

композицій багатокомпонентних систем» найбільш придатними для імітаційних досліджень є 

прискорювачі електронів, широкий парк яких є у Харківському фізико-технічному інституті. 

Опромінення матеріалів можна проводити як електронами різних енергій, так і гамма-квантами. 

 Розроблені в НТУ “ХПІ” барійвмісні цементи нового класу були досліджені на ЛПЕ при 

наступних параметрах: Е = 12,4 МеВ, j = 1,84 мкА/см
2
, Ф = 2·10

16
 ел/см

2
, Дп = 6·10

6
 Гр,  а також 

на гамма-установці, доза опромінення  склала 1·10
6
 Гр. Для оцінки радіаційної стійкості 

розроблених барійвмісних цементів була прийнята інтегральна поглинена доза при який 

міцність при стиску матеріалу зменшується на 50 %, за умови що матеріал зберігає цілісність і 

може бути використаний надалі. У результаті експериментальних даних установлено, що в 

діапазоні доз 1 – 6 МГр радіаційний ефект виражається в збільшенні межі міцності при стиску 

на 5 – 30 %. Таким чином, радіаційна стійкість барійвмісних цементів для цього діапазону доз 

більш ніж достатня. 

Для оптимального складу був визначений термін служби. У діапазоні 10 – 100 МГр 

спостерігалося зменшення межі міцності при стиску на 5 – 7 %. З огляду на те, що зменшення 

межі міцності при стиску носить майже лінійний характер, можна припустити, що зміна цього 

показника наступить при 5000 МГр, по наявним даним для АЕС зовнішній захист набирає дозу 

1000 МГр за кілька десятиліть (35 – 40 років). 

 У проведеному експерименті застосовувалося гамма-випромінювання з енергією 

8,5 МеВ і потужністю дози 10
7 

Р/годину,  що значно перевершує інтенсивність потоку гамма-

квантів, що впливають на бетонний біологічний захист в енергетичних реакторах з потужністю 

дози опромінення на рівні 10
5 
Р/годину.  

 Безпосередньо  після завершення сеансу опромінення за допомогою приладу ДРГЗ-0,2 

була визначена наведена активність на зразках різного складу, а також досліджена динаміка її 

спаду після опромінення. Уже через 78 годин витримки активність зразків швидко знижується і 

не перевищує 144 мкР/годину, що усього на порядок вище природного фону. Після 

опромінення зразки не змінили зовнішнього вигляду, розмірів, а також не спостерігалося 

макро- і мікротріщин. 

Розроблені склади барійвмісних цементів були випробувані при опроміненні 

електронами у ННЦ “ХФТІ”. Кількість дози опромінення склала 810
5 

Гр, температура зразків у 

результаті радіаційного нагрівання досягала 150 – 200 
0
С, час опромінення склав 14 годин. У 

результаті проведених досліджень установлено, що барійвмісні цементи після опромінення в 4 

– 6 разів перевершують за міцністними показниками широко застосовуваний як захисний 

матеріал портландцемент.  

Проведені дослідження розроблених барійвмісних цементів дозволили установити 

можливість їх застосування в радіаційностійких бетонах в умовах одночасного впливу гамма-

випромінювання і високих температур, у такий спосіб забезпечуючи стабільність 

функціонування складних технологічних систем в екстремальній ситуації. 

Роботи  науковців кафедри технічної електрохімії координуються тематичними планами 

інститутів НАН України, подаються спільні проекти. Професори кафедри входять в Раду з 

проблем "Електрохімія" і Асоціацію корозіоністів України  (кафедра є колективним членом 

Асоціації). Кафедра підтримує наукові  зв'язки  з  вітчизняними  науковими  центрами.  Серед 

них НТК “Інститут Монокристалів” НАН України, Фізико-механічний інститут НАН України 

(м. Львів) , Фізико - технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАНУ, Інститут 

загальної і неорганічної хімії  НАН України (м. Київ) 

Науковцями університету виконуються спільні дослідження в рамках  двох грантів 

УНТЦ з Інститутом  проблем машинобудування ім. Підгорного НАН України  по створенню 
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та  випробуванню генератора мікро-ГЕС разом з перетворювачем напруги і частоти та  з 

Національним  науковим  центром  „ХФТІ” в галузі дослідження особливостей поглинання 

іонів водню аморфним склом і металами з нанокристалічною структурою. 

В НТУ „ХПІ”  працюють - 18 академіків та членів – кореспондентів  галузевих 

академій таких як, Академія  технологічної кібернетики,  Академія вищої школи, Екологічна 

академія , Академія  інженерних наук, Технологічна академія. 

Університетом був укладений договір з Науково-дослідним Інститутом 

Інтелектуальної власності Академії правових наук України. В рамках цієї угоди згідно з 

наказом НТУ "ХПІ" №77-І від 15.02.2005р. було створено міжкафедральну лабораторію 

економіко-правових проблем інтелектуальної власності і трансферу технологій. Метою 

діяльності цієї лабораторії є дослідження шляхів та розробка науково-практичного та 

методологічного інструментарію комерціалізації інтелектуальної власності та інших результатів 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт; забезпечення заходів 

щодо підвищення ефективності використання інтелектуальної власності та супроводження цих 

заходів; розповсюдження знань та надання консалтингових послуг, які пов’язані з наукомістким 

бізнесом та інтелектуальною власністю . 



 100 

11. Інформація про заходи з наукової та науково-технічної діяльності, здійснені спільно з 

Харківською облдержадміністрацією 

 

 Поряд з досягненнями висот фундаментальної науки науковцям НТУ”ХПІ” завжди було 

властиве прагнення втілити свої ідеї у реальне виробництво. Враховуючи свої значні 

можливості, університет в 2000 році поставив перед собою конкретні і дуже важливі завдання 

щодо участі в розбудові Харківського регіону. Він виступив з ініціативою і 19 травня 2000 року 

було підписано Договір Харківської облдержадміністрації, Харківського відділення УСПП з 

НТУ „ХПІ” про впровадження досягнень науково-технічного прогресу в основних галузях 

регіону на 2000 – 2005 роки. Стрижнем договору явилась Комплексна програма співпраці 

політехніки з більш ніж 100 провідними підприємствами, компаніями та фірмами у розв'язанні 

приоритетних проблем розвитку промисловості, економіки та соціальної сфери Слобожанщини. 

Програма являла собою конкретні завдання, які були згруповані за перспективними та 

приоритетними напрямами науково-технічного прогресу в регіоні. Напрями координували 

видатні вчені та організатори науки – керівники визнаних наукових шкіл НТУ „ХПІ”. Завдання 

комплексної програми виконувались за господарськими договорами, бюджетними темами 

Міносвіти та науки України, договорами, які фінансувались з регіонального та місцевого 

бюджетів. 

 Підсумки, підведені минулого року з приводу виконання Договору, дали позитивні 

результати. Реалізація  генеральної мети договору стала основою реструктуризації економіки 

регіону і поліпшення в ньому інвестиційного клімату, вирішення глобальних проблем регіону – 

перш за все зайнятості, енергозбереження, паливопостачання, екології, інтелектуального рівня 

наукової та технічної інтелігенції тощо. Кількість виконуваних наукових робіт перевищила 350 

з загальним обсягом фінансування понад 12,5 млн. грн. 

 Вирішення актуальних проблем життєзабезпечення міста передбачало проведення робіт 

з розвитку енергетики та ресурсовидобувної галузі, ефективного ресурсо- та енергозбереження. 

Враховуючи свої можливості, університет запропонував провести роботи по підвищенню 

ефективності використання енергії на окремих установках та виробничих системах, таких як 

котлоагрегати, обігрів приміщень та гаряче водопостачання, насосне обладнання, розробці 

нових видів альтернативних моторних палив та джерел енергії, підвищенні  ефективності 

роботи електроенергетичних мереж, впровадженні нових приладів обліку. 

 Це сприяло розробці регіональної програми по енергозбереженню, левову частину 

пропозицій до якої подав НТУ „ХПІ”. Серед них: 

індивідуальний теплофікаційний пункт, який став переможцем всеукраїнського 

конкурсу „Кращий вітчизняний товар 2005 року”. 
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Разом з Івашківським спиртовим заводом розроблено технологію і виготовлено 

лабораторну установку виробництва дизельного палива рослинного походження для 

двигунів українського виробництва.  

 

                                         
 

Установка „Біогаз” для мікробіологічної переробки рідких органічних відходів 

тваринницьких ферм з отриманням біогазу і високоякісного органічного добрива. 

 

                             
 

Біотехнологічний комплекс по переробці органічних відходів птахофабрики „Зоря”  

і виробництву екологічно чистої продукції. Орієнтовні розрахунки: продуктивність 

комплексу по біогазу – 15 тис. м
3 

\доб., по  органічним добривам – 100 т\доб. 

Технологія одержання метанольного продукту прямим окисленням природного 

газу киснем повітря. Може бути впроваджена на газовидобувному та газотранспортному 

об'єктах Харківщини. 

Роботи, пов'язані з розвитком агропромислового 

комплексу регіону, передбачали впровадження новітніх 

технологій для переробки та збереження 

сільськогосподарської продукції, підвищення 

продуктивності тваринництва, оздоровлення 

сільськогосподарських земель тощо. Університетом 

запропоновані: технологічна лінія виробництва ядра 

соняшника, технологія і установка ферментативної 

переробки жирів, технологія обробки харчових 

продуктів імпульсним магнітним полем з метою 

подовження терміну зберігання.  
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НТУ „ХПІ” згідно з програмою Договору займався впровадженням новітніх 

комплексних технологій у машино- та приладобудування, транспорт, зв'язок. 

17 травня 2002 року університет прийнято до складу учасників 

концерну „Бронетехніка України. Наукові дослідження з 

підприємствами концерну виконують 18 кафедр вузу. 

Завдяки активній позиції науковців НТУ „ХПІ” 

вирішено цілий ряд задач, а саме: 

- модернізація перших вітчизняних 

бронетранспортерів БТР-70 УМ, БТР-80 УМ, 

- створення нових варіантів  конструкцій 

багатоцільових тягачів МТ-ЛБ, 

- створення танків Т-80 УД, Т-84. 

Є досягнення і в напрямку „Високі інформаційні технології та автоматизовані системи 

управління”. На базі НТУ „ХПІ” створено Північно-Східний регіональний центр науково-

освітньої комп'ютерної мережі України URAN. На 

його базі задіяно міську науково-освітню мережу, до 

складу якої входять 25 установ освіти і науки Харкова. 

Він забезпечує також плідну діяльність потужної 

інформаційної системи університету, до складу якої 

входить одна з найбільших в Україні локальна 

комп'ютерна мережа. 

Одним із заходів інформатизації регіону, 

подальшого розвитку науки і бізнесу на Харківщині 

стала започаткована в 2001 р. міжнародна науково-технічна конференція „Інформаційні 

системи, технології і додатки”, яка стала щорічною. 

Розроблена INTERNET-базована інформаційно-керуюча система для АСУ ТП 

нафто-газовидобувних комплексів. Система забезпечує 

збір, обробку і аналіз даних про хід технологічного процесу 

на установках комплексної  переробки нафти і газу. Ці дані 

надходять в систему в реальному масштабі часу від 

зовнішніх пристроїв через відповідні контролери. 

Виконання робіт у напрямку поліпшення здоров
, 

я 

населення регіону сприяло підвищенню ефективності  

медичного обслуговування населення на основі сучасних 

технологій, медикаментів, обладнання тощо. 

НТУ „ХПІ” сумісно з НДІ радіотехнічних 

вимірювань „РАДМІР” виступили ініціаторами створення навчально-медичного, науково-

дослідного та лікувально-діагностичного комплексу „РАДМІР-ПОЛІТЕХ”. 

Робота в комплексі ведеться за трьома основними напрямками: 

- Навчально-методична робота, яка охоплює підготовку 

спеціалістів з біомедичної  електроніки та медицини, підвищення 

кваліфікації інженерів в галузі електронної медичної апаратури і технічне 

навчання лікарів-фахівців на сучасному медичному обладнанні тощо. 

- Науково-дослідна робота, метою  якої є розробка і виробництво 

медичної техніки і приладів, які за своїми характеристиками не 

поступаються кращим світовим зразкам, а по деяким і перевищують їх. 

До таких приладів можна віднести „Озонатор медичний ОМ-80”, який 

став переможцем Всеукраїнського конкурсу „Кращий вітчизняний товар 

2005 року”, який проводився в рамках державної виставкової акції 

„Барвиста Україна”. 
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- Надання висококваліфікованої медичної допомоги та соціального захисту 

студентам і співробітникам Університету, а також мешканцям м. Харкова і області, як 

частини заходів щодо організації нових видів альтернативної медичної допомоги. 

Роботи велись також в напрямках: біологічний захист навколишнього середовища, 

нові хімічні та біотехнології, структурна розбудова підприємств регіону. Досягнуті 

позитивні результати  активно впроваджуються в економіку Харківського регіону. 
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12. Відомості щодо здійснення інформаційної та інноваційної діяльності (для ЦНТІ) 

 

В 2005 р. Продовжувалось тісне співробітництво НТУ „ХПІ” з Центром науково-

технічної  та економічної інформації”. На протязі тривалого періоду Центр забезпечує вуз 

інформаційними матеріалами з різних галузей науки, підібраними згідно з тематикою, яка на 

даний час знаходиться в сфері наукових інтересів вчених та студентів політехнічного 

університету. Регулярно надсилається інформація для керівників підрозділів та співробітників, 

наприклад, підбірки „Наука і освіта”, „Інтелектуальна власність”. За допомогою та за активної 

участі ХЦНТЕІ НТУ „ХПІ” приймає участь в різноманітних конкурсах, у тому числі у 

Всеукраїнському конкурсі на кращий винахід року, в якому брав участь і отримав перше місце  

винахідник, вчений-хімік Іхно М.П. Студенти та викладачі користуються фондами науково-

технічної, нормативно-технічної, патентної літератури, відвідують дні відкритих переглядів і 

виставки літератури. 

За матеріалами, котрими укомплектовано фонди Центру, та за матеріалами  науково-

технічної бібліотеки  ім. В.Г. Короленко, співробітники та студенти різних факультетів 

проводять патентно –інформаційний пошук згідно завдань до тем, які зареєстровано в 

УкрІНТЕІ. Цього року було забезпечено патентний пошук теми „Розробка теоретичних підстав 

формування матеріалів з каталітичними та захисними властивостями на   композитних носіях 

для електричних систем підвищеної надійності” за напрямками „Одержання композиційних 

покриттів електрофоретичним методом” та „Електрохімічний  датчик визначення вмісту і 

проникності атомарного водню в металах”, та теми „Розробка на основі інформаційних 

технологій і методів штучного інтелекту системи керування дизель-поїздом”. 

НТУ „ХПІ” підтримує контакти з Центром науково-технічної інформації відносно 

обміну інформацією про перспективи і плани проведення науково-технічних та науково-

методичних форумів, як  то семінари, симпозіуми, конференції, в тому числі за участю 

студентів, ХЦНТЕІ проводить організаційну і консультативну роботу по всеукраїнським 

конкурсам, регіональним заходам, в яких бере участь НТУ „ХПІ”. 
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13. Виставки, наукові конференції. Видавнича діяльність. 

 

Презентація наукових досягнень і сучасних наробок в навчально-методичній, навчально-

виховній роботі займала в університеті в 2005 році чинне місце. Найбільш ефективними 

формами цієї діяльності були виставки-ярмарки, презентації, науково-технічні і науково-

методичні форуми, конкурси, видавнича діяльність. 

В 2005 році університет приймав участь в 12 виставках, в т.ч. в 8 міжнародних, де 

презентував 303 розробки та високі технології. Організатори виставки високо оцінили 

рівень наукових і методичних досягнень університету, за що він був нагороджений 2 

Золотими медалями, пам`ятним знаком «Виробнику кращих товарів 2005 року», йому 

присвоєне Почесне звання «Лауреат конкурсу Інноваційні технології навчання». 

Університет нагороджено 8-ма Дипломами університету, 20 Дипломів різних 

виставок отримали автори розробок. В рамках програми виставок підготовлено і 

проведено 6 семінарів, 6 круглих столів, 5 презентацій. На базі університету проведено 

науковий конгрес, науковий з`їзд, симпозіум, 17 науково-технічних конференцій і 

семінарів, 2 наукових форуми студентів і молодих вчених. Вченими університету 

виголошено 807 доповідей і повідомлень на наукових форумах, в т.ч. 163 в співавторстві зі 

студентами. 

За допомогою сучасних форм і методів науково-технічної пропаганди університет 

широко відображав здобутки, пов`язані з ефективною роботою наукових шкіл, 

фундаменталізації освіти. 

За минулий рік в НТУ „ХПІ” видано 60 випусків „Вісник НТУ „ХПІ” за 24 

тематичними напрямками, затвердженими Президією ВАК України, 28 випусків фахових 

наукових журналів і збірок наукових праці. 

З друку вийшли 29 монографій, 13 підручників та 69 навчальних посібників. В 

наукових виданнях опубліковано 2397 публікацій, в тому числі 374 статті в співавторстві 

зі студентами. Загальна кількість друкованих робіт сягнула 2746.  

Головним чинником Болонського процесу є нерозривна єдність в навчальному закладі  

наукового і навчального процесів. Накопичені в університеті нові наукові знання стають 

основою формування нових спеціальностей і спеціалізацій, впровадження нових кафедр і 

факультетів. В 2005 році в НТІ організована 1 кафедра, відкрито 3 нових спеціальностей. 

В експозиціях виставкових стендів університету на чисельних науково-технічних і 

науково-методичних форумах, в наукових виданнях, засобах масової інформації, міжнародних і 

національних іміджевих проектах пріоритетними напрямами були досягнення університету в 

таких галузях, як новітні технології в машинобудуванні, бронетанковій техніці, поновлювальні 

джерела енергії, комунальна енергетика, високі інформаційні технології, екологія і охорона 

навколишнього середовища, ресурсо- та енергозбереження, хімічні, харчові та біотехнології, 

дослідження альтернативних палив рослинного походження для сільгосптехніки та 

автотранспорту, дослідження геокосмосу, нові матеріали і технології в будівництві тощо. 

Пріоритетним в роботі науково-дослідної частини було просування на ринок своїх 

розробок і досягнень, високих технологій. Тому питанням участі у виставках, підготовці 

експонатів і рекламних матеріалів до показу в університеті приділялось і приділяється велика 

увага. Виставки, ярмарки являються завжди визначальної подією в діяльності НДЧ. 

В минулому році університет приймав участь в таких виставкових заходах: 

 

„Електрообладнання. Енергозбереження. Енергетика – 2005”, спеціалізована 

виставка (Харків, 22 – 25 лютого 2005р.) На виставковому стенді було представлено 35 

високих технологій і наукових розробок за тематикою виставки. Демонструвались діючі 

натурні зразки, моделі, макети. Доповнювали експозицію пишнобарвні плакати з інформацією і 

фотоілюстративним матеріалом по енергозбереженню. Стенд відвідали понад 1000 фахівців і 
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зацікавлених осіб. Тут точились конкретні розмови щодо тієї чи іншої розробки, ішов обмін 

ідеями і думками, спрямований на подальший розвиток співробітництва вчених університету з 

підприємствами і фірмами регіону і України в галузях енергетики та енергозбереження. 

Університет нагороджено Дипломом виставки, а 7 авторів розробок – Дипломами учасників 

виставки. 

 
 

 "Сучасна освіта в Україні - 2005", VIII міжнародна виставка (Київ, 23 – 26 березня 

2005р.) На виставковому стенді були представлені інформаційно-телекомунікаційні та 

дистанційна системи навчання, досвід моніторингу знань, системи організації профільного та 

кредитно-модульного навчання, система підготовки випускників університету до конкурентних 

умов ринку праці. Окремо були представлені підручники, навчальні посібники, монографії, 

видані за останні роки згідно програми „Підручник”, яка ефективно зарекомендувала себе в 

університеті. 

 Поряд з цим на стенді презентувались результати науково-дослідної роботи студентів і 

науковців. Були представлені високі технології в галузях обробки і захисту металів, 

енергозбереження, екології і охорони навколишнього середовища, нових матеріалів, 

автоматизованих систем управління, харчових технологій, електроенергетики. 

 Окремий наголос було зроблено на 2 Державних преміях України в галузі науки і 

техніки 2004 року, а також діяльності 25 наукових шкіл і їх впливові на навчальний процес в 

НТУ „ХПІ”. 

 За перемогу в конкурсі з номінації „Модернізація вищої освіти згідно положень 

Болонської конвенції” університет нагороджено Золотою медаллю і Почесним дипломом 

виставки, а за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність по модернізації освіти – 

удостоєний Оргкомітетом виставки почесного звання „Лідер сучасної освіти”. 
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 В рамках програми виставки співробітниками університету проведено 3 методичних 

семінари і 1 круглий стіл. 

 

 
 

 „Екологія – 2005”, VIII міжнародна виставка-ярмарок (м. Київ, 5 – 8 квітня 2005р.). 

5 кафедр, які ведуть дослідження в галузі екології, 8 спеціальностей, за якими в університеті 

готуються спеціалісти в цьому напрямку, міжнародне співробітництво в галузі підготовки і 

перепідготовки фахівців в галузі екології і охорони навколишнього середовища – показники , 

які вигідно виділяють університет і завдяки яким на виставковому стенді були виставлені 

сучасні експонати по тематиці виставки. Тут були представлені новітні технології очистки 

стічних вод, гідроізоляції газовидобувних свердловин, виробництва метанолу прямим 

окисленням природного газу киснем повітря, інформаційно-автоматизована система контролю 

екологічної безпеки АЗС, установка „Біогаз”, мобільна мийка автомобілів з регенерацією і 

автономним запасом води тощо. 

 Рекламно-інформаційний та фотоілюстративний матеріал, представлений на плакатах, 

проспекти доповнювали експозицію університету, стендисти відповідали на чисельні запитання 

відвідувачів, демонстрували в дії представлені макети і прилади. 

 По результатам роботи виставки університет нагороджено Почесним дипломом НВК 

„Експоцентр” і НАН України. 
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„Дні Української науки в Польщі”, міжнародна виставка (Польща: Варшава, 

Познань, Краків, 15-21 травня 2005р.). Експозиція НТУ „ХПІ” відображала результати 

ефективного співробітництва університету з Познанською, Краківською, Варшавською та 

Свентокшинською політехніками. На стенді були представлені конкретні заходи щодо взаємних 

стажувань вчених і співробітників ВНЗ, обміну студентами, участі в наукових та науково-

методичних форумах, сумісних міжнародних програмах і грантах, науково-дослідних роботах. 

Презентувались сумісно видані підручники, навчальні посібники, монографії, наукові 

публікації. Міжнародні науково-технічні конференція „Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я (Micro CAD) і семінар „Високі технології в машинобудуванні 

(Інтерпартнер)” стали щорічними і організовуються та проводяться разом з польськими 

колегами. 

Заходи, пов‘язані з проведенням Днів Української науки в Польщі і, навпаки, Днів 

Польської науки в Україні сприяють розширенню обсягів та підвищенню ефективності 

співробітництва НТУ „ХПІ” не тільки з ВНЗ, але й з підприємствами Польщі, в т.ч. ЗАО 

„Електримвольт”, ТОВ „Гідротехніка” (м. Кельце), Академією гуманітарних наук і економіки 

(м. Лодзь). 
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 „Міні-Давос”, виставка досягнень національної науки в рамках економічного 

форуму інвесторів (м. Київ, 16 – 18 червня 2005р.). На виставці були представлені 14 високих 

технологій і розробок, які відповідали 7 тематичним розділам виставки: макет 

експериментальної бази НДПКІ „Молнія”, технології захисних покриттів МДО і ДКПЛ, метод 

магнітно-імпульсної обробки металів, INTERNET-базована АСУ ТП газо- та нафтовидобувних 

комплексів, індикатор дефектів обмоток електричних машин, дефектоскоп „Маля”, макет 

установки „Біогаз”, технологія і макет установки виробництва метанолу, технологія і макет 

установки термоінтенсифікації процесу видобутку нафти, ферментна технологія 

переетерифікації жирів та ін. 

 Виставку відкривали Президент НАН України Патон Б.Є. та заступник Міністра освіти і 

науки Гуржій А.М. Вони та чисельні гості і відвідувачі виставки після ознайомлення з 

експозицією університету відмітили високий науковий потенціал НТУ„ХПІ”. 
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„Індустріальний ресурс”, друга міжнародна виставка-ярмарок, яка проводилась з 

ініціативи Мінпромполітики України в Експоцентрі «Київ-плаза» (м. Київ) з 1 по 4 листопада 

2005р. На виставковому стенді університету демонструвались новітні технології в галузях 

машинобудування, електроенергетики, ресурсо- і енергозбереження, охорони навколишнього 

середовища, хімічних процесів тощо. Загальна кількість експонатів -14. Згідно програми 

виставки на засіданні семінару «Особливості управління інвестиційними проектами в умовах 

обмеженої державної ресурсної підтримки» з доповіддю «Проблеми впровадження інноваційної 

моделі розвитку економіки» виступив проректор з наукової роботи університету проф. 

Марченко А.П. 

За активну участь у виставці і заходах на ній НТУ «ХПІ» нагороджено Дипломом 

виставки-ярмарку. 

 

„Барвиста Україна”, загальнодержавна виставкова акція, яка проходила з 15 по 18 

листопада в НК «Експоцентр України» (м. Київ). В експозиції Харківської області і на своєму 

виставковому стенді НТУ «ХПІ» демонстрував 34 наукові розробки, 30 підручників та 

навчальних посібників, рекламно-інформаційні матеріали, відеофільми. Серед них треба 

відзначити розробку тренажерних об’єктів броньованої техніки та науково-технічні основи 

захисту авіаційної і ракетної техніки від руйнівних дій та дестабілізуючих впливів 

електромагнітних факторів природного та штучного походження, які були відзначені 

Державними преміями України за 2004р.; технологію термоінтенсифікації процесу видобутку 

нафти; технологію магнітно-імпульсної обробки металів; установку для виробництва метанолу і 
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технологію гідроізоляції продуктивного пласта газоконденсатних свердловин; технологію 

відновлення ерозійно-зношених лопаток парових турбін тощо. 

На 5 експонатах була позначка «Новий товар 2005р.». Це актуально тому, що наш вуз 

приймав участь і у Всеукраїнському конкурсі-виставці «Кращій вітчизняний товар року» в 

номінації «Освіта, наука, інноваційні розробки».Експозицію університету відвідали віце-

прем’єр-міністр Ю. Мельник, голова Харківської обласної держадміністрації А. Аваков, його 

заступники та чисельні фахівці. 

У рамках програми виставки було проведено круглий стіл «Наука і високі технології в 

НТУ «ХПІ». Круглий стіл пройшов під головуванням ректора. З доповіддю «Науково-

технологічні розробки університету» виступили професор Л.Л.Товажнянський, професор 

А.П.Марченко; про високі технології в університеті розповіли доцент А.В.Кіпенський 

(«Науково-технічні розробки в галузі біомедичної електроніки»), с.н.с. А.В.Легеза («Метод 

магнітно-імпульсної обробки металів»), н.с. М.В.Трохін («Автоматизований електропривод на 

основі двигуна з ротором, що котиться»). 

Доповідачі відповіли на чисельні запитання учасників круглого столу. 

Відвідувачі виставки і учасники круглого столу дали високу оцінку розробкам і 

технологіям університету, підручникам і навчальним посібникам наших викладачів і науковців. 

На заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 

року» НТУ «ХПІ» визнано переможцем і нагороджено Д 

ипломом і пам’ятним знаком «Виробнику кращих товарів 2005 року». 

«Модульна теплоустановка TS-90 tm6» та «Озонатор медичний ОМ80/1» також визнані 

переможцями цього конкурсу і нагороджені Дипломами «Переможець Всеукраїнського 

конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар року». 

Золоту медаль цієї виставки отримав запатентований процес визначення основних 

параметрів електродвигуна з ротором, що котиться. 

НТУ «ХПІ» - єдиний вуз України, визнаний переможцем конкурсу і удостоєний таких 

високих нагород в рамках загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна». 
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„Дні науки і техніки України в КНР”, міжнародна виставка відбулась 15-20 

листопада 2005р. в Китаї. Університет , як і раніше приймав в ній активну участь і ретельно 

готовився. На виставку було направлено 12 плакатів та 5 натурних зразків деталей і розробок, 

які демонстрували 14 високих технологій в галузях : машинобудування, приладобудування, 

нових та відновлювальних джерел енергії, ресурсозберігаючих, інформаційних, хімічних 

технологій, переробної і харчових технологій охорони навколишнього середовища, здоров’я 

людини, профілактики захворювань та їх лікування. Експозицію виставки доповнювали 

рекламно-інформаційні матеріали, узагальнені дані про НТУ «ХПІ» та результати його 

співробітництва з фірмами та навчальними закладами Китаю. Представлені розробки викликали 

непідроблений інтерес у відвідувачів виставки і китайських фахівців, і хоча університет 

приймав участь у виставці заочно, вона посприяла збільшенню кількості китайських фірм, 

зацікавлених у науково-технічному співробітництві з вченим НТУ «ХПІ». 

 

„Освіта України. Інноваційні технології навчання”. Друга виставка-презентація із 

такою назвою проходила з 28 по 30 вересня 2005 року в Києві. На виставковому стенді 

університету були представлені основні доробки університету за такими напрямками: 

педагогічний експеримент з впровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу, контроль якості навчання, дистанційна освіта, міжнародні стосунки і 

співробітництво, результати впровадження науки в навчальний процес, система підтримки 

навчання впродовж життя. 

В рамках виставки-презентації проводився конкурс за 5 номінаціями. Наш університет 

брав участь у номінації «Інновації у післядипломній освіті дорослих». 

Ядром післядипломної освіти дорослих в нашому університеті є Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації кадрів з нових напрямків розвитку техніки і технологій, разом із яким 

у 1998 році започатковано навчально-науково-виробничий комплекс післядипломної освіти. 

Діяльність МІПК НТУ «ХПІ» полягає в реалізації можливостей «освіти через усе життя» у 

формі перепідготовки, підвищення кваліфікації та професійної підготовки фахівців. 

Здійснюється вона шляхом інновацій у навчальному процесі з метою кадрового забезпечення 

інноваційно орієнтованого розвитку економіки, наукоємного підприємства та впровадження 

високих технологій. 

Вирішенню цього питання на виставці був присвячений круглий стіл, в обговоренні 

проблеми взяли участь директор МІПК НТУ «ХПІ», професор М.М.Солощук, фахівці 

інституту, представники МОН України і Науково-методичного центру Міністерства. Стенд 

оглянули, зокрема перший заступник Міністра освіти і науки України А.М.Гуржій, президент 

АПН України В.Г. Кремень, директор Науково-методичного центру МОН України 

К.М.Левківський. Вони дали високу оцінку здобуткам нашого університету в запровадженні 

інноваційних технологій навчання, що й обумовило нашу перемогу в конкурсі. 

Дані про систему післядипломної освіти в НТУ «ХПІ», як середовища для інноваційно 

орієнтованого навчання протягом всього життя, занесені до Реєстру інноваційних робіт в галузі 

освіти МОН України. 

НТУ «ХПІ» за великий внесок у розвиток освітніх інновацій нагороджено Почесним 

дипломом виставки, а за перемогу в конкурсі йому присвоєно Почесне звання «Лауреат 

конкурсу «Інноваційні технології навчання». 

Дипломами учасника виставки нагороджені ректор, проректор та директор МІПК НТУ 

«ХПІ». 
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Університет презентував нові технології і на VI-й спеціалізованій виставці 

„Машинобудування Харківщини – 2005” (м. Харків, 19-21 жовтня 2005р.), VIІІ-й 

спеціалізованій виставці „Контрольно-вимірювальні прилади. Електроніка. Енергетика” 

(м. Харків, 11-14 жовтня 2005р.), міжнародній виставці «Харківщина індустріальна. Наука 

і виробництво» (м. Харків, 23-26 листопада 2005р.) 
Виставковий стенд університету на перелічених виставкових заходах завжди був 

насиченим експонатами по тематиці виставок. Семінари і «круглі столи», які проводились 

вченими університету, збирали велику кількість зацікавлених фахівців. Безпосередньо на 

стенді, а також на науково-технічних форумах вони завжди отримували необхідну їм 

інформацію, що сприяло порозумінню між представниками промисловості і вченими 

університету, подальшому зміцненню і налагодженню нових високоефективних 

взаємовідносин. 
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В 2005 році в університеті виконана велика робота по підготовці і проведенню наукових,  

науково-технічних та науково-методичних форумів. Серед них треба відзначити: з’їзд з 

електрохімії, Х Міжнародний конгрес двигунобудівників (м. Алушта, 8-13 вересня 2005), 

VIII науково-технічний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і 

апаратів. Теорія і практика» (13-15 жовтня 2005р.) та 19 конференцій і семінарів. 

 

Визначною подією у діяльності наукової громадськості України став IV 

український з’їзд з електрохімії (м. Алушта, 26-30 вересня 2005р.). Співорганізаторами його 

є НТУ «ХПІ», Національна Академія наук України, Наукова рада з проблем «Електрохімії», 

ХНУ ім.. В.Н. Каразіна. В програмі з’їзду та його безпосередній роботі приймали участь понад 

158 науковців, серед них: 1 академік і 4 член-кореспондентів НАН України, 55 докторів наук, 

70 кандидатів наук. На пленарних та секційних засіданнях з’їзду було представлено понад 190 

доповідей. 

Від НТУ «ХПІ» прийняли участь 20 наукових співробітників. Вони виголосили 30 

доповідей. Під час роботи з’їзду були висвітлені актуальні проблеми сучасної електрохімії, які 

досліджуються та розробляються на Україні. Учасників зацікавили дослідження електросинтезу 

органічних провідників та використання їх в галузях промисловості. Великий інтерес 

викликали дослідження по захисту металів від корозії. Видані програма і тематичні збірки 

наукових праць форуму.  

Організатор – кафедра електрохімії. 
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IV Міжнародна конференція «Технологія інформаційних систем та її застосування» 

(ISTA’2005) (м. Вілінгтон, 23-25 травня 2005 р.). У роботі конференції взяли участь відомі 

вчені з багатьох країн світу, зокрема, США, Австралії, Нової Зеландії, Німеччини, Австрії, 

Польщі. Загальна кількість доповідей 20, із них 15- пленарні. Оргкомітетом конференції була 

затверджена до виголошення 1 доповідь від НТУ «ХПІ» авторів доц. Шеховцова В.А. та 

студента Гамзаєва Р.В. Науковий рівень конференції був високий, наукова дискусія – плідною.  

Організатор – кафедра автоматизованих систем управління. 

 

XIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2005) (м. Харків, 19-20 травня 2005р.). 
Крім НТУ «ХПІ» організаторами цієї конференції були Мішкольцький університет (Угорщина), 

Магдебурзький університет (Німеччина), Познанська політехніка (Польща), Петрошанський 

технічний університет (Румунія). В програмі конференції та Ії безпосередній роботі прийняли 

участь близько 1800 учасників, в тому числі понад 270 – з 25 зарубіжних країн. На пленарному 

та секційних засіданнях конференції прийняли участь представники 12 інститутів НАН 

України, 27 науково-дослідних інститутів, 25 ВНЗ. Співробітниками НТУ «ХПІ» було зроблено 

понад 800 доповідей. Видана програма, а кращі доповіді були рекомендовані до опублікування 

у збірці наукових праць університету.  

Організатор –кафедра інтегровані технології в машинобудуванні ім.. М.Ф. Семка. 

 

XII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого 

електроприводу. Теорія і практика» (м. Алушта, 19-24 вересня 2005р.). В роботі 

конференції прийняли участь 205 осіб. Серед іноземних авторів доповідей, прийнятих 

редакційною колегією, налічується: 15 – з Росії, 2- з Грузії, 1- з Литви, 1- з Польщі, 7- з 

Німеччини, 1- з Іспанії, 1- з Латвії, 1- з Сирії, 3- з Казахстану. В конференції прийняв участь 

член кореспондент НАН України Кириленко О.В. 170 докладів рекомендовано редколегією 

оргкомітету до опублікування у вигляді наукових статей у спецвипуску Вісника НТУ «ХПІ». На 

пленарних засіданнях було заслухано 9 докторських та 17 кандидатських дисертацій. 

Організатор-кафедра автоматизованих електромеханічних систем. 

Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані технології та 

енергозбереження» (ITE’2005) (м. Алушта, 11-16 травня 2005 р.). На конференції було 

представлено 2 навчальних заклади та установи з Великої Британії, Росії. Кількість учасників - 

48 осіб, серед них: 6 докторів та 10 кандидатів наук, 12 аспірантів, 14 представників 

виробничих підприємств та компаній. Співробітниками НТУ «ХПІ» було виголошено 20 

доповідей. Ухвалили спрямованість до інтеграції процесів із застосуванням високоефективного 

технологічного обладнання для підвищення екологічної безпеки виробництв. 

Доповіді були опубліковані у щоквартальному журналі « Інтегровані технології та 

енергозбереження». 

Організатор кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів. 

 

XIV Міжнародний науково-технічний семінар «Високі технології в 

машинобудуванні» (Інтерпартнер’2005) (м. Алушта, 12-17 вересня 2005 р.). В його роботі 

прийняли участь 186 учасників: в тому числі 65 докторів і 28 кандидатів технічних наук. Від 

НТУ «ХПІ» прийняли участь 26 осіб, які виступили з 40 доповідями. За програмою семінару 

при участі Міністерства промислової політики, транспорту, зв’язку і паливно-енергетичного 

комплексу АР Крим (керівник делегації міністр Абдуллаєв А.Р.) здійснено презентацію ряду 

провідних світових виробників і користувачів різальних інструментів та технологій (Роберт 

Бош Лтд, «Андреас», «Штіль», «Вікінг», «Хітачі»). Для учасників семінару на спеціально 

обладнаному тимчасовому полігоні були проведені демонстрації технологічних можливостей 

сучасних інструментів в реальних умовах експлуатації. В фірмових презентаціях та переговорах 
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приймали офіційну участь представники понад 30 промислових підприємств України. Видана 

програма. Виголошені доповіді опубліковані в тематичних наукових фахових збірках. 

Організатор - кафедра інтегровані технології в машинобудуванні ім.. М.Ф. Семка. 

 

 
 

V Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатики і 

моделювання» (ПІМ’2005) (м. Харків, 24-26 листопада 2005р.). Учасники Міжнародної 

конференції представляли кілька десятків вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів. В 

роботі пленарного та секційного засідань конференції прийняли участь та виступили з 

науковими доповідями і повідомленнями 149 осіб, у тому числі 16 докторів і 48 кандидатів 

наук. Підчас роботи конференції співробітниками НТУ «ХПІ» було оприлюднено 26 доповідей. 

Видана програма конференції, а кращі доповіді були рекомендовані до опублікування у 

збірці наукових праць університету. 

Організатор –кафедра обчислювальної техніки та програмування. 

 

На увагу також заслуговують: Міжнародна науково-методична конференція 

«Адаптація вищої технічної освіти України до Європейської системи у світі Болонського 

процесу» (м. Харків, 23-25 лютого 2005 р.). У конференції крім НТУ «ХПІ» взяли участь 

представники НТУУ «КПІ», «Університету ім.. Мартіна Лютера (Халм-Виттенберг, Німеччина), 

Університету Лафборо (Великобританія), ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, Одеського політехнічного 

університету, Сумського державного університету. Кількість учасників становила 51 особу, із 

них: академіки НАНУ-1, член-кореспонденти НАНУ-2, доктори технічних наук -17, кандидати 

технічних наук-31. На конференції було заслухано 4 доповіді, проведено обговорення проблем 

розвитку Болонського процесу в технічних ВНЗ України. Робочі матеріали та підсумковий 

документ конференції опубліковано на сайті НТУ «ХПІ». 

Організатор-кафедра динаміки і міцності машин. 
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Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток обліку та аудиту як основи 

інформаційно-аналітичної системи підприємства» (м. Харків, 17-18 листопада 2005 р.). В 

роботі конференції брали участь вчені, викладачі, фахівці, студенти з навчальних закладів, 

організацій і установ України, Росії, Німеччини, Польщі. Кількість учасників конференції - 230 

осіб, в. т.ч. з інших міст – 167 фахівців. Серед учасників 7 докторів наук, 70 кандидатів наук. 

Безпосередньо на конференції було заслухано 47 доповідей, із них 9 – на пленарному засіданні. 

Зокрема від НТУ «ХПІ» з доповідями виступили 18 учасників. 

В процесі роботи конференції вироблена і запропонована значна кількість рекомендацій 

щодо удосконалення інструментарію обліку та аудиту, методів технології економічного аналізу, 

розвитку інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті.  

Видані програма і тези доповідей конференції.  

Організатор – кафедра економічного аналізу та обліку. 

 

Слід відзначити, що в минулому році активізувалась студентська наука. У студентів, 

молодих вчених все більше з’являється потреба в науковій дискусії, наукових доповідях і 

обговореннях отриманих результатів. Як позитивний результат цього – підготовлені і проведені 

на базі університету регіональна студентська науково-практична конференція «Безпека 

життєдіяльності» (м. Харків, 1-2 грудня 2005 р.), науково-технічний семінар студентів і 

молодих вчених «Нові розробки в галузі електричної ізоляції» (м. Харків, 15-16 листопада 

2005 р.). З минулого року в програмі щорічної міжнародної конференції «MicroCAD» 

започатковано нову 18-у секцію «Науково-дослідна робота студентів». 

У звітному році із запланованих 22 наукових форумів із-за відсутності фінансування не 

підготовлені до проведення 2. Однак з ініціативи видатних вчених університету та викладачів 

впродовж року були проведені 2 конференції, які спочатку не планувались до проведення. 

Міністр МОН України своїм наказом від 26.09.2005р №559 виділив 155,0 тис. грн.. на 

підтримку організації і проведення міжнародних науково-технічних конференцій і семінарів. 

Сподіваємось, що фінансова підтримка в майбутньому стане систематичною і позитивно 

вплине на організацію міжнародних наукових форумів, які проводяться на базі вищих 

навчальних закладів. 

 

Результати наукових досліджень науковців університету та і України в цілому 

систематично відображаються в наукових фахових виданнях НТУ «ХПІ» - «Віснику 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та 

наукових журналах і збірках, а саме: «Інтегровані технології та енергозбереження», 

«Електротехніка і електромеханіка», «Високі технології в машинобудуванні», «Різання та 

інструмент в технологічних системах», «Теорія і практика управління соціальними 

системами», «Механіка і машинобудування», «Двигуни внутрішнього згоряння», 

«Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти», 

«Вісник науки і техніки сумісно з Харківським будинком науки і техніки». 

На засіданнях вченої ради систематично розглядаються питання з дозволу на їх випуск, 

рекомендації щодо утворення нових тематичних редколегій «Вісника НТУ «ХПІ», або 

відкриття нових наукових видань. Так, впродовж звітного року в університеті було додатково 

відкрито ще 4 тематичних редколегії «Вісника НТУ «ХПІ». Зараз в університеті їх налічується 

вже 24. Випуск тематичних збірників університету «Харківський політехнічний інститут» 

здійснюється Координаційною радою, яку очолює ректор, за пропозицією тематичних 

редколегій по напрямкам: Автоматика та приладобудування; Автомобіле- і 

тракторобудування; Двигуни внутрішнього згоряння; Динаміка і міцність машин; 

Електроенергетика і перетворююча техніка; Енергетичні і теплотехнічні процеси і 

устаткування; Інформатика і моделювання; Колісні та гусеничні машини спеціального 

призначення; Нові рішення у сучасних технологіях; Проблеми автоматизованого 
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електроприводу. Теорія і практика; Проблеми механічного приводу; Проблеми 

удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика; Радіофізика й 

іоносфера; Різання і інструмент в технологічних системах; Системний аналіз, керування й 

інформаційні технології; Технологічний прогрес та ефективність виробництва; Технології 

в машинобудуванні; Філософія; Філософська антропологія та філософія культури; Хімія, 

хімічні технології та екологія; Техніка та електрофізика високих напруг; Транспортне 

машинобудування; Машинознавство та САПР; Актуальні питання історії України. 

Із запланованих до видання 55 випусків «Вісника НТУ «ХПІ» видано 60. Наукові 

журнали і збірки виходили з друку по 2-4 видання. Загальна ж кількість наукових видань, 

виданих в 2006 році становить 88. 

Кількість надрукованих в них статей становить 2089. 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, Черкас та інших, а також із 

закордонних країн: Росії, Литви, Польщі, Угорщини, Німеччини, Австрії, Франції, 

Румунії. 

Кількість статей науковців університету, опублікованих взагалі в наукових 

фахових виданнях становить 2011, в наукових виданнях – 2397, а загальна кількість 

публікацій дорівнює 2746. При цьому в зарубіжних виданнях опубліковано 208 статей. В 

співавторстві зі студентами опубліковано 374 статті. Приведені цифри значно кращі ніж в 

2004 році. Число виданих монографій 29 і підручників 13, що в 2 рази перевищують 

показники 2004 року, а навчальних посібників 69, що на 13% вище показників минулого 

року.  

Аналізуючи стан справ з рекламно-пропагандистської діяльності, слід відзначити, що і в 

минулому році університет мав позитивні посування від виставкової діяльності. Зросла питома 

вага нагород, отриманих на виставках. Університет одержав прекрасну перемогу у 

Всеукраїнському конкурсі «Кращий вітчизняний товар року». Поступово збільшується 

кількість і обсяги госпдоговірних робіт, започаткованих на виставках і презентаціях, зростає 

кількість угод про науково-технічне співробітництво і протоколів-узгоджень, укладених під час 

проведення виставкових заходів. 

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, високий 

інтелектуальний потенціал Харківських політехніків, їх вагомий вклад у вирішення важливих 

проблем освіти і науки України, проблем на шляху до інтеграції в Європейський та світовий 

освітянський простір. 
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14. Підготовка кадрів вищої кваліфікації 

 

У НТУ “ХПІ” створені всі умови для кваліфікованої підготовки науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації. В університеті плідно організований навчальний процес в аспірантурі 

та докторантурі, створена низка спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та 

кандидатських дисертацій, які охоплюють основні напрямки діяльності наукових шкіл. За 

ініціативою ректора проф. Товажнянського Л.Л. з 2003 року у університеті прийнята до 

виконання. програма “Кадри”, яка основною своєю задачею ставить підготовку перспективних 

науковців для поповнення професорсько-викладацького складу університету. На засіданнях 

кафедр (двічі на рік), вчених рад факультетів і університету систематично розглядаються 

проблеми підготовки кадрів вищої кваліфікації, стан і виконання аспірантами та здобувачами 

планів дисертаційних робіт, принципово проводиться атестація здобувачів  вчених звань. 

Відповідно рішенню ВАК України на засіданнях вченої ради університету розглянуто питання 

щодо оцінки діяльності спеціалізованих вчених рад  та проведені звіти голів спеціалізованих 

вчених рад з принциповою оцінкою якості роботи ради та обговорення перспектив поліпшення 

діяльності структури підготовки кадрів вищої кваліфікації.  Пропозиції та рішення вченої ради 

направлені до ВАК України.  

За станом на 01.01.2006 року в аспірантурі НТУ “ХПІ” навчається 431 аспірант, серед  

них 13 – іноземців, в тому числі за очною формою навчання – 250, за заочною – 181. На протязі  

2005 року  аспіранти  пройшли атестацію на засіданнях кафедр та вчених рад факультетів, 

докторанти – на вченій раді університету і були рекомендовані для подальшого навчання в 

аспірантурі, докторантурі та підготовки дисертацій до захисту. Враховуючі підвищення вимог 

до навчання у аспірантурі введений новий курс з інтелектуальної власності, який пов'язаний  з 

вивчення основ патентознавства та захисту авторських прав.  

В докторантурі за станом на 01.01.2006 навчаються 13 докторантів, які проводять 

теоретично-експериментальні дослідження за перспективною науковою тематикою, приймають 

участь у виконанні науково-дослідних держбюджетних та госпдоговірних робіт.  

Серед колективів які мають певні результати у підготовці аспірантів та докторантів, 

визначаються кафедри: технології жирів (зав.кафедри Гладкій Ф.Ф.); різання матеріалів 

(зав.кафедри проф..Грабченко А.І.), технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей 

(зав.кафедри проф. Рищенко М.І.); двигунів внутрішнього згоряння (зав.кафедри проф. 

Марченко А.П.);  технології машинобудування (зав.кафедри проф.Тимофієв Ю.В.). 

В університеті на базі відомих наукових шкіл  рішенням ВАК України в 2005 році 

працювало 13 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій 

за 30 науковими спеціальностями, яки охоплюють майже всі напрямки підготовки фахівців:  

машинобудування, електроенергетика, електроніка, інформаційні технології, 

приладобудування, хімічна технологія та обладнання, економіка підприємства і галузі. У 2005 

році були ре організована структура спецради Д 64.050.08, до якої добавлена нова спеціальність 

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи.  А на базі спеціальності 

05.13.03 -  системи та процеси керування направлені пропозиції ВАК України про створення 

нової спеціалізованої ради з додатковими спеціальностями 05.11.16 – інформаційно - 

вимірювальні системи. 

До роботи в спецрадах залучені провідні доктори наук, професори університету, які 

очолюють відомі наукові школи, а також  науковці 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.. 
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 За 2005 рік в спецрадах університету захищені 11 докторських та 55 кандидатських 

дисертацій, здобувачі яких працюють у вищих навчальних закладах МОН України,  наукових 

установах НАН України,  провідних підприємствах України. Тематика докторських і 

кандидатських дисертацій тісно пов‘язана з перспективними напрямками розвитку вітчизняної і 

світової науки: фундаментальні проблеми сучасних технологій у машинобудуванні,  

інформаційні технології, електротехнічні комплекси та системи, енергетика та 

енергозбереження, приладобудування, процеси та обладнання хімічної технології, технології 

неорганічних речовин, технічна електрохімія,   економіки та управління науково-технічним 

процесом тощо. 

Серед спеціалізованих вчених рад найбільш плідно працювали: 

 Д 64.050.03 (голова - проф. Рищенко М.І.) - проведено захист 2 докторських та 8 

кандидатських дисертацій; 

 Д64.050.12 (голова - проф. Грабченко А.І.) – проведено захист 2 докторських та 8 

кандидатські  дисертації;  

 Д64.050.07 (голова – проф. Куценко О.С.) - проведено захист 2 докторських та 5 

кандидатських  дисертації. 

Усі дисертаційні роботи успішно були розглянути експертними радами ВАК України, за 

винятком дисертаційної роботи доцента кафедри приладів та методів неруйнівного контролю 

Себка В.В., яка знята з розгляду рішенням Президії ВАК України за недоліки в оформлені 

докторської дисертації та використання наукових результатів інших авторів. 

Співробітниками НТУ “ХПІ” на протязі 2005 року у спецрадах ВАК України захищено 9 

докторських та 32 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 плідний вклад у розв’язання 

сучасних науково-практичних задач науки, технології та виробництва. 

В 2005 році серед докторських дисертації науковців НТУ “ХПІ” визначаються роботи: 

  доцента кафедри автоматизованих систем управління Гамаюна В.П. Дисертаційна робота 

пов’язана з розробкою моделей та методів інформаційної технології адаптивного синтезу 

оптимальних технологічних схем складання. Робота виконувалася відповідно держбюджетних 

тем МОН України «Розвиток прикладних аспектів методології системного підходу для 

автоматизованого аналізу та синтезу складних систем з використанням прогресивних ін 

формаційних технологій» (ДР №0100U001670), «Розробка інформаційних моделей для 

реалізації процедур структурного синтезу в комп’ютерно - інтегрованих схемах» (ДР № 

0103U001543). Результати роботи використовуються для модернізації автоматизованої 

технологічної підготовки складного виробництва на ВАТ «Харківський тракторний завод», 

Харківському машинобудівному заводі «ФЕД», ДП «Завод ім. Малишева» та інших.  

 доцента кафедри приладів та методів неруйнівного контролю Сучкова Г.М., робота якого 

внесла суттєвій вклад у розвиток теорії і практики створення приладів для електромагнітно-

акустичного контролю металовиробів. Розроблено  і обґрунтовано принцип підвищення 

чутливості засобів електромагнітно-акустичного контролю, запропонована концепція 

перетворювачів нового типу, зформулюваний принцип створення джерел магнітного поля для 

малогабаритних перетворювачів. Робота виконувалася у рамках науково-дослідних робіт НТУ 

«ХПІ» та Науково-дослідного інституту «УкрНДІМет», тематика яких пов’язана з 

комплексною науково-технічною програмою «0.28.4 Транспорт» п.64 (наказ Міністерства 

транспорту України №400 від 24.07.2000р.).  

  доцента кафедри гідро пневмоавтоматики Степанова М.С. Дисертація внесла вагомий вклад 

в розробку наукових основ використання змащувально-охолоджувальних рідин для 

підвищення ефективності технологічних систем шліфування, що дозволило вирішити 
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завдання підвищення продуктивності при збереженні якості обробленої поверхні. Розроблені і 

впроваджені у виробництво практичні рекомендації, які дозволяють розв’язати комплексну 

задачу забезпечення технологічних параметрів шліфування матеріалів різної оброблюваності. 

Робота виконувалася згідно тематичного плану НДР МОН України з напрямку 

„Енергоефективні і ресурсозберігаючі технології в промисловості та агропромисловому 

комплексі”. 

  професора кафедри технології кераміки, скла, вогнетривів та емалюй Пітака Я.М.  

Дисертація спрямована на вирішення наукової проблеми – розробці наукових основ 

створення вогнетривких та жаростійких неформованих матеріалів з підвищеними 

експлуатаційними властивостями на основі фізико-хімічних закономірностей керованого фазо 

– та структкрноутворення. етворювачів та є результатом виконання багаторічної тематики 

кафедри по  створенню нових вогнетривких та жаростійких неформованих матеріалів: 

бетонів, цементів, набивних мас тощо. Робота виконувалася згідно комплексних 

держбюджетних тем МОН України у 1994-2005 роках. 

  професора  кафедри автоматики і управління у технічних системах Рогачова О.І., яка по-

в’язана з розробкою енергозберігаючого управління нестаціонарними режимами 

технологічних процесів.  Робота виконувалася відповідно до «Національної енергетичною 

програмою України до 2010 року» в рамках 6 госпдоговірних НДР з підприємствами України.  

Серед кандидатських дисертацій слід відзначити роботи Осетрова О.О., Стефан В.В., 

Саввової О.В., Матвєєвої Т.В., Вержановської М.О., Кукленка Д.В., Жорник Н.І., Куліка Г.Г., 

Орловського Д.А., 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. 

Запорукою  якісного  виконання цих розробок стала обов’язкова участь  здобувачів наукового 

ступеню у держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних роботах, що регулярно 

контролюється ректоратом, керівництвом науково-дослідної частини університету  та 

виконанням програми «Кадри» на засіданнях вченої ради. 

Спецрадами на підприємства і установи України надіслані пропозиції по використанню 

результатів захищених дисертаційних робіт серед яких: ЗАТ «Завод Керамперліт» (м. Київ), 

ВАТ «Сіверський комбінат» (м. Сіверськ, Донецька обл.), Український державний інститут скла 

(м. Костянтинова), ДВП «Об’єднання Азот» (м. Сєвєродонецьк), ВАТ «Торезтвердосплав» 

(м.Торез), ВАТ «БАЛЦЕМ» (м. Балаклея, Харківська обл..), ВАТ «Запоріжсталь» 

(м.Запоріжжя), Єнакіївський металургійний завод, ВАТ «Криворіжсталь» (м. Кривій Ріг), ХК 

«АвтоКраз» (м.Кременчук), ФБУ «Укрбургаз» ДК «Укргаздобування» (м. Красноград), 

УкрНДІгаз (м.Харків), ДНВО «Комунар» НКА України (м. Харків),  ДП «НДІ «ХЕМЗ» 

(м.Харків), ДП “Хімпром”(м. Первомайськ. Харківська обл.),   ХНВО "ФЕД" (м.Харків),  ВАТ 

“Турбоатом” (м.Харків),   НВО “Електроважмаш” (м. Харків), ВАТ „Завод „Потенціал” 

(м.Харків), Інститут електродинаміки НАНУ (м.Київ),  ВАТ "Сумське НВО ім. Фрунзе",  ВАТ 

«Електромашина» (м.Харків), ДП НВК «Електровозобудування» (м. Дніпропетровськ), ДП 

«Південмаш» (м.Дніпропетровськ), ВАТ «Крюківський вагоноремонтний завод» 

(м.Кременчук), УкрНДІОЖ (м.Харків), НВО «Монокристалхімреактив» (м. Харків), ВАТ 

«Хартрон» (м.Харків), КБ «Промавтоматика» (м. Харків),  ВАТ «Автодизель» м. Ярославль, 

Росія), ВАТ «Мотор-Січ» (м. Запоріжжя), ДК АНТК ім. О.К.Антонова (м. Київ), ТОВ 

«НДІГідропривод» (м.Харків),  ВАТ «Сумсільмаш» (м. Суми), ВАТ «Полтавський алмазний 

завод» (м. Полтава)  та інші. 

В університеті плідно функціонує система атестації науково-педагогічних кадрів на 

присвоєння вчених звань, яка складається з 5-ти етапів: проведення «відкритої» лекції з 

залученням професорів та доцентів з інших кафедр, надання рекомендації кафедри та вченої 

ради факультету, оцінка науково-педагогічної роботи здобувача вченого звання на засіданні 

методичної ради університету та прийняття рішення вченою радою університету шляхом 
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таємного голосування. На всіх етапах проводиться обговорення показників науково-

педагогічної діяльності здобувачів вченого звання.  

У 2005 році рішеннями вченої ради  вчене звання професора Міністерства освіти і науки 

України присвоєно 11 співробітникам, доцента – 44, старшого наукового співробітника ВАК 

України – 2 співробітникам університету. 

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 2005 році звання професора НТУ „ХПІ” отримало 12 осіб, 

доцента НТУ „ХПІ” – 1 особи.  

По цьому показнику слід відзначити кафедри: технології кераміки, вогнетриві , скла та 

емалей (зав.кафедри проф. Рищенко М.І.); педагогіки і психології управління соціальними 

системами (проф. Романовський О.Г.), двигунів внутрішнього згоряння ( зав.кафедри проф. 

Марченко А.П.), вимірювально-інформаційної техніки (зав.кафедри проф. Кондрашов С.І.), 

автоматизованих систем управління (зав.кафедри проф. Годлевський М.Д.), які досягли певних 

успіхів за 2005 рік. 
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15. Гранти президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених 

 

  В 2005 році в НТУ «ХПІ» виконано дві наукові роботи згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України № 824 від 28.10.2004р. 

1. GP|F8|107. “Створення теоретичних основ для розв’язання проблем повзучості з 

пошкодженням матеріалів та конструкцій для прогнозування довготривалої міцності та ресурсу 

енергетичного та реакторного обладнання”. Керівник науково-дослідної роботи к.т.н. Ромашов 

Юрій Володимирович. 

 В цій роботі розглянуто та узагальнено математичні моделі повзучості із пошкодженням 

матеріалів та конструкцій енергетичного та реакторного обладнання. На основі матрично-

векторного підходу запропоновано методику формалізованого запису початково-крайових 

задач, що моделюють деформування елементів енергетичного та реакторного обладнання з 

урахуванням накопичення деформацій повзучості та пошкодження у матеріалі. На основі 

методу Бубнова-Галеркіна запропоновано метод розв’язання початково-крайових задач 

повзучості в пошкодженням матеріалу. Розглянуто окремі питання оптимізації числових 

методів щодо практичної реалізації запропонованих підходів; запропоновано практичний підхід 

щодо оцінки погрішностей наближених розв’язків. Досліджено повзучість з пошкодженням 

конструктивних елементів енергетичного та реакторного обладнання, виконано тестування 

програмних розробок у прикладах щодо робочих лопаток та дисків парових турбін, посудин 

тиску, фізичний стан яких описується досить специфічними рівняннями, що дозволяють 

врахувати радіаційні ефекти.  Для розв’язання початково-крайових задач повзучості елементів 

конструкцій, що пошкоджуються у часі, створено програмну розробку та здійснено її 

тестування. 

 Розроблені на основі методу Бубнова-Галеркіна числові схеми є ефективним практичним 

засобом для розв’язання задач повзучості з пошкодженням матеріалів та конструкцій для 

прогнозування тривалої міцності та ресурсу енергетичного та реакторного обладнання. 

Запропоновано практичні прийоми контролю погрішності наближених розв’язків за умов 

відсутності даних про точний розв'язок задачі, які можна використовувати для оптимального 

вибору параметрів обчислювального процесу при розв’язанні задач. Розроблені високоточні 

методи обчислення інтегралів в плоских областях довільної форми, які можна використовувати 

при виконанні різноманітних розрахунків. 

 За календарним планом на 2004-2005 роки за темою роботи виконані всі етапи. Можна 

зробити висновки що за результатами роботи розроблено теоретичні основи для розв’язання 

проблем повзучості з пошкодженням матеріалів та конструкцій для прогнозування 

довготривалої міцності та ресурсу енергетичного та реакторного обладнання. 

 За результатами роботи опубліковано 3 статті, зроблено 3 доповіді на наукових 

конференціях. 

2. GP|F8|106. "Створення сучасних методів неруйнівного контролю механічних напруг і 

деформацій конструкцій, вузлів і об’єктів виробничої діяльності людини". Керівник науково-

дослідної роботи к.т.н Тюпа Ігор Васильович. 

 Завдяки цій роботі створена можливість використання вихорострумових методів 

безконтактного контролю механічних напружень в металевих виробах и устаткуванні 

(розтягування, тиск, кручіння, тиск рідини на стінки трубопроводів, дефекти). Розроблено 

адекватну теоретичну модель зміни електромагнітних параметрів матеріалу під впливом 

механічних напружень. Запропоновано технічну реалізацію безконтактних вимірювань 

механічних напружень на основі використання трансформаторного електромагнітного 

перетворювача. Проаналізовані метрологічні характеристики трансформаторного 

перетворювача, надано принципи побудови реалізуючих безконтактні методи вимірювання 

пристроїв. 
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 Результати наукових досліджень дозволяють використовувати вихорострумові методи 

контролю для дослідження механічних властивостей матеріалів, реалізовувати автоматизовані 

установки контролю механічних напружень в реальних умовах, на реальному обладнанні 

машинобудівної галузі промисловості без втручання в процес виробництва та без його 

остановки (прокатні стани, вали електричних машин, електроприводи, трубопроводи та інш.). 

Застосування розроблених методів можливо в системах управління виробництвом з обратним 

зв'язком в якості датчиків надмірних зусиль, тисків, напружень, тощо. 

 Розроблено теоретичні положення, що пояснює зміну електромагнітних властивостей у 

феромагнітному матеріалі під впливом зовнішніх механічних сил, що приводять до виникнення 

механічних напруг і деформацій в об'єкті.  Проведено експериментальні дослідження на 

феромагнітних зразках, виготовлених з різних марок сталей. Виявлено найбільш оптимальних 

по похибкам і чутливості конструкцій електромагнітних перетворювачів для контролю різного 

виду деформацій (стиск, розтягання, крутіння, зрушення, зріз). 

 За результатами роботи опубліковано 4 статті, зроблено 2 доповіді на наукових 

конференціях. 

 


