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ІНФОРМАЦІЯ 

про наукову діяльність Національного технічного університету  

"Харківський політехнічний інститут" 

за 2006 рік 

 

"Процеси навчання і досліджень в університетах 

повинні бути нероздільними, щоб навчання не 

відставало від суспільних потреб, що міняються, і 

прогресу наукових знань". 

Magna Charta Universitatum 

 

 Освітня 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. 

 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 більш ніж 120-річної історії університет завжди був в 

числі вищих навчальних закладів, які достойно презентували вітчизняну науку і освіту на 

державному та міжнародному рівнях. 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 тощо. 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 1482 науково-педагогічних працівників, в тому числі 137 

докторів наук та професорів, 721 кандидат наук та доцент, а також 557 штатних працівників 

науково-дослідних підрозділів науково-дослідної частини, серед яких 15 докторів та 111 

кандидатів наук. Крім того в  університеті працюють 20 заслужених діячів науки і техніки та 

заслужених працівників вищої школи, 22 лауреата Державних премій України, 27 дійсних 

членів НАН та галузевих академій наук України.  

У 2006 році 10 науково-педагогічних працівників університету (у складі одного 

творчого колективу ) отримали Державну премію в галузі науки і техніки за роботу 

«Науково-технічні основи розробки сучасної високовольтної імпульсної техніки», 4 

молодих науковця удостоєні 2-х премій Президента України. 
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В університеті на базі відомих наукових шкіл  рішенням ВАК України в 2006 році 

працювало 15 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських 

дисертацій за 31 науковими спеціальностями, які 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 2006 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 6 докторських та 51 кандидатська дисертація, які виконувалися в 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 2006 році виконувались 99 

фундаментальних і прикладних держбюджетних робіт з приоритетних напрямів науки і 

техніки та 317 госпдоговірних НДР, загальний обсяг яких складає 14,2 млн. грн. Вчені 

університету вибороли і працюють над виконанням 21 міжнародного освітнього та наукового 

гранта на загальну суму 2,2 млн.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 НВО 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 2006 

рік:  отримано 54 патенти на винаходи та корисні моделі ;університет приймав участь в 

17 виставках-ярмарках, в тому числі 8 міжнародних, на яких демонстрував 298 експонатів  

та отримав 3 золоті медалі, понад 30 Дипломів і Грамот, 3 розробки стали переможями 

Всеукраїнського конкурсу "Кращий вітчизняний товар 2006 року"; на базі університету 

проведено 26 науково-технічних форуми; з друку вийшли 22 монографії, 7 підручників, 89 

навчальних посібників;  опубліковано 2704 наукових статей, в т.ч. зі студентами – 452. 

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 2006 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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Національний технічний університет  "Харківський політехнічний інститут"                

Показники наукової та науково-технічної діяльності за 2004 - 2006 рр. 

     

№ Показники 2004 2005 2006 

  1. Наукові, науково-педагогічні кадри       

1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників: 1654 1475 1482 

  докторів наук 147 131 137 

  кандидатів наук 691 702 721 

1.2. Чисельність науково-педагогічних працівників, 

які виконують НДДКР 1427 1431 1438 

  докторів наук 108 112 118 

  кандидатів наук 676 674 693 

1.3. Чисельність сумісників та осіб, які працюють за 

договорами цивільно-правового характеру  1354 1374 1378 

  докторів наук 108 112 115 

  кандидатів наук 607 609 615 

1.4. Чисельність штатних працівників наукових 

установ, науково-дослідних частин, секторів 586 578 557 

  докторів наук 12 16 15 

  кандидатів наук 113 110 111 

  2. Підготовка наукових кадрів       

2.1. Кількість спеціалізованих вчених рад 13 13 15 

  докторських 12 12 14 

  кандидатських 1 1 1 

2.2. Кількість докторантів 21 19 14 

2.3. Кількість аспірантів 430 431 418 

  з них: з відривом від виробництва 250 250 262 

2.4. Кількість захищених кандидатських дисертацій 

працівниками ВНЗ, НУ 38 36 51 

2.5. Кількість захищених докторських дисертацій 

працівниками ВНЗ, НУ 12 9 6 

2.6. Кількість науковців, що отримують стипендії 

Кабміну України для молодих учених 6 5 4 

2.7. Кількість науковців, що отримують інші премії та 

гранти Президента для молодих учених   2 5 

2.8. Кількість науковців, що отримують інші стипендії 

та премії 4 15 35 

  3. Фінансування НДДКР       

3.1. Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн. 4298,0 5384,5 8114,0 

  кількість робіт       100 101 99 

3.2. Обсяг фінансування із спеціального фонду, 

тис.грн.  2661,0 3170,0 6142,0 

  кількість робіт       268 256 317 

3.3. Обсяг фінансування від міжнародних фондів,  

тис. грн. 275,0 3,4 904,0 

  кількість грантів 20 21 21 
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3.4. Надходження коштів спеціального фонду 

державного бюджету за надання послуг у сфері 

науки, що акумулюються на рахунках КПКВ 

2201060 та інших     0 

  4. Результативні показники виконання НДДКР       

4.1. Кількість відкриттів       

4.2. 

Кількість робіт, відзначених Державною премією 

України  2   1 

  кількість лауреатів 4   10 

4.3. Кількість закінчених робіт 167 223 198 

                     з  них зі створення нових:     

                      видів техніки 32 64 2 

                      технологій 16 30 32 

                      видів матеріалів  тощо   11 1 

                      методів, теорій 33 118 163 

4.4. Відсоток НДДКР, які відповідають світовому 

рівню 73 71 72 

4.5. Впроваджено результатів розробок у 

виробництво/ 

    

  

  навчальний процес 95 126 101 

4.6. Кількість проданих ліцензій       

4.7. Кількість охоронних документів 40 42 54 

  із них в інших країнах       

  5. Публікації, конференції, виставки       

5.1. Опубліковано    монографій 15 29 22 

                               підручників 5 13 7 

                               навчальних посібників 52 69 89 

5.2. Кількість публікацій в наукових виданнях, всього 

(одиниць) 2381 2746 2704 

  всього     (друк.арк.) 632 719 720,8 

  зарубіжних       (одиниць) 357 208 311 

  з них у зарубіжних      (друк.арк.)     105 

5.3. Кількість проведених наукових семінарів і 

конференцій 19 22 26 

5.4. Кількість наукових працівників, які взяли участь у 

міжнародних семінарах, конференціях тощо 995 850 917 

5.5. Участь у виставках  16 12 17 

  число експонатів, які демонструвалися на них в 

Україні 

320 303 

298 

  з них: у міжнародних виставках     8 

  6. Наукова робота студентів       

6.1. Кількість студентів денної форми навчання 16282 17358 19399 

6.2. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні 

НДДКР, всього 5020 5878 6134 

  з них:  з оплатою із загального фонду бюджету 18 36 324 

              з оплатою із спеціального фонду, за   

грантами 127 98 82 

6.3. Кількість студентів, які брали участь в олімпіадах 

(1 тур) 6895 6703 16486 
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  (2 тур)   77 129 

6.4. Кількість студентів, які одержали нагороди за 

результатами 2 туру 17 21 23 

6.5. Кількість опублікованих статей, тез доповідей за 

участю студентів 347 374 452 

  з них самостійно 56 24 138 

6.6. 

Кількість студентів, які одержують стипендії 

Президента України 6 6 6 

6.7. 

Кількість студентів, які отримують стипендії та 

премії 54 53 49 
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2. Визначні результати фундаментальних досліджень в галузі природничих, суспільних і 

гуманітарних наук 

 

2.1. Наукові досягнення світового рівня 

 

Експериментальна база Науково-дослідного та проектно - конструкторського інституту 

„Молнія” НТУ „ХПІ” була створена як науково-експериментальний центр для проведення 

повномасштабних державних випробувань об’єктів промислового призначення , які містять в 

собі радіо - та електротехнічне обладнання на вражаючу дію та дестабілізуючий вплив 

електромагнітних завад природного та штучного походження (грозових розрядів, розрядів 

статичної електрики, електромагнітних імпульсів різних джерел, надвисокочастотних 

випромінювань ті ін.). По своїм технічним можливостям і оснащенню експериментальна база не 

мала у Радянському Союзі і не має на сьогоднішній день аналогів не тільки в України і країнах 

СНД, але і в Європі та Азії. Достатньо сказати, що по рекомендації Міжнародної 

електротехнічної Комісії основне експериментальне обладнання об’єкту включено у світовий 

реєстр унікальних імітаторів електромагнітних імпульсів, а установки – імітатори ввійшли до 

стандарту МЕК 61000-4-32 „Електромагнітна сумісність, випробування та вимірювальне 

обладнання”. 

Об’єкт містить в собі унікальні імітатори потужних електромагнітних завад, великих  

електричних струмів і високих напруг від джерел штучного походження, які дозволяють 

проводити натурні випробування, включаючи сертифікаційні, широкого класу об’єктів від 

радіоелектронної елементної бази до об’єктів аерокосмічної техніки по параметрам 

електромагнітної сумісності та стійкості на відповідність вимогам національних, міждержавних 

і міжнародних нормативних документів. Серед прикладів робіт можна навести випробування 

ракет - носіїв „Зеніт”, співробітництво з КБ „Південне” по програмі „Морський старт”, 

співробітництво по створенню міжнародної космічної станції „Альфа”, сертифікаційні 

випробування літаків АН-70, АН-140, танку Т-84 тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2006 році провідні вчені НТУ «ХПІ» разом із науковими співробітниками НДПКІ 

«Молнія» отримали Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу 

««Науково-технічні основи розробки сучасної високовольтної імпульсної техніки» (автори  

роботи - Г.В. Лісачук, М.І. Баранов , В.В. Рудаков , Г.Ф. Нескородов , А.І. Коробко, В.В.Князєв, 

О.А. Науменко, О.Л. Климов, С.М. Фертік (посмертно). 
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Основні теоретичні результати роботи:  

 

Розроблена теорія взаємодії потужних імпульсних 

електромагнітних полів різних амплітудно-часових параметрів з 

технічними об’єктами, які мають електронну, радіо - та електротехнічну 

апаратуру, і методів аналітичних (чисельних) розрахунків, проектування 

та створення нових конструкцій та пристроїв високовольтної імпульсної 

техніки для генерування у малих та великих (до десятків тисяч м
3
) 

повітряних об’ємах з випробувальними технічними об’єктами потужних 

імпульсних електричних полів напруженістю порядку 120 кВ/м і більше 

та потужних імпульсних магнітних полів напруженістю порядку 300 А/м 

і більше мілі -, мікро - та наносекундної тривалості, а також надвисоких 

імпульсних електричних напруг амплітудою до 5 МВ та великих 

імпульсних струмів амплітудою до 200 кА; 

Отримані фундаментальних закономірності взаємодії великих 

імпульсних струмів мікро - та мілісекундної тривалості з 

електропровідними елементами об’єктів високовольтної сильнострумної 

техніки, електроенергетики, авіаційної та ракетно-космічної техніки. 

Розроблені науково-технічні основи створення джерел імпульсного 

живлення напругою до 5МВ наносекундного діапазону для імітаторів 

електромагнітного імпулшьсу, а також створені потужні генератори 

великих імпульсних струмів мікро -та мілісекундного діапазону та 

генератори імпульсних надвисоких напруг мегавольтного діапазону. 

Розроблені науково-технічні основи створення надпотужних імпульсних генераторів 

електромагнітного випромінювання наносекундного та субнаносекундного діапазонів 

хвильового типу. 

Розроблені науково-технічні основи визначення електромагнітної, електротермічної та 

електродинамічної стійкостей різноманітних об’єктів електро - 

та радіотехнічного призначення до дії потужних 

електромагнітних завад природного та штучного походження, 

великих імпульсних струмів різних амплітудно-часових 

параметрів та прямого удару блискавки. 

Розроблені розрахункові методи визначення захисних 

властивостей металевих однорідних та неоднорідних корпусів  

технічних об’єктів щодо дії потужних імпульсних 

електромагнітних завад різного походження. 

Розроблена феноменологічна теорія руйнування 

конденсаторної ізоляції високовольтних випробувальних 

пристроїв в сильних електричних полях на основі концепції 

зворотної залежності ресурсу від об’єму ізоляції з підвищеними значеннями напруженості 

електричного поля. 

 

Прикладне значення роботи полягає у наступному: 

 

Створення на експериментальної базі (полігону) НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» комплексу 

діючих випробувальних високовольтних електрофізичних установок-імітаторів потужних 

електромагнітних імпульсів, які використовуються при повномасштабних електромагнітних 

випробуваннях об’єктів електроенергетики, авіаційної та ракетно-космічної техніки на стійкість 

до дії потужних мілі-, мікро- та наносекундних електромагнітних імпульсів ЯВ, 

сильнострумних грозових іскрових розрядів, високовольтних розрядів статичної електрики, 
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електричного та магнітного полів від контактної мережі 

залізниць та високовольтних ліній електропередавання у 

нормальному та аварійному режимах їх роботи. 

Відмінною особливістю цього діючого комплексу 

установок-імітаторів на об’єкті Національного надбання 

України є те, що він по своїм можливостям відповідає новим 

світовим вимогам до обладнання такого типу, а по своїм 

випробувальним характеристикам не має аналогів в країнах 

СНД, Європі та Азії.; 

Розроблені та створені на експериментальній базі 

(полігону) НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» високовольтні 

випробувальні установки-імітатори зробили можливим 

проводити в Україні увесь спектр досліджень та 

електромагнітних повномасштабних випробувань по 

стійкості об’єктів озброєння та вільного призначення до дії 

потужних імпульсних електромагнітних полів і великих 

імпульсних струмів природного та штучного походження і 

тим самим забезпечувати електромагнітну безпеку держави; 

Створення надширокосмугових генераторів імпульсного електричного поля 

субнаносекундного діапазону, які використовують системи полеутворення у вигляді антенних 

випромінювачів; створення надширокосмугових генераторів імпульсного надвисокочастотного 

випромінювання випромінювання; створення методів та пристроїв захисту технічних об’єктів 

від електромагнітного впливу та тероризму; розробка та створення технічних засобів захисту 

від дії потужних електромагнітних завад природного та штучного походження аудіо -, відео - і 

комп’ютерної інформації. 

Особливе значення мають результати промислового впровадження, які полягають в 

проведених на високовольтних електрофізичних установках-імітаторах експериментальної бази 

(полігону) НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» повномасштабних випробувань понад 3500 

найменувань виробів різноманітного цивільного та військового призначення. 

Ці випробування підтвердили необхідність їх проведення для підвищення стійкості цих 

виробів до дії потужних електромагнітних завад природного та штучного походження. Робота 

має великий технічний ефект та велике загальнодержавне значення. Економічний ефект тільки 

від експлуатації в Україні та збереження у робочому стані після дії блискавки на планер та 

бортове обладнання літака типу АН-140 складає біля 15 мільйонів гривен на рік. 

 

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

на базі кафедри фізики металів та напівпровідників, виконують  фундаментальні дослідження в 

галузі вивчення  наноструктурованих плівок та композицій на їх основі; структури та 

властивостей іонно-плазмових покриттів керамік і рідкісних металів; стабільності структури та 

властивостей плівкових матеріалів в умовах космічного простору; фуллеренових композицій, 

що формуються з потоків часток компонентів підвищеної енергії . 

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.  

Технологія виготовлення  монохроматорів рентгенівського випромінювання  на   

основі  епітаксійних  шарів   фуллериту  C60  товщиною 50-200 мкм, з використанням якої 
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розроблені фокусуючи 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 наноструктури не 

вирощуються. 

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.  

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. 

 

Результатом робіт є створення матеріалів на основі  

монокристалічних та текстурованих шарів з високою 

відбивною здатністю м’якого рентгенівського 

випромінювання (0,8 – 3 кеВ), що дозволило розробити 

диспергуючі елементи, які за ефективністю 

перевершують всі відомі світові аналоги.  Це дозволяє 

оптимізувати фізико – технологічні параметри синтезу та 

конструкцію багатошарових рентгенівських дзеркал 

нормального падіння з періодом 2,25 нм на довжину хвилі К 

вуглецю (4,47нм) . Як показали випробування на синхротроні  

BESSY (м. Берлін) коефіцієнти відбиття дзеркал, створених 

в НТУ "ХПІ", досягають 15%, що перевищує світовий 

рівень. Створення високовідбивних рентгенівських дзеркал 

на вказану довжину хвилі відкриває нові можливості в 

дослідженнях медичних та біологічних об’єктів, а також їх 

діагностиці за допомогою рентгенівської мікроскопії. 

 

У 2006 році науковцями цієї школи одержані нові 

експериментальні підтвердження власної гіпотези про 

існування універсального фізичного явища – наявності у твердих розчинах в області малих 

концентрацій домішок аномалій на ізотермах властивостей, які є проявленням  критичних 

явищ, що супроводжують переходи до домішкового конденсату.  

Вперше в твердих розчинах  сполуки Bi - Sb на ізотермах гальваномагнітних і 

термоелектричних властивостей було спостережено екстремуми, наявність яких пов‘язується із 

критичними явищами, що супроводжують перехід від розчинених до концентрованих твердих 

розчинів, перехід у безщілинний стан з інверсією зон та перехід напівметал - напівпровідник, 
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відповідно. Проведено оцінку термоелектричної ефективності, визначено склади, що 

відповідають максимальним значенням термоелектричної потужності.  

Одержані результати мають як фундаментальне значення з точки зору розвитку 

теорії напівпровідникових фаз змінного складу і підтвердження раніше висунутих гіпотез, так і 

прикладне значення, бо є основою для оптимізації термоелектричних властивостей твердих 

розчинів на основі PbTe, які широко використовуються в термоелектричних генераторах та 

інших перетворювачах енергії, а також на основі твердих розчинів Bi-Sb, відомих як найкращі 

низькотемпературні термоелектричні матеріали для охолоджувачих пристроїв при температурі 

нижче ~ 200 K. 

 

 Синтезовані багатошарові періодичні покриття (БШПК) на основі нанорозмірних 

шарів молібдену і кремнію. Досліджена термічна та радіаційна стійкість систем при 

опроміненні протонами, іонами гелію, аргону, а також при сумісній дії цих факторів.  

Встановлено, що перемішування шарів відбувається за рахунок перерозподілу речовини між 

перемішаними зонами і кремнієм,  спостерігається зменшення товщини шарів Мо і Si і 

збільшення перемішаних зон , реалізується балістичний механізм перемішування, інтенсивність 

перемішування лінійно зростає із збільшенням дози опромінення, перемішування протікає 

неоднорідно по товщині багатошарового покриття. При опроміненні іонами гелію залежність 

інтенсивності іонно-променевого перемішування в БШПК Мо/Si від температури має дві чітко 

виражені лінійні ділянки. На ділянці слабкої температурної залежності реалізується балістичне  

перемішування первинно-вибитими атомами, а на ділянці сильної температурної залежності – 

дифузійне перемішування за рахунок міграції радіаційних дефектів. 

         

          Запропонована, розроблена і випробувана методика іонно-плазмового осадження 

багатошарових композицій на основі нанометрових плівок з заданим регульованим 

розподілом товщин по поверхні підкладки. Синтезовані багатошарові рентгенівські дзеркала 

Co/Cu і Sc/Si на плоских та кулеподібних (випуклих і угнутих) підкладках для формування 

зображень в рентгено - оптичних системах у діапазоні довжин хвиль 3- 40 нм.         

       

    Завершено черговий етап робіт за напрямком досліджень "Епітаксійні надгратки та 

наноструктури з халькогенідних напівпровідників". Використання багатошарових плівок 

халькогенідних напівпровідників з невідповідністю грат суміжних шарів в широких межах (0,5 

– 13%) дозволило не тільки розширити коло надграткових матеріалів, але й відкрило нові 

можливості зі створення одно – дво - та тривимірних надграткових наноструктур з товщинами 

шарів до 1 нм, що призвело до відкриття нових ефектів. Для двовимірних (дислокаційних) 

надграток вперше виявлена надпровідність, яка пов’язана з присутністю періодичних 

сіток дислокацій невідповідності на міжфазних межах (відсутність дислокацій призводить до 

відсутності надпровідності). Для одновимірних (композиційних) надграток знайдено 

резонансне тунелювання електронів через феромагнітні бар’єри EuS, а також 

антиферомагнітне впорядкування магнітних шарів, зумовлене їх взаємодією через 

діамагнітні прошарки SrS. Можливість керування впорядкуванням намагніченостей сусідніх 

шарів EuS в надгратках та його перемикання від антиферомагнітного до феромагнітного за 

допомогою зовнішнього магнітного поля робить такі структури вельми перспективними для 

спінтроніки (спін-поляризованої електроніки) з можливістю контролю не лише величини 

струму носіїв заряду, але і їх спінового стану.  

        

               Вперше проведено комплексне дослідження структури, субструктури і 

напруженого стану багатошарових плівкових нанокомпозицій (БШПНК) Mo - Si методами 

рентгенівської тензометрії у ковзній геометрії і просвічуючої електронної мікроскопії з 

високою роздільною здатністю. Встановлено, що параметри структури, величина і знак 
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напружень задаються умовами осадження системи. Шари кремнію знаходяться в аморфному 

стані. Товщина кристалічних зерен молібдену (Мо) співпадає з товщиною шару в усіх 

досліджених системах. В товстих БШПНК (tMo = 20 нм, tSi = 30 нм) існують розтягуючі двоосні     

напруження, величина яких у верхньому шарі досягає 1,1 ГПа і при заглибленні, величина яких 

зростає при заглибленні від  -0,3 ГПа до – 0,67 ГПа. При зменшенні товщини шару від 20 до 3,3 

нм період гратки Мо у ненапруженому перерізі знижується з а0 = 0,31482 нм до а0 = 0,31276 нм, 

що обумовлено створенням твердого розчину заміщення молібдену кремнієм. 

        

            Розроблена теорія нестаціонарного квантового транспорту, базована на матриці 

розсіювання Флоке, яка дозволяє детально характеризувати ефекти в мезоскопічних та 

наноскопічнихриклад квантових точках. Зокрема, показана можливість одержання 

зкорельованих потоків електронів.  Отримані результати можуть бути використані при 

дослідженні фізичних процесів, які притікають в розроблюваних елементах електронних 

пристроїв для квантової обробки інформації.  

 

              Проведені розрахунково - теоретичні дослідження високо анізотропних систем 

постійних магнітів з неоднорідним розподілом векторів намагніченості. Показано, що у таких 

системах протяжність області локалізації сильного магнітного поля (з індукцією В1,5 – 3 Тл )  

співрозмірна з характеристичним лінійним  розміром системи, тобто значно більша порівняно з 

системами з однорідним розподілом векторів намагніченості. Цей результат може бути 

використано при розробці магнітних систем, що генерують сильні магнітні поля (в сепараторах 

слабомагнітних руд, в холодильниках на магніто калориметричному ефекті тощо ) 

 

                Проведено виміри in situ швидкості випаровування плівок чистого С60 у температурному 

інтервалі 250 - 290 
0
С та визначений тиск насиченої пари фуллерену в залежності від 

температури. Встановлено, що температурна залежність швидкості випаровування зміщена в 

бік низьких температур майже на 100
0
, а тиск насиченої пари суттєво перевищує значення, які 

наводяться в опублікованих джерелах. Для пояснення причин такої розбіжності були проведені 

дослідження впливу атмосферного кисню та ультрафіолетового випромінювання на параметри 

випаровування С60. Встановлено, що на поверхні фуллерену, що піддавався дії чинників 

навколишнього середовища, утворюється термостабільний оксі - полімерний шар внаслідок 

фото трансформації насиченого киснем фуллериту, що приводить до суттєвого зниження 

швидкості випару С60.  

 

            Розроблена оригінальна методика іонно-плазмового осадження плівок фуллериту із 

потока іонів С60 з прискорених пучків з енергією до 6 кеВ синтезовані плівки товщиною до 0,4 

мкм. Попередні дослідження свідчать про високі механічні властивості, які близькі  до 

властивостей алмазних плівок. 

 

             Синтезовані плівки однофазних квазікристалів Ti41,5Zr41,5Ni17, які є перспективними для 

водневої енергетики. Рентгенівським методом вивчені теплофізичні властивості зазначених 

квазікристалів у інтервалі температур 80 - 300 К. Визначено, що теплове розширення 

ікосаедричного квазікристалу має ізотропний характер. Встановлено, що в дослідженому 

інтервалі температур середній лінійний коефіцієнт теплового розширення дорівнює 8±0,5∙10
-6

 

К
-1

, а температура Дебая має значення ΘD=340±20 К.  

 

            Вперше проведені експериментальні дослідження радіаційної стійкості 

квазікристалів Ti41,5Zr41,5Ni17, що отримані методом швидкісного загартування. При 

опромінюванні фотонами ВУФ діапазону і потоками протонів і електронів з енергією 100 кеВ 

спостерігалося радіаційно - стимульоване вдосконалення структурних і субструктурних 
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характеристик квазікристалічної фази далеко за межами проективних пробігів і скін - шару, які 

можна пояснити в рамках теорії радіаційної повзучості. Визначено підходи до виробки 

критеріїв стійкості до деградації досліджених сплавів. Ці результати були визнані на 

міжнародній конференції по радіаційному матеріалознавству як ті, що мають світовий 

пріоритет. 
Тільки в НТУ „ХПІ” можливо проведення модельних досліджень деградаційних 

процесів в плівках та фольгах під дією чинників космічного простору. На унікальному 

обладнанні можливо проведення  прискорених імітаційних наземних випробувань, які  дають 

можливість моделювати процеси поро утворення металів та плівок  під дією чинників 

космічного простору  і прогнозувати характер породжуваних об’ємно-структурних змін у 

конструкційних та функціональних матеріалах при їх тривалому перебуванні у відкритому 

космосі. 

 

Вченими кафедри турбобудування розроблений метод розв’язування оберненої 

аеродинамічної задачі, який дозволяє виконати оптимальне профілювання соплової 

решітки турбін з урахуванням обмежень на міцність і геометрію профілю. Спроектований 

сопловий апарат турбіни має не традиційні хвилеподібні контури, що дозволяє істотно (більш 

ніж на 2%) знизити сумарні втрати решітки. 

Втілення цього нового лопаткового апарату тільки в одну турбіну вітчизняного 

виробництва типу К-200-130 дозволить підвищити ККД циліндру високого тиску 

приблизно на 1,5%, що при тій же кількості палива підвищить потужність турбіни, як 

мінімум на 2 МВт, а для однієї турбіни типу  К-300-240 - на 3 МВт. . 

  
Решітка стандартних 

турбінних профілів  типу Н4 

Решітка перспективних 

турбінних профілів 
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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 2006 році становив 5651358 грн. 

Структура та  обсяги фінансування фундаментальних досліджень по пріоритетним 

напрямкам розвитку науки і техніки наведена в таблиці. 

   

№ 

п

п/п 

Найменування пріоритетного напрямку Кількість  

робіт 

Обсяг  

фінансуваннява  

грн.  

1 Фундаментальні дослідження з найважливіших 

проблем природничих, суспільних і гуманітарних 

наук 

3 68062 

2 

2 

Проблеми демографічної політики, розвитку 

людського потенціалу та формування 

громадянського суспільства 

4 84328 

3

3 

Новітні біотехнології, діагностика і методи 

лікування найпоширеніших захворювань 

1 62151 

4

4 

Нові комп’ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства 

10 541394 

5 

5 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології 

в енергетиці, промисловості та агропромисловому 

комплексі 

38 2929024 

6

6 

 

Нові речовини та матеріали 

18 1966399 

 Всього 74 5651358 

 

 

Прикладами ефективного виконання фундаментальних досліджень можуть слугувати 

роботи, які проводять вчені наукової школи «Наукові основи електрохімічних процесів в 

технічній електрохімії», яка сформована на базі  кафедри університету «Технічна 

електрохімія»  . У звітному році вчені цієї кафедри виконували ряд фундаментальних науково-

дослідних робіт ”Дослідження електродних рівноваг і кінетичних закономірностей в 

електрохімічних системах з метою ресурсозбереження та охорони довкілля”, науковий 

керівник проф.Байрачний Б.І.; “Дослідження закономірностей синтезу та деградації 

електрохімічних систем природоохоронної та ресурсо-заощаджувальної спрямованості”, 

науковий керівник проф. Сахненко М.Д. 

Крім цього дослідження проводились в рамках гранту УНТЦ    № 3268 “Разработка 

новых сенсоров для мониторинга газовых сред” (керівник проекту від НТУ “ХПІ” доц. 

Поспєлов О.П., від координуючої організації – Фізико-технічного інституту низьких 

температур ім. Б.І.Вєркіна НАНУ -  с.н.с. Камарчук Г.В. ); проекту індійсько -українського 
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науково-технічного співробітництва “Розробка електрохімічних процесів осадження 

функціональних покриттів сплавами для жорстких умов експлуатації”( науковий керівник 

– проф. Байрачний Б.І.) та ряду госпдоговорів. 

Науковцями кафедри отримано 16 патентів України, опубліковано 28 наукових статтей, 

на 15 міжнародних конференціях зроблено 25 доповідей, видано підручник: Якименко Г.Я., 

Артеменко В.М. ”Технічна електрохімія. Частина 3. Гальванічні виробництва” під ред. д-

ра техн. наук, проф. Байрачного Б.І.. 

За результатами досліджень захищені 2 кандидатські дисертації, підготовлені до 

захисту 1 докторська і 3 кандидатські дисертації, захищено 4 диплома магістра, 25 дипломів 

спеціаліста, 22 дипломів бакалавра. 

Основні результати цього циклу досліджень полягають у наступному: 

Доведена можливість керування селективністю та каталітичними властивостями 

комбінованих оксидних покрить за рахунок зміни їх складу й умов термічного розкладу. На 

підставі аналізу фізико-хімічних властивостей, складу та структури оксидів металів 

обґрунтовано застосування компонентів активного шару: оксиду титану – як компоненту, що 

підвищує стійкість, й оксидів кобальту й плюмбуму – як каталітично-активніх складових. 

Встановлено, що шляхом підбора відповідного каталізатора-переносника (для синтезу 

форміатної кислоти – Ni, виділеного із вторинної сировини і застосованного у вигляді 

електродного матеріалу і солі в електроліті, для отримання кальцію глюконату - гіпоброміту) 

можливо збільшувати швидкість досліджених реакцій на створеному модифікованому 

електроді. 

На підставі математичних моделей функціонування різних схем промивки деталей в 

гальванічних лініях кількісно обґрунтована доцільність використання локальної 

електролітично-адсорбційної схеми очистки промивних вод. Доведено можливість стабілізації 

складу розчинів ванн промивки гальванічних ліній і використання в процесі електроекстракції 

металів анодів із хромтитанової сталі. 

Визначено кінетичні характеристики міді (струм обміну та поляризаційний опір) в 

сульфатних розчинах з домішками етиленгліколю та діоксиду кремнію в умовах близьких до 

рівноваги ,які що свідчать про можливість тривалого перебування міді в цих розчинах. 

Встановлено, що середня розрядна напруга для мангано - магнієвих елементів 

перевищує приблизно на 0,2 – 0,3 В середню напругу мангано - цинкових елементів. Значення 

коефіцієнтів диференц-ефекту свідчать про меншу частку хімічного розчинення сплаву МС під 

час анодної поляризації, а також про менші непродуктивні втрати магній-свинцевих анодів у 

порівнянні зі сплавом МА2-1. 

З використанням імпульсного режиму осадження отримано композиційні покриття 

варійованої структури з наперед заданими властивостями. Визначено вплив складових 

електроліту, часових та амплітудних характеристик імпульсної поляризації на кількість та 

розподіл зон травлення при формоутворюючій обробці поверхні металевих підкладок. 

Запропоновано новий підхід до моделювання й прогнозування стану системи метал-

водень (СМВ) для керування транспортом водню, який реалізовано з використанням елементів 

штучного інтелекту, що базується на застосуванні штучних нейронних мереж (ШНМ). 

Створено нейромережеві моделі для прогнозування з високим ступенем вірогідності та 

обґрунтовано доцільність застосування ШНМ для прогнозування властивостей як СМВ, так і 

низки інших гетерорезистивних електрохімічних систем. 

Встановлено механізм та основні кінетичні характеристики електрокаталітичного 

відновлення карбон діоксиду на електрополімеризованому ТАPcCu. 

Визначено кінетичні параметри відновних процесів на металевих електродах у розчинах 

солей TCNQ при варіюванні фонових солей у розчинниках різної природи і встановлено вплив 

матеріалу електрода, природи розчинника і фонової солі на катодну поведінку речовини. 
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Теоретично обґрунтовано можливість та експериментально доведено ефективність 

електрохімічного нанесення на поверхню легких металів функціональних покриттів змішаним 

оксидами перехідних металів. Покриття формують одночасним окисненням матеріалу 

підкладки та співосадженням оксидів легуючих металів з водних розчинів їх сполук у 

високоенергетичних полях під дією мікроплазмових розрядів. Нанесені за таких умов покриття 

мають надзвичайно високу адгезію, хімічний опір до впливу агресивного середовища та 

стійкість до дії високих температур, а співосаджені оксиди перехідних металів (мангану, 

кобальту та ін.) забезпечують високу електричну провідність та каталітичні властивості у 

гетерофазових окисно–відновних реакціях. Визначальною рисою розробки стало поєднання 

перебігу внутрішньомолекулярних окисно-відновних реакцій у розчині та електрохімічного 

окиснення металевої підкладки, що забезпечило умови для створення нового класу 

нанорозмірних каталітичних матеріалів широкого призначення. 

 

Проект УНТЦ №3268 присвячений дослідженям у напрямку розробки методологічних 

принципів та методичних основ синтезу металевих наноструктур з метою використання їх як 

чутливих елементів газових сенсорів. Набули подальшого розвитку базові принципи створення 

сенсорних приладів на базі мікроконтактних наноструктур. Виконані дослідження у напрямку 

використання гетероконтактів золото – карбонові нанотрубки для контролю концентрації 

деяких поширених газів та газових сумішей, які видихаються людиною. Отримані результати 

дозволяють стверджувати, що на основі цих структур можна створювати надчутливі сенсорні 

пристрої із значними перевагами щодо інших метрологічних характеристик.  

У процесі виконання завдань проекту відкрито новий електрохімічний ефект, який 

дозволяє виготовлювати дендритні мікроконтакти, що відповідають вимогам  їх використання 

як фазочутливих елементів при підвищених температурах. Поряд з цим ефект дозволяє 

спостерігати деякі квантові явища при перебігу анодних та катодних процесів у 

нанорозмірному масштабі.    

 

В рамках виконання проекту індійсько - українського науково-технічного 

співробітництва “Розробка електрохімічних процесів осадження функціональних 

покриттів сплавами для жорстких умов експлуатації”  розроблено електроліт бронзування, 

що дозволяє з високою швидкістю і міцним зчепленням наносити покриття «жовтою бронзою» 

товщиною до 20 мкм безпосередньо на вуглецеві і леговані сталі (для отримання 

антифрикційних покрить або підшару при нікелюванні і хромуванні), товщиною до 300 мкм – 

на бронзові деталі (для відновлення зношених деталей). 

Розроблено електроліти для електроосадження каталітично активних покрить сплавами. 

Коефіцієнт активності  у реакціях окислення СО, який міститься в повітряній суміші в кількості 

1-3%, становить 80 - 85%  Sn-Ni покрить при температурах реакцій 180-200
0
С і  Ni-Ag покрить 

~ 90-95%, що свідчить про високу каталітичну активність цих покрить.  Проведені 

випробування електролітів, на підставі яких зроблено висновок: отримані  покриття сплавами 

Ni-Ag і Sn-Ni можливо використовувати як каталізатори в умовах жорсткої експлуатації, 

зокрема при окисленні СО у газових викидах.  

 

Результати інших фундаментальних досліджень наведені нижче. 

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і 

гуманітарних наук 

 

Проведено аналіз щодо формування  єдиного освітнього простору стран Європейської 

спільноти. Аналіз дозволяє констатувати, що в різних країнах має місце широкий спектр 

бакалаврських та магістровських форм освіти – від 2 до 4 років підготування бакалаврів, від 1 до3 
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років підготування магістрів. Це дозволяє зробити важливий висновок, що єдиний освітянський 

простір країн ЄС знаходиться в стані формування. 

Проведено аналіз новітніх навчальних планів ряду спеціальностей НТУ «ХПІ» щодо 

гармонізації змісту навчального процесу та форм новітніх педагогічних технологій, які 

розробляються. Ці технології базуються на варіативній  та  безперервній системі інженерної освіти. 

Досягнення гармонізації можливе в єдиному контексті системи фундаментальної освіти – 

інтегративному курсі «Вступ до природознавства» та системі спеціальних фізичних курсів. 

 

Знайдені закономірності варіацій відносної концентрації іону атомарного кисню в 

залежності від рівня сонячної та магнітної активності та їх зв’язок з параметрами  шару F1 

іоносфери  та міжшарової  западини F1-F2. Виявлені хвильові збурення, що виникають під час 

сонячного затемнення та і особливості потужних іоносферних бур над Харковом, які властиві 

іоносферним бурям в високих широтах. 

Практична цінність знайдених закономірностей варіацій відносної концентрації іону 

атомарного кисню в залежності від рівня сонячної та магнітної активності та їх зв’язок з 

параметрами  шару F1 іоносфери  та міжшарової  западини  F1-F2 полягає в тому, що вони 

можуть бути використані при розробці різноманітних іоносферних моделей та при рішенні 

прикладних задач радіозв’язку, загоризонтної радіолокації та прикладних задач 

розповсюдження радіохвиль 

 

Розроблені теоретичні основи у формі моделей трансферу технологій та наукові 

методики запровадження технологічного аудиту результатів науково-дослідних, дослідно-

конструкторських і технологічних робіт (НДДКР) щодо ідентифікації об’єктів права 

інтелектуальної власності та визначення їх комерційної привабливості.  

Виконано пошук та аналіз статистичної інформації і практичного досвіду наукових 

підрозділів університету  в галузі трансферу технологій та порівняльний аналіз із світовим 

досвідом. Завершено пілотний проект з науково-методичного, організаційного та 

інформаційного забезпечення підготовки групи дослідників (аспірантів) за окремими 

напрямками освітньо-професійної програми підготовки фахівців з інтелектуальної власності та 

підготовлено відповідний звіт про цю роботу. Виконано самооцінку інноваційного потенціалу 

деяких дослідницьких лабораторій та кафедр університету як технологічних інкубаторів. 

Сформульовано пропозиції щодо 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).  

 

 

Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування 

громадянського суспільства 

 

 

 Розроблені методологічні принципи, зміст і структура та шляхи реалізації дієвої 

конкурентоспроможної педагогічної системи формування національної гуманітарно-технічної 

та управлінської еліти; Вона готуватиме фахівців найвищого рівня професійної компетентності, 

високої духовності, загальної і професійної культури.  

 Розроблено методологію  ефективного формування національної гуманітарно-технічної 

еліти на підставі принципів логіки педагогічної діяльності та логіки управління, визначено 

ціннісні аспекти феномену еліти; визначено раціональний зміст і характер організації 

навчально-виховного процесу, запропоновано ефективні педагогічні технології формування 

національної гуманітарно-технічної еліти, розроблено і впроваджено серію оригінальних 
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навчальних дисциплін психолого-педагогічного та управлінського циклу, що знаходять 

впровадження при підготовці студентів технічного університету, на прикладі НТУ «ХПІ». 

  

Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших 

захворювань 

 

Досліджено синтез  тригліцеридів на етапах культивування при різних співвідношеннях 

азоту та вуглецю в середовищі.   Досліджено синтез стеринів на етапах культивування при 

різних співвідношеннях азоту та вуглецю в середовищі. Проведено пошук методу вилучення 

оптимальної кількості стеринів з біомаси Blakeslea trispora. Отримано фізико-хімічні параметри   

біологічно активних сполук. Було встановлено, що для найбільш повного видобутку 

біоліпідного комплексу необхідно проведення кількох ступенів екстракції. Проведені 

експерименти показали значну різницю в кількісних показниках при  екстрагуванні різними 

розчинниками. В результаті проведених досліджень встановлено, що найкращій вихід ліпідів 

при найменшій кількості  ступенів екстракції може  бути отриманий  при використанні  ацетона 

або  суміші  гексан:етанол.  

 Проведена розробка процесу екстракції біоліпідного комплексу з біомаси гриба 

Вl.trispora. Для екстракції біоліпідного комплексу  з біомаси Вl.trispora були використані ряд 

широко застосовуємих в харчовій промисловості розчинників, таких як: ацетон, етанол, гексан, 

суміш гексан : етанол (1:4). В ході експериментів вивчалась кінетика видобутку ліпідів з 

біомаси грибу. Встановлено, що довжина одного ступеня в загальному випадку  може  бути 

обмежена 30-65 хвилинами  Дослідження фракційного складу ліпідів грибу проводили методом 

тонкошарової хроматографії (ТСХ) на скляних пластинах с закріпленим шаром силікагелю. 

Проявлення хроматограм при аналізі нейтральних ліпідів проводили в системі розчинників: 

гексан – діетиловий ефір – оцтова  кислота (80:20:1), для аналізу полярних ліпідів 

застосовували систему розчинників: гексан – діетиловий ефір – оцтова кислота (80:20:1), а 

також систему розчинників  хлороформ - метанол – вода (65:25:4). Хроматограми проявляли 

йодом або спиртовим розчином фосфорно-молібденової кислоти. Після обробки пластинок 

розчином фосфорно-молібденової кислоти їх висушували при температурі 100-110
0
С, 

утримували  в камері, насиченої  аміаком, і записували денситограми на мікроденситометрі. 

Жирно кислотний склад визначали також методом ВЕЖХ. Всі досліди проводились не менш 

трьох разів по дві повторності в кожній серії. Обробку експериментальних даних проводили з 

використанням методів математичної статистики. 

 Виявлена наявність стеринів у складі неомиленої частини фосфоліпідів дає 

підставу для отримання сировини для фармацевтичної промисловості  . Визначення біологічно 

активних речовин в біомасі мікрогрибу дасть можливість підприємствам біотехнологічної 

промисловості регулювати  їх синтез в процесі ферментації. Одержані продукти можна 

використовувати для отримання нових засобів харчового, косметичного, фармацевтичного та  

технічного призначення. 

 

Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства 

 

 Побудовані варіаційні моделі задач вільних лінійних та нелінійних коливань 

тришарових пластин із різними заповнювачами в рамках уточненої теорії типу Тимошенко. На 

базі теорії R-функцій розроблені відповідні методи та алгоритми розв’язку задач про 

геометрично нелінійні коливання композитних пластин та пологих оболонок складної форми в 

плані. 

Розроблено алгоритм та виконані тестові розрахунки для задач згину ортотропних 

пологих оболонок при наявності зовнішнього нормального навантаження. Представлені 

алгоритми дозволяють знаходити верхнє та нижнє критичне навантаження. Створено та 
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виконано тестування програмного забезпечення для автоматизованої програмної системи 

POLE-RL, що дозволяє розв’язувати геометрично нелінійні задачі згину та коливань 

композитних пластин та пологих оболонок. 

Розв’язані задачі коливань тришарових пологих оболонок зі складною геометричною 

формою, довільними способами укладки шарів для різних типів граничних умов. Знайдені 

власні частоти і форми коливань тришарових пластин і пологих оболонок, проведено аналіз 

отриманих результатів. 

Розроблені алгоритми для дослідження параметричних коливань ізотропних пластин під 

дією періодичного навантаження в серединній площині. 

Виконано дослідження в області нелінійних коливань циліндричних оболонок, які 

знаходяться в позазвуковому потоці із урахуванням початкових невірностей; стаціонарних та 

перехідних режимів механічних систем, що містять суттєво нелінійні віброгасії. Отримані 

основні характеристики стаціонарних та перехідних режимів. Досліджено динаміку автомобіля 

із урахуванням нелінійних характеристик пружин. 

 

Розроблені теорія й спеціальна система комп’ютерної алгебри та створені сучасні 

програмні засоби аналізу та синтезу дискретних механічних систем складної структури з 

в'язями загального виду і просторовим рухом ланок для вирішення на цій основі прикладних 

задач аналізу та синтезу транспортних машин, робото-технічних систем і маніпуляторів та 

інших видів машин і систем сучасної відповідальної техніки, та у розробці розрахункового 

методу оцінки конструкційної міцності й довговічності вісесиметричних елементів 

технологічних та енергетичних машин, які експлуатуються при високій температурі й 

повзучості. 

Результати роботи переважно мають теоретичну направленість в механіці твердого 

деформуючого тіла, за якими надані нові моделі нелінійних процесів та методи їхнього аналізу 

в динаміці та повзучості. Практичну цінність вже набули окремі теоретичні результати, втілені 

в розробці спеціальної системи комп'ютерної алгебри, що дозволило автоматизувати основні 

етапи розв'язання задач аналізу й синтезу машин і систем складної структури з великим числом 

степенів вільності c голономними та неголономними, стаціонарними та нестаціонарними 

в'язами при плоскому і просторовому рухах в умовах квазістатичного і динамічного 

навантаження. Практичне значення результатів, які одержані в роботі, полягає в 

запропонованому розрахунковому методі оцінки конструкційної міцності й довговічності 

вісесиметричних елементів технологічних та енергетичних машин, що експлуатуються при 

високих тисках й повзучості, який можна використовувати в наукових та прикладних 

дослідженнях, при проектуванні відповідальної авіаційної, космічної й реакторної техніки.   

 

Створена математична модель ротора на магнітному підвісі з включенням у неї 

уточнених нелінійних рівнянь для магнітних провідностей зазорів радіальних і осьових 

електромагнітних підшипників (ЕМП). Розроблено ітераційний алгоритм вирішення отриманих 

нелінійних рівнянь. Створено методику розрахунку сил в радіальних підшипниках на осьових 

кільцевих магнітах з рідкоземельними елементами, достовірність якої перевірено на зіставленні 

експериментальних та розрахованих характеристиках жорсткості, а також розрахованих та 

експериментальних значеннях критичних обертів ротору науково-дослідного макету.  

Розроблено та впроваджено в схему вимірювання, що застосовується у системі 

керування осьового підшипника науково-дослідного макету, спосіб лінеаризації нелінійної 

характеристики вимірювача положення на оптоелектроних датчиках. 

 

На основі використання тривимірних скінченно - елементних моделей та методу 

послідовних наближень, що базується на розкладі в ряд по власним формам лінеаризованої 

систем, розроблено теоретичні підходи до вирішення задач нелінійних детермінованих 
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коливань циклосиметричних систем та систем з розладом з урахуванням контактної взаємодії 

окремих елементів. 

Розроблено методи знаходження ймовірностних характеристик стохастичних полів 

зовнішніх навантажень для моделювання впливу газового потоку на лопатковий апарат. На 

основі  використання цих характеристик було розроблено методи вирішення нелінійних задач 

стохастичної динаміки складних циклосиметричних систем.  

Розроблено нові теоретичні методи прогнозування показників надійності з 

використанням марковських моделей для стохастичних циклосиметричних систем при відмовах 

в наслідок втоми. 

. 

Розроблено узагальнену 3D модель обробки удосконалених спеціальних зубчастих коліс, 

зокрема конічних з еквідістантними лініями зубів на різних початкових поверхнях, із 

застосуванням універсальної узагальненої структури відображень відносно реалізації або в 

потенційно багатоланцюгової верстато-інструментальної обробляючої системі традиційного 

типу, або за схемою інтегрованого підходу за принципами RPTM. 

Виконано розробку методики моделювання процесу попередньої обробки западин між 

зубами фасонними різцями за методом копіювання. Визначено математичний опис траєкторії 

різальної кромки, 3D моделі попередньої обробки зубчастих коліс, 3D моделі остаточного 

процесу обробки конічних коліс з еквідістантними зуб’ями. Визначено функціональні зв’язки 

між параметрами і застосовано узагальнену структуру відображень і багато ланцюгової 

інструментальної системи  для визначення масиву вхідних даних.  

Визначено що спільність способів формоутворення є наслідком особливостей геометрії 

формоутворюємих поверхонь зубів конічних колес з постійним нормальним кроком. 

Еквідістантні лінії зубів на конічній початковій поверхні утворюються як результат двох 

одночасних рухів. Стає можливим розрахунок числової інформації про поверхні, що 

сполучаються як огинаючі, про їх профілі, про траєкторію точки дотику. 

Виявлено три групи способів формоутворення і можливі принципові кінематичні схеми 

верстатів, які відрізняються кількістю забезпечуваних рухів. Так, кінематика обробки западин 

між зубами кінцевою фасонною фрезою містить лише відносний рух фрези уздовж лінії 

оброблюваного зуба. Перехід до дискових інструментів супроводжується включенням в 

рівняння руху додаткового довороту навколо безперервно міняючої своє положення осі. 

Найскладнішою кінематикою відрізняються способи обкатувального формоутворення, оскільки 

до перерахованих рухів додаються обкатувальні обертання оброблюваного і виробляючого 

колес, пов'язані один з одним через передаточне відношення. 

Результати досліджень покладено в основу розробки пропозиції класифікації принципових 

кінематичних схем верстатів із ЧПК (СNС) для нарізання коліс із постійним нормальним кроком. 

Отримані теоретичні результати можуть бути основою для призначення маршруту 

формоутворення, вибору інструментів і верстатів з системами СNС (ЧПК), складання програм 

керування верстатами, а також теоретичною базою модернізації наявного устаткування або 

проектування нового для нарізання таких коліс. 

На підставі виділення загального і специфічного у логіці кінематично-геометричного 

підґрунтя прийняття рішень про виготовлення удосконалених спеціальних зубчастих коліс, 

зокрема конічних з еквідістантними зуб’ями, у багатоланцюгової верстато-інструментальної 

системі з поділенням технологічного процесу на операції попередньої і остаточної обробки, 

розроблено типову систему 3D моделей попередньої і остаточної обробки удосконалених 

спеціальних конічних коліс з еквідістантними лініями зубів та рекомендації щодо вибору виду 

обробки і визначенню масивів параметрів в контексті використання математичного апарату 

відображень простору.  
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 Розроблено методику визначення та алгоритмічної компенсації похибок 

інерціальних датчиків, призначену для підвищення точності функціонування інерціально-

супутникових навігаційних систем (ІІСНС). Розглянуто комплекс задач, пов’язаних з 

визначенням інструментальних похибок ІІСНС. Розроблена методика комплексування 

інформації від різних істочників даних: інерціального блоку, приймача супутникових сигналів, 

системи повітряних сигналів. Досліджено умови, які в умовах надлишковості інформації 

забезпечують спостережність тих чи інших похибок. Розроблено нові методи, методики та 

алгоритми паспортизації інерціальних датчиків в лабораторних умовах, які не потребують 

використання високоточного обладнання. 

 

Для систем управління складними об'єктами в умовах істотної апріорної невизначеності 

розроблені нові безперервні, дискретні та безперервно-дискретні нейронні мережі АРТ: з 

компактним зберіганням інформації і режимом навчання з вчителем, і декількома паралельно 

функціонуючими полями обробляючих нейронів; мережі АРТ із змінним параметром схожості 

зображень; отримана двонаправлена асоціативна пам'ять на мережах АРТ, що запам'ятовує нові 

асоціації без перенавчання мережі; розроблений метод навчання мереж АРТ без адаптації ваги 

зв'язків розподілених нейронів, що розпізнають, в процесі навчання і на його основі 

запропоновано ряд нових мереж АРТ з декількома алгоритмами навчання. Практичне значення 

отриманих результатів полягає в розробці на основі нових мереж АРТ ефективних систем 

розпізнавання, моделювання і оптимізації складних динамічних процесів і об'єктів в умовах 

істотної апріорної невизначеності, зокрема, в хімічних виробництвах, в медичних і технічних 

експертних системах, для контролю і діагностики електроприводів і систем управління 

локомотивів, дизель- і електропоїздів. 

 

 Формалізовано етапи проектування комп'ютерних систем медичної діагностики на 

основі структурної ідентифікації біологічних об'єктів (підсистем організму людини). 

Розроблено метод виділення інформативних діагностичних структурних елементів 

фізіологічних сигналів на основі перетворення Хока та адаптацію методу для обробки 

медичних зображень. Розроблено теорію синтезу ієрархічних структур діагностичних 

показників та діагнозів на основі застосування потокових моделей. Розроблено метод синтезу 

комбінованого вирішального правила, яке враховує ймовірносний підхід та експертні оцінки 

структури симптомокомплексів.  В результаті виконання проекту створені 

конкурентоспроможні методики і технології, які можуть бути використані при розробці 

унікальних комп’ютеризованих діагностичних медичних комплексів. 

 

Проведено аналіз похибок не лінійності реляційно-різницевих моделей (РРМ) 

операторів корекції для вимірювальних перетворювачів (ВП) з нелінійною поліноміальною 

функцією перетворення (НФП); проведено теоретичне дослідження похибок РРМ операторів 

корекції РРМ, розроблено алгоритми контролю статичної НФП, що дозволило визначити 

обмеження на значеннях корегованої статичної похибки; проведено аналіз похибки не 

лінійності РРМ операторів корекції для НФП термоелектричних ВП (ТЕП) які застосовуються 

на практиці (ТХК, ТХА, ТПр), що дозволило визначити метрологічні характеристики РРМ 

побудованих методами відсічних та дотичних. 

 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі 

 

Одержані нові фізичні співвідношення в теорії механіки взаємодії структурно зв'язаних 

механіко-технологічних систем в умовах дії електромагнітних полів стосовно процесів 

деформування тонкостінних металевих об'єктів. Зафіксовані закономірності магнітно-
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електромеханічних процесів дозволили сформулювати загальні вимоги для створення сучасних 

оброблювальних технологій, заснованих на використовуванні енергії електромагнітних полів в 

нетрадиційному штампуванні сплавів і металів, що погано деформуються.  

Теоретичні дослідження електродинамічних і механічних процесів в класі структурно 

зв'язаних систем для моделей плоских і конічних індукторних систем дозволили обґрунтувати 

новий фізичний ефект в теорії магнітно-імпульсної дії на  тонкостінні плоскі металеві об'єкти, 

який полягає в зміні напряму деформації плоскої листової заготівки при варіації частоти 

імпульсу магнітного поля. 

Сформульовані напрями можливого практичного створення МІОМ - установки, що 

базуються на нетрадиційних принципах використовування магнітних імпульсних полів із 

зниженими частотно-електродинамічними характеристиками (частоти нижчі 1кГц, напруги 

нижчі 1 кВ).  

Обґрунтовані принципові підходи створення нових технологій обробки при  

багатократному навантаженні імпульсним магнітним тиском тонкостінних заготівок. Процеси 

накопичення залишкових деформацій з урахуванням хвильових процесів їх розвитку 

моделювалися при обмеженнях деформаційної теорії пластичності, уточнених на основі 

експериментально одержаних критеріїв деформації для одного класу сталей, мають достатньо 

високий степінь залишкової деформації. Розроблені методики і одержані недетерміновані 

оцінки процесів деформації тонкостінних заготівок при дії магнітного імпульсного поля 

(випадкові відхилення габаритно-геометричних параметрів, випадкові флуктуації фізико - 

механічних характеристик матеріалів заготівок). Для отримання механічних характеристик 

досліджуваних матеріалів був створений експериментальний комплекс на базі випробувальної 

машини FP100/1, що включає розроблений і виготовлений  перетворювач аналогового сигналу 

від індукційного силового вимірювач  у цифровий код (десяти розрядне АЦП) сом-порту 

персонального комп'ютера.  

Обґрунтовано уведені математичні моделі для формулювання задач оптимізації по 

різних критеріям якості, для чого проведено вибір ефективних методів визначення і аналізу 

чутливості до відхилення геометричних параметрів і фізико-механічних характеристик 

матеріалів елементів структурно зв'язаних систем.  

Математичний апарат аналізу чутливості витікає зі співвідношень для похідних від 

основних характеристик СЗС (статичні і динамічні напруги, вібраційні характеристики і ін.) по 

всіх варійованих параметрах, що описують просторову геометрію конструкції, форму її 

елементів. Проведений попередній аналіз розподілу похідних, що  дозволило виділити зони 

найбільшої чутливості відповідних функціоналів СЗС до зміни її параметрів, внаслідок чого 

з'являється можливість вибрати мінімальний набір варійованих параметрів і за рахунок цього 

можливо підвищити ефективність і швидкодію обчислювального процесу. 

Надано критерії та вибрані функціонали, співвідношення для аналізу чутливості  і умов 

оптимальності для структурно  зв'язаних систем з урахуванням особливостей електромагнітних 

і механічних контактних явищ. 

Розроблені методики оцінки достовірності методів аналізу, які базуються на погодженні 

розрахункових даних з теоретичними та експериментальними даними відомими з відповідних 

літературних джерел.   

 У ході виконання теоретично-експериментальних робіт було остаточно доказано  новий 

ефект силової дії магнітного імпульсного поля. У разі варіації частотою діючого магнітного 

поля виявлено зміну напрямку силової дії плоску сталеву заготовку. На основі отриманих 

математичних моделей і  експериментальних даних створено проект технологічного оснащення 

(ноу-хау”) для обробітки сталевих плоских зразків. 

 

Розроблені методологічні положення теорії проектування пружних опор з керованою 

квазінульовою жорсткістю для роторних систем металообробного устаткування, що дозволить 
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керувати коливальними процесами та забезпечити необхідну динамічну вібростійкість 

роторних систем в заданому робочому просторі кінематико-силових характерстик. Оптимальне 

проектування пасивних пружних опор з керованою квазінульовою жорсткістю усуває 

протиріччя між статичною та динамічною жорсткостями, забезпечує необхідну несучу здібність 

при малій жорсткості, розвантажує підшипники  роторних систем, що, в цілому, дозволяє 

підвищити техніко-економічні показники та поширити технологічні можливості, підвищити 

точність та продуктивність, знизити віброактивність та шум металообробного устаткування 

 

Сформована математична модель процесу тепломасообміну в апаратах контактного типу 

та узагальнені експериментальні залежності, які повязують дисперсний склад факелів 

розпилювачів з їх режимно-геометричними характеристиками, а також отримані і узагальнені 

коефіцієнти ефективності та гідравлічного опору контактних апаратів в залежності від їх 

геометрії та щільності зрошування.  В отримані узагальнюючі співвідношення увійшли 

результати аналізу роботи шести типорозмірів розпилювачів, які в теперішній час 

використовуються в реальних контактних апаратах теплоенергетики, хімтехнології, а також в 

апаратах захисту навколишнього середовища.  Для суттєвого удосконалення розрахунку 

апаратів контактного типу з розвиненою системою зрошування, яка реалізована великою 

кількістю однотипних розпилювачів, нами була запропонована ідея так званого базового 

розпилювача. 

Відповідно до цього розроблена математична модель процесу тепло- і масообміну 

полідисперсного ансамблю крапель з газовим середовищем при крайових умовах 3-го роду 

тобто відповідно умовам конвективного теплообміну. Модель при її чисельній реалізації 

дозволяє враховувати вплив практично усіх режимно-геометричних факторів контактного 

теплообміну, а також встановлювати  ті координати базового розпилювача, коли має місце 

найкращій збіг розрахункових і експериментальних результатів.  Як для одного з варіантів 

різноманітних граничних умов тепломасообміну між газовою фазою та диспергованою рідиною 

сформовано математична модель так званого базового розпилювача для випадку, коли з 

поверхні крапель генерується парова фаза, тобто для умов зволоження газового середовища. 

При цьому ураховуються як полідисперсність ансамблю крапель, так і ефект взаємодії останніх 

з обмежуючими поверхнями контактного апарату. 

 

Проведений аналіз стану проблеми динамки рекуперативних теплообмінних апаратів,  

який дозволив установити актуальність досліджень цього напряму для управлення тепловими 

схемами енергетичних установок (ГТУ, парогенератори) та теплотехнологічних виробництв 

(коксохімічні підприємства, установки ВЕР металургійних заводів, охолоджувальних станцій та 

ін.); 

Одержані рівняння для визначення швидкості і параметра темпу підвищення 

температури і частоти її коливання з боку гарячого теплоносія, які є додатковими умовами до 

рівнянь математичної моделі динаміки теплообмінного апарату (ТА); розроблена система 

рівнянь, яка математично описує поведінку температури холодного і гарячого теплоносія і 

розділяючої стінки теплообмінника за нестаціонарних умов, що обумовлене зміною 

температури теплоносіїв;  сформульовані загальні краєві умови для визначення температурного 

стану теплообмінного апарату при зміні температури гарячого теплоносія ; визначені 

математичні рівняння, які описують стрибкоподібний, експоненціальний і гармонійний 

характер зміни температури збудливого теплоносія.; перетворені до безрозмірного вигляду 

диференціальні рівняння динаміки рекуперативного теплообмінного апарату і краєві умови  для 

миттєвого, експоненціального і гармонійного законів зміни температури збудливого 

теплоносія; одержані співвідношення для визначення часу запізнювання параметрів відгуку 

теплоносія, що нагрівається, при миттєвому і експоненціальному законах зміни температури 

гріючого теплоносія. 
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Для більш ефективної реалізації потенційно високих можливостей генеративних 

технологій систематизовано вимоги до поверхні RP-виробів як кінцевих функціональних 

об’єктів в залежності від умов експлуатації. Визначено види функціонально-захисних 

покриттів, що перспективні для використання на полімерних і металокомпозитних 

конструкціях, виготовлених методами SLS-технологій. А саме: покриття для захисту від ерозії 

та атмосферного впливу, світлового та озонного старіння; теплоізолюючі та термоізолюючі; 

антистатичні; абразивостійкі та антифрикційні; електропровідні; декоративні. 

Розроблено критерії якості функціонально-захисних покриттів та методики їх 

визначення на матеріалах і виробах SLS-технологій. В залежності від функціонального 

призначення та умов експлуатації, покриття на полімерній і метало композитній основі 

запропоновано оцінювати по адгезійній міцності, абразивній зносостійкості, трибологічним 

характеристикам (коефіцієнту тертя), корозійно-захисним властивостям, поверхнево-

енергетичним показникам. 

Для визначення адгезійної міцності металевих та лакофарбових покривів на полімерах 

розроблено комбіновану методику, що основана на склерометрії та на відриванні шарів від 

основи. Корозійні характеристики запропоновано вивчати за допомогою електрохімічних 

критеріїв, поверхнево-енергетичні – через крайовий кут змочування поверхні полярними та 

неполярними рідинами. Зносостійкість покриттів - оцінювати ваговими та розмірними 

показниками в результаті зношування поверхні зразків абразивним папером. Для реалізації 

зазначених методик розроблено та сконструйовано спеціальні лабораторні установки і пристрої, 

а саме: установку для оцінки трибологічних властивостей; установка для зношування поверхні і 

пристрій для вимірювання кутів змочування на основі мікроскопу МОВ-1. 

Проведено експериментальні дослідження впливу покривів та методів їх нанесення на 

функціонально-експлуатаційні показники конструкційних матеріалів SLS-технологій. Зокрема, 

встановлено, що мікротвердість та зносостійкість метало композитів можна підвищити в 3-3,5 

рази за допомогою 2-х типів покривів – нікелевого, що наноситься хімічним способом і 

термообробляється при температурі 400 С та іонно-плазмового шару нітриду титана товщиною 

4-5 мкм.  

Вироби SLS-технологій з функціонально-захисними покривами, сформованими 

вакуумно-плазмовими методами або шляхом анодирування надалі після проведення клінічних 

іспитів можуть бути впроваджені в медицині, зокрема в імплантології. Спільні дослідницькі 

роботи в цьому напрямку ведуться з Харківським інститутом патології хребта і суглобів 

ім. М.І. Ситенка. 

 

Застосовано методику 3D моделювання напружено-деформованого стану для вивчення 

процесу обробки надтвердих та інших композиційних матеріалів з метою визначення впливу 

технологічних параметрів процесу на температури в зоні різання. Теоретичний аналіз 

температур проводився шляхом 3D моделювання теплового поля надтвердих матеріалів, що 

шліфуються, на макро- і мікрорівнях з використанням програмної системи «PHOENICS», яка 

працює за методом кінцевих об’ємів. 

 Розроблено комплекс 3D моделей для дослідження методом кінцевих елементів 

напружно - деформованого стану (НДС) зони обробки надтвердих та інших композиційних 

матеріалів. Виявлено основні джерела теплотворення процесу – робота алмазних зерен з 

крихкого мікроруйнування і диспергування НТМ, а також робота сил тертя та баланс тепла при 

алмазному шліфуванні НТМ, а також особливості температурних полів в НТМ, що шліфуються. 

Встановлено, що в процесі алмазного шліфування основна частка тепла, яке виділяється, 

надходить в оброблювані НТМ, що зумовлено високим рівнем їх теплофізичних властивостей і 

специфічними умовами контактування з інструментом. 

Інтенсивність термічних процесів оцінювалася середньою температурою на поверхні, що 

шліфується, середньооб’ємною температурою НТМ, локальною температурою в контакті 



 26 

поодинокого алмазного зерна з НТМ, а також температурними градієнтами. Найбільші 

градієнти температури уздовж вектора подовжньої подачі виникають на першому ході, тоді ж 

спостерігається і найбільша швидкість розігріву НТМ до 2000 К/с. Більшому часу шліфування 

відповідають значні (до 800 К/мм) температурні градієнти по глибині зразка, величина яких 

багато в чому визначається температурною залежністю теплофізичних властивостей НТМ. 

Встановлено, що найбільш значимим фактором, що визначає рівень локальної 

температури, є поперечна подача (нормальний тиск) при шліфуванні. Силовий фактор 

шліфування визначає як роботу руйнування, так і роботу тертя і диспергування (сила тертя 

ковзання пропорційна силі нормального тиску). Збільшення поперечної подачі або нормального 

тиску, також як і швидкості шліфування, визначає підвищення температур у макрообсязі 

оброблюваного НТМ, тому на ріст безпосередньо локальної температури накладається 

підвищення середньої по поверхні температури НТМ, викликаючи істотний ріст сумарної 

локальної температури, що досягає значень більш 1000С при тиску 2,5 МПа. 

Установлено, що ступінь впливу на температуру поперечної подачі в досліджуваному 

діапазоні її значень різна для різних НТМ. Приблизно однакова вона для близьких по своїх 

фізико-механічних властивостях АСПК, СКМ-Р, АТП. Найбільш висока серед НТМ алмазної 

групи ступінь впливу поперечної подачі для АСБ, хоча абсолютні значення температури нижче 

в порівнянні з перерахованими вище НТМ. Для АТП ступінь впливу трохи нижче, ніж АСБ, 

хоча абсолютні значення температури найвищі. Це ж стосується і двошарових пластин 

гексанита – ДПГ. Тому що в міру росту температури коефіцієнт теплопровідності нітридборних 

НТМ збільшується, а підкладки зменшується, різниця в їхніх значеннях ще більше росте, і 

підкладка продовжує відігравати роль бар'єра на шляху теплового потоку всередину зразка. 

Вплив на температуру нормального тиску при шліфуванні за пружною схемою в 

принципі аналогічно впливові поперечної подачі при шліфуванні за жорсткою схемою, тобто з 

ростом тиску в контакті температури в зоні шліфування також ростуть. Однак загальний рівень 

температур у діапазоні зміни нормального тиску від 0,5 до 3 МПа на 18% нижче, ніж при зміні 

поперечної подачі від 0,01 до 0,05 мм/хід. 

Збільшення швидкості шліфувального круга у всіх випадках обробки веде до збільшення 

числа одиничних зерен, що контактують з оброблюваною поверхнею в одиницю часу, а, 

виходить, і до росту кількості одиничних джерел тепла, що з'являються на ній в одиницю часу. 

Звідси і збільшення кількості виділюваного тепла, і ріст температури. 

Розрахунки в «PHOENICS» показують істотну залежність локальної температури під 

зерном від швидкості шліфування. Відповідно до розрахунків швидкість шліфування прямо 

пропорційна щільності теплового потоку, а, виходить, і локальній температурі. Фізичним 

поясненням цьому є залежність інтенсивності мікроруйнування поверхні, що шліфується, від 

сили зіткнення зерна із НТМ, обумовленою швидкістю круга, а також залежність сили тертя від 

відносної швидкості контактуючих тел. Збільшення швидкості шліфування веде також і до 

росту температури в макрообсязі зразка, що шліфується. А оскільки сумарна локальна 

температура під зерном складається з температури попереднього нагрівання поверхні, що 

шліфується, попередніми зернами і власне локальною температурою, то сумарна локальна 

температура зі збільшенням швидкості зростає ще більш інтенсивно, чим власне локальна. 

Підвищення швидкості круга з 10 до 50 м/с приводить до збільшення температури на 

110-270 С для всіх розглянутих марок НТМ. Однак ступінь впливу швидкості на температуру 

НТМ при жорсткій схемі шліфування трохи нижче, ніж при пружної, що порозумівається, 

мабуть, кращими умовами охолодження, зв'язаними з виходом круга за межі поверхні, що 

шліфується. Хоча рівень абсолютних температур у жорсткій схемі шліфування на 100-170 С 

вище для тих самих марок НТМ і швидкостей шліфування, що зв'язано з більш 

теплонапруженими умовами обробки з поперечною подачею. 

Вивчення закономірностей природи зносу алмазних кругів на металевих зв'язках ролі 

термічно активуємих явищ у мікроруйнуванні НТМ дозволяє розглядати використання 
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алмазних кругів на металевих зв'язках з попередньо сплощеними вершинами зерен на поверхні 

для здійснення доводочного шліфування НТМ. Передумовами цього розгляду є, по-перше, 

висока міцність металевих зв'язок з погляду алмазоутримання, що гарантує стійкість процесу 

доводочного шліфування протягом необхідного часу. І, по-друге, визначений рівень 

попереднього нагрівання поверхні, що шліфується, за період продуктивної обробки, що 

доповнюється високими локальними спалахами температури під зернами, що приводять у 

сукупності до зниження міцності НТМ і активації в їх тонких поверхневих шарах інших 

термічних процесів, що руйнують, протягом доводочного періоду обробки. 

Розроблено основи комплексу високоефективних технологічних процесів попередньої та 

прецизійної обробки різноманітних надтвердих композиційних матеріалів. 

Шляхом 3D моделювання напружено-деформованого стану елементів зони шліфування 

НТМ сформульовані науково обґрунтовані рекомендації з вибору оптимальних характеристик 

алмазного круга для обробки різних марок НТМ, що дозволяють забезпечити продуктивне 

шліфування при зниженні браку НТМ, мінімальній питомій витраті алмазних зерен і збереженні 

їхньої цілісності. 

Запропоновано спосіб забезпечення експлуатаційної надійності різців зі НТМ на етапі 

заточення за рахунок шліфування при термосилових напруженнях, ідентичних умовам його 

наступної експлуатації. 

 

Розробка методики автоматизованого синтезу та аналізу трансмісій, статичного та 

динамічного аналізу, побудови універсальних характеристик. Дослідження об’єкту 

регулювання при наявності суттєвої не стаціонарності - колеса як частки системи “дорога-

машина-водій”. Розроблені наукові основи синтезу трансмісій, програмний продукт, який 

реалізує методологію структурного та параметричного синтезу довільних трансмісій. Проведені 

теоретичні дослідження колісних та гусеничних тракторів.  

По результатам досліджень виконано удосконалення математичної моделі та її 

програмної реалізації. Виконані дослідження системи "дорога-машина-водій" за адаптивною 

гальмовою системою. Виконана оцінка динамічних властивостей об’єкту регулювання. 

Зниження державних витрат на розробку нових та модернізацію існуючих трансмісій 

транспортних засобів за рахунок підвищення ефективності процесу моделювання системи 

"двигун-трансмісія-машина", виявлення недоліків в конструкції на етапі проектування, 

зниження термінів та кількості натурних зразків техніки, що випускається. На підставі 

виконаних досліджень розроблені системи, собівартість яких в 2-3 рази нижча існуючих, що 

розширює галузь їх застосування. 

 

Виконано наукове обґрунтування застосування комплексного підходу до показників 

паливної економічності і токсичності відпрацьованих газів при експлуатації автотракторних 

двигунів; зроблені висновки о доцільності поліпшення характеристик традиційних палив, 

використання альтернативних палив, систем нейтралізації відпрацьованих газів, 

тепловикористання, електронізації для поліпшення паливної економічності і токсичності 

відпрацьованих газів ДВЗ; визначено, що важливим науковим напрямком екологізації ДВЗ є 

поліпшення сумішоутворення і згоряння при використанні альтернативних палив та теоретичні 

і експериментальні дослідження впливу невстановлених режимів на токсичні характеристики 

двигунів; визначені раціональні параметри дизеля, що використає традиційне і альтернативне 

паливо рослинного походження; розроблена комплексна математична модель робочого процесу 

дизеля, що працює на традиційному і альтернативному паливі рослинного походження; 

запропонована методика порівняльної оцінки ефективності застосування у дизелі різних палив, 

визначена суміш дизельного палива і біопалива, використання якої у дизельному  двигуні 

4ЧН12/14 найбільш ефективне; одержані залежності, які зв’язують комплексний паливо-

екологічний критерій, показники паливної економічності і токсичності відпрацьованих газів 
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дизеля 4ЧН12/14 зі ступенем стиску, тиском наддуву, кутом випередження і тривалістю 

впорскування; виконано аналіз і дослідження впливу термічної обробки палив ДВЗ на 

показники паливної економічності і токсичності відпрацьованих газів; виконані розрахунково-

експериментальні дослідження, обґрунтовано та вибрано засіб ефективного регулювання 

системи газотурбінного наддуву автотракторного двигуна. 

 

            Розроблено методику визначення граничних умов 3-го роду по сукупності характерних 

зон поршня відповідно до масиву експлуатаційних режимів роботи двигуна; розроблені 

аналітичні залежності визначення температур середовища в характерних зонах поршня; 

розроблені аналітичні залежності визначення коефіцієнтів тепловіддачі в характерних зонах 

поршня; виконані розрахунки температурного стану поршня з використанням розробленої 

методики визначення ГУ 3-го роду відповідно до масиву експлуатаційних режимів роботи 

тракторних дизелів різних категорій; визначено сукупність критеріїв якості оцінки 

термонапруженості поршня; обрано метод багатокритерійної оптимізації температурного стану 

поршня; для обраної моделі експлуатації двигуна виконано розрахунки та визначено 

оптимальні умови використання поршнів, що відрізняються за способом їх охолодження, 

конструкцією, наявністю проміжного охолодження повітря; здійснено аналіз отриманих 

результатів та розроблено рекомендації щодо оптимальних умов використання різних засобів 

покращення температурного стану поршнів; виконано аналіз відомих функцій бажаності щодо 

оцінки якості термонапруженого стану поршнів, встановлено неможливість їх використання в 

процедурах багатокритерійної оптимізації поршнів; сформульовано вимоги щодо функцій 

бажаності при їх використанні в процедурах багатокритерійної оптимізації термонапруженого 

стану поршнів; розроблено функції бажаності щодо оцінки температурного стану поршнів в 

особливо термонапружених зонах поршня; виконано порівняльний аналіз температурного стану 

поршнів перспективних транспортних двигунів за використанням розроблених функцій 

бажаності. 

 

Обґрунтована концепція організації робочих процесів автомобільного двигуна з 

іскровим запалюванням, якою передбачено використання двотактного циклу, продовженого 

розширення продуктів згоряння (ступень розширення в 2–2,5 рази більша дійсного ступеню 

стиску), безпосереднього вприскування в камеру згоряння палива, розшарування 

паливоповітряної суміші. За базу для порівняння та досліджень робочих процесів обрано 

вітчизняний автомобільний двигун Мелітопольського моторного заводу МеМЗ-245 (S/D =67/72; 

z = 4; Vh = 273 см
3
;  = 9,5) та двоциліндровий чотиритактний двигун повітряного охолодження 

фірми Briggland Stratton (S/D =70/72; Vh = 285 см
3
;  = 8,5). Обмежене число циліндрів, 

індивідуальні головки циліндрів та повітряне охолодження дозволяють з мінімальними 

матеріальними та фінансовими витратами реалізувати на базі нього запропоновану концепцію 

схеми організації робочих процесів; 

          Уточнено математичну модель робочих процесів в надпоршневій порожнині двигуна з 

продовженим розширенням на базі диференційних рівнянь тепло- та масообміну, стану 

робочого тіла в припущенні, що протягом розрахункового проміжку часу (0,10.2 мс) процеси 

в надпоршневій  порожнині  сталі,  а  робоче  тіло  знаходиться  в  рівноважному  стані. 

Коефіцієнт тепловіддачі в математичній моделі визначається за рівнянням Г. Вошні, закон 

вигоряння паливоповітряної суміші – за рівнянням І.І. Вібе. Необхідні для розрахунків 

коефіцієнти прийняті за експериментальними даними для подібних двигунів; 

             Виконано розрахунки робочих процесів з продовженим розширенням, які дозволили 

оцінити індикаторні та ефективні показники автомобільного двигуна з іскровим запалюванням, 

продовженим розширенням, клапанним газорозподілом при ступені стиску 7,5 та ступені 

розширення 17,4. У порівнянні з показниками двигуна МеМЗ-245 індикаторний та ефективний 

ККД двигуна з продовженим розширенням зросли приблизно на 30 %. 
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Використання результатів НДР у вітчизняних автомобільних двигунах суттєво  

підвищить їх техніко-економічні  та екологічні показники, зменшить витрати моторного 

мастила: 

 зниження витрат палива на 20–30 % в порівнянні з двигунами з традиційними 

схемами організації робочих процесів; 

 зниження викидів шкідливих хімічних сполук з відпрацьованими газами на 50–80 

відсотків; 

 можливість використання низько октанових (ОЧ  76) бензинів, газового конденсату, 

собівартість яких на 20–40 відсотків нижча, ніж собівартість високооктанових бензинів (ОЧ  

93). 

 

Виконаний літературний огляд по охолоджуванню транспірування апаратів лопаток 

високотемпературних газових турбін. В результаті аналізу джерел виявлена недостатня 

кількість експериментальних даних, на підставі яких можливе створення надійного 

розрахункового методу  проектування систем охолоджування сучасних газотурбінних 

установок із застосуванням повітря і водяної пари як холодоагентів. З метою отримання 

додаткових експериментальних матеріалів по даній темі розроблені конструкції і креслення 

моделей охолоджуваних плоского  каналу і соплової лопатки для дослідження теплообміну на 

внутрішніх поверхнях їх систем охолоджування. Дослідження будуть виконані методом 

занурення охолоджуваних моделей в рідинно-металевий  термостат. Дані дослідження є 

унікальними і дозволяють отримати достатньо надійні дані по коефіцієнтах тепловіддачі у 

внутрішніх каналах системи охолоджування. Ніяким іншим способом це зробити не вдається. 

Таким чином експериментальне дослідження є невід'ємною частиною справжнього 

дослідження. На першому етапі роботи вибрані відносно прості форми каналів. Надалі форма 

каналів буде наближена до форми, використовуваної в системах охолоджування. 

В даний час з'являлися технології, що дозволяють створювати пористі оболонки лопаток, 

застосування яких вимагає надійного методу розрахунку течії і теплообміну в них. У зв'язку з 

цим був розроблений алгоритм і створена програма розрахунку перебігу повітря і пари в 

пористих стінках лопатки. При цьому граничні умови теплообміну з боку газу задавалися 

такими, як і у разі чистого конвективного охолоджування. Надалі передбачається розвинути 

метод так, щоб моделювати зміну температури плівки повітря (пари) на поверхні лопатки. 

У основі розробленого методу лежить рішення диференціальних рівнянь фільтрації і 

теплопровідності пористого тіла методом кінцевих елементів. Рішення системи лінійних 

рівнянь, представленої в стрічковому вигляді, виконане методом обертань (модифікація методу 

Гауса). 

На основі створених комп'ютерних програм проведений чисельний аналіз теплового 

стану направляючої лопатки першого ступеня енергетичної газотурбінної установки. На 

першому етапі було проведено зіставлення ефективності охолоджування повітрям і парою. 

Встановлено, що водяна пара дозволяє охолоджувати лопатку приблизно до того ж 

температурного рівня, що і повітря, але при менших приблизно в два рази витратах теплоносія. 

Очевидно, що пара може бути використана ефективно, тільки якщо газотурбінна установка 

включена в паро-газовий цикл. На жаль, пара у використовуваних в даний час відкритих 

системах охолоджування втрачається і потрібен достатньо складні конденсаційні установки для 

повернення пари в цикл. Тому пару доцільно використовувати в закритих системах 

охолоджування. У зв'язку з цим були зроблені спроби аналізу замкнутих систем охолоджування 

апаратів лопаток. Очевидно, що аналіз замкнутих систем охолоджування повинен проводитися 

з урахуванням втрат тиску в складних розгалужених подаючих і відвідних гілках систем 

охолоджування. У замкнутих системах охолоджування тиск пари може відрізнятися від тиску 

газу в проточній частині турбіни. Тому був виконаний аналіз впливу параметрів пари на 

ефективність охолоджування.  В результаті дослідження з'явиться можливість проектувати 
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системи охолоджування лопаток газових турбін, які працюють при температурах газу 

приблизно 1550-1650 К. 

 

Розроблена математична модель адіабатичної течії нев'язкого робочого тіла, що 

стискається, в міжлопатковому каналі нерухомих решіток турбомашин в шарі змінної товщини 

в межах оберненої задачі за умов незмінності повних ентальпії та ентропії і показника 

ізоентропи уздовж лінії течії. 

Розроблений метод розв'язування оберненої задачі розрахунку течії при заданих 

геометричних характеристиках однієї з ліній течії і функції розподілу швидкості потоку уздовж 

цієї лінії. Обернена задача розрахунку течії в шарі – обмежена рахункова множина не зв'язаних 

між собою задач розрахунку течії в окремих торцевих перетинах, які з достатньою густиною 

покривають весь шар. Задача розрахунку течії в окремому перетині розв'язується методами 

нелінійного програмування. При використовуванні цих методів не виникають ітераційні 

процеси, що не сходяться, і не потрібне зберігання інформації про передісторію 

оптимізаційного пошуку. 

Розроблена комп'ютерна програма розрахунку двомірної течії в міжлопаткових каналах 

решіток турбомашин для розв'язування задач профілювання. У програму включений 

спеціальний алгоритм, що дозволяє вибирати як розрахункові перетини, що належать до 

торцевих перетинів проточної частини, так і розрахункові перетини, нормальні до міделя 

каналу (пряма задача) або до однієї із вказаних ліній течії (обернена задача). 

Розроблений алгоритм визначення вторинних втрат в міжлопатковому каналі на основі 

розрахунку двовимірного трьохпараметричного прикордонного шару на торцевих стінках 

каналу, який імплантований у програму розрахунку двомірної течії в міжлопаткових каналах. 

Коефіцієнт вторинних втрат турбінної решітки визначається як сума трьох складових: втрати 

тертя в прикордонному шарі на торцевих поверхнях решіток профілів; додаткові профільні 

втрати, пов'язані з потовщенням прикордонного шару на спинці лопатки, викликаного 

перетіканням з торця каналу маси загальмованого потоку; втрати на змішування потоків, 

викликані втратами тиску на розгін маси, що перетікає з торців міжлопаткового каналу. 

Проведені теоретичні дослідження відцентрової турбомашини з метою поліпшення її 

аеродинамічних якостей для підвищення ефективності і надійності роботи на номінальному і 

частковому режимах. Об'єктом дослідження була поведінка потоку в спіральному дифузорі 

турбомашини, що має вельми істотний вплив на течію в робочому колесі. 

 В межах математичної моделі, що описує визначення усереднених параметрів 

течії, виконані чисельний експеримент і дослідження течії в спіральному дифузорі, визначений 

вплив на нього вхідних умов і конструктивних особливостей на різних режимах роботи. Для 

перевірки правомочності використовування розрахунку параметрів, усереднених по 

поперечному перетину, розроблена математична постановка задачі просторової течії в 

спіральному дифузорі. 

Проведено розрахункове дослідження з використанням системи проектування осьових 

турбін AxSTREAM ступенів при D/L=17,94 із сопловими решітками з кутами виходу на 

середньому радіусі 11,5 і з закрученням по висоті 1,5, 7 і 12 і робочими решітками з 

кутами виходу на середньому радіусі (у відносному русі) 15, 18 і 21, що обумовило 

реактивність на середньому радіусі відповідно 0,23; 0,13 і 0,03.  

Проведені експериментальні дослідження ступенів з цими ж геометричними 

характеристиками на повітряній турбіні. Усього теоретично та експериментально досліджено 7 

турбінних ступенів (7 комбінацій соплових і робочих решіток).  

Дослідження показали, що в ступенях з сопловими решітками 1=  7 відбувається 

значне зменшення градієнту реактивності по висоті в порівнянні з циліндричними сопловими 

решітками, а в ступенях з сопловими решітками 1=  12 реактивність майже не міняється від 

кореня до периферії ступеня. 
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ККД ступенів, у яких реактивність майже не змінюється вздовж радіусу, виявився на 

11,5% вищім, ніж у ступенів з реактивністю, що збільшується від кореня до периферії. Це 

обумовлено в основному зменшенням втрат на робочих лопатках у зв'язку зі збільшенням 

реактивності у кореня і втрат у радіальному зазорі над робочим колесом у зв'язку зі 

зменшенням реактивності на периферії. Очікуване зниження втрат у решітках соплових 

профілів нового типу складає 1,5-2%. Застосування у ступенях з великими відношеннями D/L 

майже не змінної вздовж радіусу реактивності дозволить підвищити їх ККД на 11,5% у 

порівнянні з ступенями, які мають традиційний розподіл реактивні.  

 

На основі обробки методами математичної статистики багатофакторного експерименту 

на фізичній моделі одержані інженерні залежності у вигляді рівнянь подібності для визначення 

коефіцієнтів тепловіддачі:  у міждисковій порожнині газової турбіни з радіальним входом 

охолоджувача;  під дефлектором газової турбіни з радіальними ребрами; - в обертовому 

радіальному дифузорі при розширеному діапазоні режимних параметрів. 

На основі теорії межового шару визначені порівняні  характеристики прямолінійних, 

вісісиметричних та кільцевих дифузорів з позиції їх застосування за останнім ступенем турбіни. 

Запропоновано наближене розв’язання диференційного рівняння втрати імпульсу. 

 

Створені нові математичні моделі, алгоритми та програми, які дозволяють 

удосконалювати проточні частини гідротурбін, підвищувати їх економічність та надійність: 

Розроблена математична модель робочого процесу „Здвоєного прямоточного 

гідроагрегату”, гідродинамічний розрахунок проточної частини і лопатевих систем; 

Створена методика проектування радіально-осьових гідротурбін, проведено 

кінематичний аналіз потоку в проточній частині гідротурбін високої швидкохідності (РО45 – 

РО115) в області експлуатаційних режимів; досліджені динамічні процеси вузла 

"електрогідравлічний перетворювач-золотник гідророзподільника" напрямного апарата СУЧОР 

гідротурбіни з урахуванням впливу газовмісту в робочій рідині і з урахуванням впливу 

хвильових процесів у трубопроводах між електрогідравлічним перетворювачем і 

гідророзподільником; досліджені кінематичні характеристики потоку у залежності від 

геометричних і режимних параметрів проточної частини в гідротурбінах середньої 

швидкохідності (РО115 – РО230); проведені експерименти з уточнення розрахунку 

напруженості вихрової поверхні у відсмоктуючій трубі з використанням оптимізаційного 

методу прямого пошуку;  проведений статистичний аналіз даних для проектування р.к. і вибору 

основних геометричних параметрів порожнини гідротурбіни;  розроблена проточна частина 

радіально-осьової гідротурбіни РО500 з енергокавітаційними показниками, що відповідають 

сучасному рівню.  

Створено на базі пакету прикладних програм (у рамках двовимірної моделі) декілька 

варіантів елементів проточних частин високонапірних радіально-осьових гідротурбін на напори 

Н=500 м з різною швидкохідністю (nsопт=80-100 м-кВт). 

 

Виконано опис сучасних методів математичного моделювання технологічних процесів, 

системного структурно-параметричного аналізу, синтезу, діагностики і прогнозування 

надійності складних теплоенергетичних систем, які застосовуються в різних галузях 

промисловості, в першу чергу в паливно-енергетичної галузі; проведено обробку і 

класифікацію інформації з сучасних методів системного аналізу, синтезу, діагностики і 

прогнозування надійності, теорії та існуючих методів математичного, в тому числі імітаційного, 

моделювання технологічних процесів в складних теплоенергетичних системах по напрямкам 

наукових досліджень, що направлені на підвищення ефективності, надійності й безпеки 

складних теплоенергетичних систем в різних галузях промисловості, зокрема, яка стосується 

підвищення ефективності, надійності й безпеки складних теплоенергетичних систем в паливно-
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енергетичній галузі;  на основі теорії математичного моделювання складних технічних систем та 

експериментальних досліджень були розроблені науково обґрунтовані принципи і положення 

застосування методу імітаційного моделювання функціонального стану складних 

теплоенергетичних систем як основи сучасної методології автоматизованого аналізу якості 

функціонування, структурно-параметричного синтезу, діагностики і прогнозування надійності в 

умовах невизначеності інформації;  на базі теорій графів та імовірності було розвинуто теорію 

імітаційного моделювання складних теплоенергетичних систем та розроблено принципи і 

положення теорії імітаційного моделювання технологічних процесів в енергетичному 

устаткуванні складних теплоенергетичних систем різного призначення. 

 

Вперше досліджено вплив елементарного Bi, на структуру, фазовий склад, механічні, 

гальваномагнітні та термоелектричні властивості кристалів напівпровідникової сполуки PbTe 

(система PbTe-Bi). Визначено межі областей розчинності на основі PbTe в цій системі методами 

мікроструктурного та рентгенографічного аналізів, проведено дослідження гальваномагнітних 

та термоелектричних властивостей. Одержано залежності параметра кристалічної гратки, 

мікротвердості, електропровідності, коефіцієнта Холла, рухливості носіїв заряду, коефіцієнта 

термо - е.р.с. і термоелектричної потужності від складу твердих розчинів. Досліджено 

температурні залежності (80-300 К) гальваномагнітних властивостей і на їх основі побудовано 

ізотерми властивостей. Встановлено немонотонний характер залежностей властивостей PbTe 

від концентрації вісмуту, який пов’язується із зміною механізму розчинення Bi при зміні 

складу, перколяційними ефектами та процесами самоорганізації у домішковій підсистемі 

кристалу. Розроблено моделі дефектоутворення в твердому розчині на основі PbTe при 

збільшенні концентрації вісмуту та проведено аналіз температурних та концентраційних 

залежностей властивостей з урахуванням запропонованих механізмів локалізації атомів 

домішки (Bi) та їх взаємодії між собою.  

Показано, що немонотонний характер ізотерм властивостей спостерігається не тільки 

при кімнатній температурі, але і зберігається при зниженні температури, що підтверджує 

висловлене припущення про процеси самоорганізації у дефектній підсистемі кристала при 

визначених концентраціях вісмуту. Проведено оцінку термоелектричної ефективності сплавів в 

межах областей гомогенності, визначено склади, що відповідають максимальним значенням 

термоелектричної потужності. Максимальні значення термоелектричної потужності, що 

спостерігаються при ~0..25 ат.%Bi, практично співпадають з максимальними значеннями P, що 

спостерігаються при введенні в PbTe легуючої домішки BiTe. Тому вибір найбільш 

сприятливого методу легування PbTe вісмутом для одержання оптимальних значень 

концентрації електронів буде визначатися додатковими факторами - значеннями 

теплопровідності, ступенем відтворюваності та стабільності параметрів, ступенем однорідності 

зразків. Одержані результати є основою для контрольованого легування кристалів і тонких 

плівок PbTe шляхом введення елементарного Bi та прогнозують характер зміни властивостей 

при взаємодії PbTe і Bi на інтерфейсі в гетероструктурах.  

Дослідження системи PbTe – СuInTe2 уявляє інтерес з точки зору вивчення впливу 

подвійного легування на властивості телуриду свинцю та механізм утворення твердих розчинів 

на його основі. Проведено рентгенодифракційне дослідження, вимірювання механічних, 

гальваномагнітних і термоелектричних властивостей твердих розчинів PbTe – СuInTe2 (в 

інтервалі 0ч9 мол. % CuInTe2 по відношенню до 2 PbTe) при кімнатній температурі. 

Побудовано концентраційні залежності періоду кристалічної гратки (а) і напівширини 

дифракційних ліній, мікротвердості, електропровідності, коефіцієнтів Холла та Зеєбека, 

рухливості та концентрації носіїв заряду, термоелектричної потужності. Виявлено, що всі 

зразки кристалізуються в структурі типу NaCl. Показано, що збільшення концентрації  CuInTe2 

у PbTe до 1.52 мол. % супроводжується зменшенням періоду кристалічної гратки, зростанням 

мікротвердості, концентрації носіїв заряду і термоелектричної потужності (яка досягає 
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максимального значення при 0,25-0,5 мол. % CuInTe2). Встановлено, що при подвійному 

легуванні стехіометричного PbTe (р-тип провідності) міддю та індієм у вигляді добавки CuInTe2 
(р-тип провідності) спостерігається інверсія типу провідності з р на n при введенні перших 

порцій домішки (0,25 мол. % СuInTe2), незважаючи на той факт, що засіб легування передбачає 

ізовалентне заміщення в катіонній підгратці PbTe  і, відповідно, незмінність знаку провідності. 

Всі досліджені сплави мали електронний тип провідності. На основі концентраційних 

залежностей властивостей в системі PbTe - CuInTe2, визначено границі області гомогенності на 

основі телурида свинцю і виявлено немонотонний характер ізотерм властивостей в межах і поза 

межами області твердих розчинів. Зміна знаку провідності та немонотонний характер 

залежностей властивостей твердих розчинів PbTe – CuInTe2 від концентрації CuInTe2, 

пов’язується зі складним механізмом дефектоутворення і процесами самоорганізації в 

домішковій підсистемі кристала при зміні концентрації домішки. 

Тверді розчини Bi–Sb належать до числа найкращих термоелектричних матеріалів, які 

вже зараз успішно використовуються для виготовлення термохолодильників різного типу, що 

працюють в області низьких температур (<200 K). Ці матеріали також дуже цікаві об‘єкти з 

фундаментальної точки зору з огляду сильної залежності їх фізичних властивостей від таких 

параметрів, як склад, температура, тиск та магнітне поле. Оскільки максимальні значення 

термоелектричної добротності спостерігаються для монокристалів Bi-Sb в інтервалі 8-12 ат.% 

Sb, в більшості робіт дослідження проводились на монокристалічних зразках і тільки незначна 

кількість робіт присвячена вивченню полікристалів Bi-Sb, які звичайно містять більш ніж 8 

ат.% Sb. В той же час більш низькі у порівнянні з монокристалами значення теплопровідності, 

більша механічна міцність, відносно проста технологія та економічність виготовлення 

привертають увагу до вивчення термоелектричних властивостей твердих розчинів Bi-Sb у 

полікристалічному стані.  

Синтезовано полікристалічні сплави Bi-Sb із вмістом Sb від 0 до 20 ат. %. Зразки 

готували сплавленням високо чистих (не менш ніж 99,999% основного компоненту) Bi та Sb у 

вакуумованих кварцових ампулах при температурі ~1000 К із застосуванням вібраційного 

перемішування, після чого сплави піддавали тривалому гомогенізуючому відпалу при 520 К.  

Зразки, що були одержані, уявляли собою крупнокристалічні злитки, про однорідність яких 

свідчили результати локальних вимірювань мікротвердості та коефіцієнта термо-е.р.с. уздовж 

та упоперек кожного злитка. Було проведено дослідження термоелектричних властивостей в 

залежності від складу полікристалів твердих розчинів Bi - Sb та температури (80-300 К). Як і в 

монокристалах, встановлено закономірне змінення характеру температурних залежностей 

коефіцієнта термо-е.р.с. та електропровідності при збільшенні концентрації Sb, що обумовлено 

зміною зонного спектру при зміни складу, поступовим переходом від полуметалевої до 

напівпровідникової провідності.  

Одержані результати можуть бути використані для керування термоелектричними 

властивостями напівпровідникових матеріалів на основі PbTe, які використовуються в 

термогенераторах, а також сплавів на основі твердих розчинів Bi-Sb, що використовуються в  

охолоджувачих пристроях, які працюють при температурах нижче ~ 200 K. 

Проведено добір, вивчення та узагальнення науково-технічної літератури з методики 

виготовлення та властивостей плівкових сонячних елементів на гнучких  підкладках. 

Встановлено, що найбільш перспективними являються тонко плівкові фотоелектричні 

перетворювачі з базовим шаром з напівпровідникових сполук на основі CuInSe2. Плівки 

CuInSe2 можуть бути виготовленні або шляхом термічного випару за умовою одночасного 

випару міді, селену та селеніду індію, або шляхом лазерної конденсації сполуки наперед 

заданого складу. Розроблено  програму робіт для одержання плівок CuInSe2 на гнучкій  основі 

та двошарових плівок CuInSe2 - ZnSe.  

 Виготовлена оснастка для одночасного випарування міді та селеніду індію з двох 

джерел, що розташовані у просторі вакуумної камери таким чином, щоб на підкладці у різних 
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місцях формувалися плівки різноманітного складу. Виготовлена оснастка для конденсації 

плівок ZnSe. 

Отримані плівки системи Cu – In2Se3, склад яких відповідав різним перетинам діаграми 

рівноваги псевдобінарної системи CuSe – In2Se3. Конденсація плівок відбувалась при 

температурі підкладки 400
о
С. Проведено електронно-мікроскопічне дослідження фазового 

складу та структури цих плівок. Встановлено, що плівки селеніду міді з малою концентрацією 

індію, які формуються на підкладці безпосередньо над джерелом випарування міді, мають 

аморфну структуру. Плівки на основі сполук селеніду індію з малою концентрацією міді (вони 

формуються над джерелом випарування селеніду індію) мають крупнозернисту структуру і 

зерна побудовані за типом модульованих структур. Плівки, склад яких відповідає 

стехіометричному з'єднанню CuInSe2 (чи наближається до такого) мають дуже дрібнозернисту 

структуру. Такі плівки потребують подальшого відпалу для удосконалення їхньої структури. 

Проведено електронно-мікроскопічне дослідження плівок ZnSe, що були виготовленні 

методом електрохімічного осадження. Знайдено, що електроосаджені плівки селеніду цинку 

мають неоднорідний склад і структуру: в тіло дрібнозернистих плівок з нанокристаликів ZnSe 

кубічної модифікації типа цинкової обманки вкраплені кластери, що являють собою купу більш 

крупних кристаликів Zn(OH)2. Поверхня таких плівок покрита тонким аморфним шаром з Se, 

SeO2 та Se(OH)2. Дослідження електричних властивостей таких плівок показало, що вони є 

напівпровідниками n-типу. 

Встановлено роль та можливі механізми твердофазових реакцій, які відбуваються під час 

формування фазового складу та зерногранічної і внутрішньої кристалічної структури плівок 

CuInSe2, що використовуються в якості базових шарів тонкоплівкових сонячних елементів.  

Встановлено, що час, за який відбувається видалення фізично зв’язаної води з поверхні 

Al-B-Si та Na-Ca-Si стекол при130 
0
С, становить 60-90 хв. Наступне зменшення маси зразків 

може бути зв’язане з дегідратацією інших силанольних груп. Отримані дані повинні бути 

застосовані для проведення хімічного модифікування поверхні стекол для надання їм заданих 

властивостей (міцності, хімстійкості, надання каталітичних властивостей то що.) 

В процесі дослідження властивостей та геометричних розмірів вихідних стекол зроблено 

вибір оптимальних складів стекол, які будуть придатні для подальшої активації іонним обміном 

( недорогі Al-B-Si та Na-Ca-Si багатокомпонентні стекла промислового складу). 

Розроблена методика визначення концентрацій елементів, необхідних для отримання 

визначеного рівня міцності перехідної зони. Проведено аналітичний огляд в ході якого 

встановлено, що для головних груп залізовуглецевих сплавів – вуглецевих сталей, 

низьколегованих конструкційних сталей, низьколегованих високоміцних сталей – головним 

елементом, відповідальним за заданий рівень міцності, є вуглець.  Для вищезгаданих груп 

залізовуглецевих сплавів розроблено методику розрахунку розподілення вуглецю в перехідній 

зоні виробу, залежно від режиму дифузійного карбідного поверхневого легування. Виконано 

розрахунок вмісту структурних компонентів та механічних властивостей перехідної зони з 

урахуванням хімічного складу та термічної обробки. 

Проведено розрахунок хімічних, дифузійних і теплотехнічних процесів, що протікають 

при дифузійному карбідному поверхневому легуванні. А також розрахунок вищеозначених 

процесів для поверхнево легованих деталей при наступній термічній обробці, яка складається із 

загартування і відпуску. Встановлено, що на сталях із вмістом вуглецю більше 0,7%, в 

перехідній зоні зберігається достатньо вуглецю для отримання необхідного рівня твердості та 

міцності після загартування. Визначено, що для сталей із вмістом вуглецю менше 0,7%, 

найбільш ефективним методом отримання необхідної концентрації вуглецю в перехідній зоні 

перед загартуванням є рекристалізаційний відпал.  

Вперше проведено аналіз впливу основних термодинамічних характеристик процесів 

ХТС (хіміко-технологічних систем) на наведену вартість проекту теплообмінної системи 

промислових підприємств. 
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Показано, що для технологічних потоків, у яких коефіцієнти тепловіддачі в 

теплообмінному обладнанні мають однаковий порядок, організація вертикального теплообміну, 

тобто таких розміщень теплообмінних апаратів, котрі на складових кривих технологічних 

потоків визначаються лініями близькими до вертикальних, приводе до мінімальних капітальних 

вкладів. У той же час для технологічних потоків, у яких коефіцієнти тепловіддачі різняться на 

порядок й більше необхідна організація перехресного теплообміну. Це становиться дуже 

важливим при розміщенні в теплообмінній системі ХТС газорідинних теплообмінних апаратів 

або утилізаційних котлів. 

Досліджено вплив основних економічних характеристик (питома вартість енергії, 

обладнання, кредитні ставки й т.д.) на наведену вартість проекту. 

Запропоновано знаходження оптимального варіанту проекту хіміко-технологічної 

системи (ХТС) як промислового підприємства, воно обирається на базі як капітальних, так і 

експлуатаційних витрат. Для цього ці витрати необхідно привести до основного балансу 

(масштабу). Капітальні витрати можна привести до річного балансу, якщо припустити, що 

капітал взяли у борг з деякою річною відсотковою ставкою. Це дозволило отримати вираз, який 

визначає наведену вартість капітальних витрат на реалізацію проекту ХТС як функцію, що 

залежить від відсоткової ставки та життєвого циклу підприємства. 

Розвинуто методи, які дозволяють визначити мінімально можливе значення наведених 

витрат при проектуванні рекуперативних систем ХТС (хіміко-технологічних систем). Методи 

застосовуються до проекту ХТС з розробленою реакторною системою та системою розподілу і 

враховують можливий прибуток від продажу квот на викид парникових газів, які з’являться за 

рахунок зниження енергоспоживання ХТС промислових підприємств. 

Створено методику проведення кінетичних експериментів по конверсії шкідливих 

газових викидів теплоенергетичних підприємств. Основу матеріального забезпечення методики 

складає стенд для проведення газодинамічних й кінетичних досліджень. Особливістю стенду є 

можливість виконання наступної сукупності досліджень параметрів роботи, як каталізаторів, 

так і їх носіїв:  вплив геометричних параметрів на форми, як керамічних носіїв каталізаторів, 

так й на основі металів, на інтенсивність процесів конверсії;  фізичне моделювання 

газодинамічних параметрів проведення процесу каталітичної конверсії в умовах відповідних 

промисловим;  каталітичних процесів у завданому тепловому режимі;  каталітичних процесів 

безпосередньо на промислових очисних установках;  проведення селективних послідовних 

процесів конверсії сумішей різних газів роздільно на оптимальних каталізаторах в умовах, коли 

один каталітичний процес, який протікає на каталізаторі одного виду, негативно впливає на 

конверсію іншого. 

Створено лабораторне апаратурне оформлення стенду, котре дозволяє реєструвати 

параметри процесів, які досліджуються за допомогою ЕОМ з представленням їх у реальному 

масштабі часу. 

За допомогою стенду для дослідження кінетичних і газодинамічних характеристик 

процесів каталітичної конверсії були проведені випробування різних типів носіїв. Аналіз 

результатів експериментальних досліджень показав, що найменші газодинамічні втрати 

реалізуються в поточному реакторі з насадками типу профільовані лопатки. 

Розвиток методів визначення мінімальних значень приведеної вартості проектів 

промислових підприємств, на яких можливе створення системи рекуперації теплової енергії, 

дозволило розробити алгоритм розрахунку оптимальних значень приведеної вартості ще до 

синтезу самого проекту енерготехнологічної схеми процесу. Дані алгоритми правлять за основу 

при створенні математичного забезпечення , що розробляється для автоматизації проектування 

оптимальних енерготехнологічних схем ХТС. 

 

Розроблено методику розрахунків термодинамічної взаємодії між твердими речовинами 

та газовою фазою. Виведено рівняння, необхідні для розрахунків основних термодинамічних 
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величин: теплоємності, ентропії та ентальпії від температури. Створено математичні моделі, які 

зв`язують між собою величини фізико-хімічних властивостей полівалентних та платинових 

металів. Проведено термодинамічні  розрахунки утворення сполук платинових металів з 

оксидами кальцію, магнію та барію в присутності кисню повітря, а також у розчинах у 

присутності пероксиду водню. Проведено термодинамічні розрахунки взаємодії сполук 

платини, родію, паладію та сполук полівалентних металів у водних розчинах. Термодинамічний 

аналіз показав, що використання лужних або кислих розчинів підвищує розчинність сполук 

полівалентних металів і не впливає на розчинність металів платинової групи. 

Запропоновані рівняння та методики розрахунків термодинамічних параметрів є 

основою  для створення нової технології проведення хіміко-технологічних розрахунків 

технологій утилізації полівалентних та платинових металів. Експериментальні результати 

можуть бути використані для пошуку оптимальних технологічних параметрів технологій 

переробки каталізаторів на основі ванадію, молібдену та нікелю. 

 

Запропонований альтернативний натрію гідроксиду нейтралізатор – натрій вуглекислий 

(кальцинована сода). Його використання на стадії нейтралізації метанольного продукту-сирцю 

призведе до спрощення обладнання на цій стадії отримання метанольного продукту-

ректифікату. Досліджена кінетика розчинності натрію вуглекислого в метанольному продукті-

сирці та кінетика нейтралізації модельних розчинів (вода – метиловий спирт – оцтова кислота; 

вода – метиловий спирт – формальдегід – оцтова кислота, ін.) та метанольного продукту-сирцю, 

отриманого на лабораторній та дослідній установках, розчином натрію вуглекислого в 

метанольному продукті-сирці. 

На основі отриманих експериментальних даних та теоретичних передумов розроблена 

кінетична модель (обґрунтована структура і визначені коефіцієнти моделі) нейтралізації 

оцтової кислоти метанольного продукту-сирцю. 

Проведені  дослідження впливу термічних перевантажень, перевантажень по сировині 

(останні в 20 разів – по вихідній газові суміші; у 3,3 рази – у перерахунку на сухий газ) та 

циклів нагріву-охолодження на активність середньотемпературного каталізатора вітчизняного 

виробництва марки СТК-СМФ. Ці дослідження, окрім отримання даних по стабільності цього 

каталізатора порівняно з іншими каталізаторами промислового та дослідно-промислового 

виготовлення, проведені з метою подальшого визначення методики дослідження кінетики 

середньотемпературної конверсії оксиду вуглецю на цьому каталізаторі. Отримані 

експериментальні результати свідчать про можливість дослідження кінетики процесу конверсії 

оксиду вуглецю на цьому каталізаторі при періодичній роботі лабораторної установки. 

За результатами досліджень отримання метанолу: розроблена термокінетична модель 

процесу неповного окиснення метану під тиском. Ця модель дозволяє: проводити 

комп’ютерний аналіз компоновки реакторів реакторного вузла (реакторної системи) отримання 

метанолу неповним окисненням природного газу під тиском;  розрахувати склад реакційної 

суміші після кожного із реакторів реакторної системи в інтервалі 7,0–15,0 МПа;  оптимізувати 

вміст окиснювача на кожному ступені окиснення і температурний режим реакторної системи з 

точки зору максимального виходу метанолу та енергозбереження. 

Термокінетична модель відпрацьована (за вихідними кінетичними даними попередніх 

НДР) для процесу неповного окиснення природного газу під тиском 7,85 МПа і оптимальної 

концентрації кисню у вихідній суміші: природний газ – повітря, – [О2]
0
 = 2,83 % об. Для цих 

параметрів розроблена енерготехнологічна реакторна система, при якій не знадобиться витрата 

стороннього теплоносія та генерується (для стороннього Споживача) близько 899·10
4
 кДж 

тепла (у вигляді водяної пари) на 1 т метанольного продукту-інгібітора гідратоутворення. При 

цьому забезпечується максимальний вихід метанолу; 

Результати досліджень щодо отримання метанолу неповним окисненням вуглеводнів під 

тиском будуть підґрунтям для розробки вихідних даних на проектування малогабаритних 
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установок виробництва метанолу – інгібітора гідратоутворення – безпосередньо на об’єктах 

нафтогазового комплексу. Переваги цього методу: а) простота технології; б) зниження 

собівартості на 25–30 % у зрівнянні з його виробництвом на хімічних підприємствах; в) 

заощадження на транспортних витратах отруйного та вибухонебезпечного продукту 

(метанолу); г) інвестиційна привабливість, перш за все, на об’єктах нафтогазового комплексу 

України та північних родовищах Західного Сибіру та Далекого Сходу Російської Федерації. 

 

На основі проведених досліджень отримано аміачну селітру з підвищеною міцністю і 

термостабільністю гранул, стабілізацією модифікаційних перетворень, шляхом 

кондиціонування добавками мінералів. А саме – міцність гранул до 2,8кг/гранулу, кількість 

термоциклів 5-6. 

Введення сульфат-іону приводить до зниження вмісту аерозолів селітри в газах, що 

відходять, більш ніж на 15-20%, тобто вирішується екологічне і економічне завдання. 

Проведені кінетичні дослідження розчинення гранульованої аміачної селітри у воді в 

умовах природної конвекції, показали, що сульфат кальцію в модифікованій аміачній селітрі 

збільшує час розчинення її гранул. Це повинно сприяти вимиванню корисних компонентів з 

грунту в зоні вживання добрива. Ступінь же використання швидкорозчинного добрива не 

перевищує 60-75%, оскільки решта втрачається із-за вимивання в поверхневі і підземні води, 

забруднюючи їх. 

 

Проведено дослідження процесу поглинання оксидів азоту водою та розчинами азотної 

кислоти, які були піддані впливу кавітації при різних витратах рідкої та газової фаз, в 

температурному інтервалі –10÷40 
0
С. Одержані експериментальні результати дозволили 

встановити залежності концентрації кислоти від витрати води та концентрації розчину азотної 

кислоти підданої кавітаційній обробці від тривалості дії кавітації на воду та розчин азотної 

кислоти. В результаті експериментів показано, що з ростом температури позитивна 

ефективність впливу фактору кавітації на процес кислотоутворення зменшується. В інтервалі 

температур від 10 до 30
0
С приріст концентрації продукційної кислоти знижується приблизно в 

2 рази. Однак даний фактор підсилюється з ростом концентрації початкової кислоти. 

Максимальний приріст спостерігається при температурі близько 10 
0
С при концентрації 

початкової кислоти 40-43 % мас.  

Визначена каталітична активність в реакції селективного каталітичного відновлення 

оксидів азоту аміаком при таких технологічних параметрах: концентрації NOX - 0,5 - 0,1% об., 

NH3 - 0,15 – 0,3% об., в інтервалі температур 150 – 400 
0
С і об’ємній швидкості газового потоку 

10000 год
-1 

в присутності 0,01, 0,02 та 0,04% об. SO2. Одержані характерні залежності ступеня 

відновлення оксидів азоту аміаком в присутності та у відсутності оксиду сірки (IV) дозволили 

встановити вплив концентрації SO2 на ступінь перетворювання NOX. За результатам и 

експериментів доведено, що наявність оксиду сірки (IV) в газовій суміші зменшує швидкість 

відновлення оксидів азоту, при цьому зі зростанням концентрації SO2 в газовій суміші ступінь 

відновлення NOX знижується. В тому числі підвищення концентрації аміаку вище 

стехіометричних значень підвищує ступінь нейтралізації оксидів азоту. 

Встановлено, що отруйна дія SO2 залежить від природи нанесеного металу та умов 

проведення реакції. Причиною дезактивації каталізаторів є створення сульфатів, змінення стану 

нанесеного металу, а також блокування активних центрів поверхні. Тому зразки розроблених 

каталітичних систем, які відрізняються станом платини в Pt/TiO2, дисперсністю, ступенем її 

окиснення, перевіряли на каталітичну активність в реакції відновлення оксидів азоту аміаком в 

присутності 0,04% об. SO2  в інтервалі температур 150 – 400 
0
С і об’ємній швидкості газового 

потоку 10000 год
-1

.  Аналіз залежностей ступеня відновлення оксидів азоту аміаком в 

присутності та у відсутності оксиду сірки (IV) показав, що ефект отруєння проявляється при 
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підвищенні температури відновлення оксидів азоту, при чому  в більший мірі отруйна дія SO2 

проявляється для менш активних зразків. 

Отримані результати дозволяють встановити температурний діапазон ведення процесу і 

концентрацію початкової кислоти, для якої найбільш доцільно використовувати ефект кавітації 

з метою отримання максимально можливого ступеня поглинання оксидів азоту, збільшити 

ступінь переробки NOX в абсорбційному вузлі та знизити витрати на каталітичну очистку. 

Виконані експериментальні дослідження по впливу каталітичних отрут на активність та 

селективність розроблених каталітичних систем дозволяють запропонувати попередні 

оптимальні технологічні умови експлуатації каталізаторів. 

 

Досліджено хімічний склад ядра, борошна соняшникового харчового та харчового шроту 

сортового та гібридного насіння соняшнику. Визначено амінокислотний склад білків ядра, 

борошна та шроту. Встановлено закономірності змін амінокислотного складу білків борошна та 

шроту у залежності від параметрів переробки ядра в борошно та шрот. Визначено оптимальні 

терміни зберігання борошна, шроту та молочних харчоконцентратів. Запропоновано рецептури 

та технології виготовлення аналогів молочних продуктів із ядра та харчового шроту: молока, 

сиру, сухих молочних концентратів, які за складом, енергетичною цінністю та 

органолептичними показниками не поступаються продуктам, виготовленим із натурального 

молока. 

 

Запропоновано конструкцію малозношуваного аноду, що складається з наступних 

функціональних елементів: комбінованого оксидного активного шару, титанового 

струмопідводу і підшару для уникнення перехідного електричного опору. Вирішено проблему 

зростання перехідного електричного опору на межі оксидний шар (Co3O4, PbO2, TiO2) – 

титанова основа шляхом застосування підшару, що містить оксид металу платинової групи. 

Визначено склад такого підшару, який містить оксид рутенію RuO2 і титану TiO2. Використання 

методу термічного розкладу солей відповідних металів дозволяє змінювати співвідношення 

компонентів в широкому діапазоні, для оптимізації складу комбінованого активного шару у 

відповідності до концентрації, складу електроліту і цільового продукту електролізу хлоридних і 

сульфатних розчинів. Отримані результати дозволяють створювати малозношувані 

металоксидні аноди, в активному шарі яких відсутні оксиди металів платинової групи. 

Визначено накопичення забруднювачів у різних схемах промивки гальванічних ліній з 

урахуванням: вносу - виносу розчинів деталями при промиванні, поповнення рівня розчину 

ванн уловлювання і промивки розчином наступної ванни, випару води у всіх ваннах, притока 

водопровідної води і стоку забрудненої, а також електроекстракції іонів металів й їх адсорбції 

на фільтрі. на підставі гравіметричного аналізу анодного матеріалу і поляризаційних вимірів в 

аміачному розчині, що фіксують наслідки тривалого електролізу, візначено можливість очистки 

стоку гальванічних ліній від іонів амонію з використанням анодів з хромтитанової сталі. 

визначена динаміка зміни значень рн аноліта і виходу за струмом реакції розчинення заліза в 

залежності від анодної густини струму. Отримані дані для розробки нового способу обробки 

промивних вод гальванічних ліній. Підібрано каталізатор-переносник (медіатор) (Ni) для 

одержання форміатної кислоти з більшим виходом  за речовиною (90%), ніж без введення у 

розчин медіатору, у лужному середовищі. Електродом запропоновано фольговий нікелевий або 

оксидно-нікелевий анод, що використовувався у лужних акумуляторах.  Одержано 

кількісний вихід кальцію глюконату за допомогою переносника – гіпоброміту, який широко 

застосовують у фармації. Показано можливість виготовлення мідно-сульфатних електродів та 

довгострокового їх використання при вимірах потенціалів підземних металевих споруд (газо-, 

нафтопроводи, водооборотні системи та ін.). 
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Запропоновано хімічне джерело струму Mg│NaCl, NH4Cl│MnO2 наливного 

стаціонарного типу з анодом із нового сплаву магнію зі свинцем, питомі електричні 

характеристики якого в 1,2 – 1,3 рази вищі у порівнянні з елементами існуючих систем. 

 

Розроблені теоретичні підстави електрохімічного синтезу електродних і конструкційних 

матеріалів з регульованою геометрією поверхні, прогнозованими електрокаталітичними, 

електрофізичними, сорбційними, захисними властивостями для створення на цих засадах 

конкурентноздатної науковоємної продукції та сучасних технологій природоохоронного та 

ресурсозаощаджувального спрямування. 

Досліджено кінетику осадження в імпульсних режимах сплавів на основі заліза з 

підвищеною надійністю та корозійною стійкістю; механізм та кінетику формування 

мікродугових оксидних покрить, теоретично обґрунтовано можливість та експериментально 

доведено ефективність електрохімічного нанесення на поверхню легких металів 

функціональних покриттів змішаними оксидами перехідних металів, визначено кінетику та 

механізм перебігу процесів електрокаталітичного відновлення карбон діоксиду з подальшим 

узагальненням закономірностей відновлення цієї сполуки на матеріалах з різноманітною 

природою та режимами їх отримання. 

 

 За результатами роботи було встановлено та науково обґрунтовано залежність 

коефіцієнту масо передачі в плівково-барботажному режимі від лінійної швидкості та щільності 

зрошення, розроблено алгоритми розрахунку абсорбційної колони з блочними масообміними 

елементами. Розроблено математичні моделі гетерогенного каталізу низько концентрованого 

діоксиду сірки для різноманітних параметрів та фізико-хімічних умов проведення процесу, 

перевірено адекватність створених моделей шляхом комп’ютерного експерименту з 

використанням незалежних математичних методів. Також розроблена технологія утилізації 

шламів, що містять цинк, газо очисток  доменного та сталеплавильного виробництв, виконана 

ідентифікація та отримана математична модель процесу виборчої дистіляції сполучень цинку з 

відходів газоочисток основного металургійного виробництва. 
 

Проведено вдосконалення електричних схем і конструкцій макетів та дослідних зразків 

імпульсних фільтрів та обмежувачів напруги для захисту бортового обладнання об'єктів 

аерокосмічної техніки від дії на них прямого удару блискавки та розробка і створення макета 

генератора великих імпульсних струмів блискавки. Виконано вибір основних шляхів, засобів та 

способів блискавкозахисту об'єктів аерокосмічної техніки. Проведено теоретичні дослідження 

по визначенню рівнів наведених імпульсних напруг та струмів на основних пристроях об'єктів 

аерокосмічної техніки від дії блискавки.  

Виконано розробку, виготовлення та дослідження дослідних зразків захисного фільтра 

та обмежувача напруги для об'єктів аерокосмічної техніки. Виконано розробку, виготовлення та 

реальне дослідження макета генератора імпульсного струму блискавки. Отримано за 

допомогою створеного макета генератора необхідні згідно діючих стандартів амплітудно-часові 

параметри струму блискавки (до 100 кА  форми 2/50 мкс).   

 

Нові речовини і матеріали 

 

Досліджено вплив вакансій на температурну залежність електроопору низьковимірних 

систем NbSe2 та NbSe3. Вакансії створювалися ізотермічною витримкою зразків NbSe2 та NbSe3 

при високих температурах та наступним швидким охолодженням.  

Для отриманих температурних залежностей електроопору виділена температурно-

залежна частина дефектного вкладу в електроопір, тобто встановлено відхилення від правила 

Матиссена (ВПМ). Величини ВПМ для квазідвовимірного NbSe2 досягає величезного (150%) 
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значення. Характер ВПМ для NbSe2 залежить від якості зразків.  ВПМ для квазіодновимірного 

NbSe3 також досягає величезних значень (150%) і обумовлено різним характером розсіювання 

носіїв, що відносяться до різних структурних ланцюжків на дефектах решітки та на фононах. 

 Досліджені точкові дефекти у квазінизьковимірної системі NbSe2  методом Хуанга для 

дифузного розсіювання рентгенівських променів. Підтверджено, що у системі NbSe2 після 

термообробки утворюються точкові дефекти типу вакансій. Показано, що характер розподілу 

цих дефектів відповідає розподілу поодиноких вакансій селену. 

Розроблено самоузгоджений теоретичний підхід для опису незкомпенсованого носія 

заряду всередині напівпровідникового квантового дроту, що вкритий мягким молекулярним 

шаром. Повздовжнє квантування носія заряду зведено до спектральної проблеми для 

нелінійного рівняння Шредінгера. Поява локалізованих станів може бути відповідальною за 

зменшення провідності в нанодротах, що спостерігається в експерименті. Проведен цикл 

досліджень змін властивостей і структури поверхні зразків дзеркал з аморфних сплавів та 

отримані такі результати: 

Результати електрофізичних досліджень низьковимірних систем NbSe2 та NbSe3 можуть 

знайти застосування в такій наукомісткій області як нанотехнології.  

Розглянуті теоретичні моделі можуть бути використані в хемосорбційних датчиках, 

чипах на основі нанотрубок і ДНК чи інших адсорбованих шаруватих органічних структур.   

Розроблена оптична схема для аналізу якості зразків дзеркал з аморфного сплаву та 

схема на основі еліпсометру для виміряння оптичних характеристик дзеркал для діагностики 

плазми після бомбардування іонами водню у ядерних реакторах. 

Комплексне дослідження морфології, кінетики та механізмів росту окремих 

халькогенідних систем є важливим для подальшого розвитку нових уявлень про 

квазіодномірний ріст ниткоподібних кристалів та є перспективним для практичного їх 

використання. Також морфологічні переходи є найбільш яскравим проявом самоорганізації у 

нелінійних нерівноважних динамічних системах. 

Дослідження експериментальних вольт-амперних залежностей, які одержано при 

кімнатній температурі для гетеросруктур In/LiBiSe2вказують на можливість структурних змін з 

відповідним використанням для створення сенсорів електричного поля. Дослідження з метою 

створення чутливих елементів свідчать, що халькогенідні тонкі плівки LiBiSe2 є 

перспективними для сенсорів газів, які забруднюють атмосферне повітря. Одержані результати 

також корисні для подальшого розвитку технології росту плівок і приладобудування. 

 

Проведено експериментальне дослідження електрорушійної сили розчинів HBr у 

амиловому, гексиловому спиртах при  температурах 278,15 К – 328,15 К (через кожні 10 К) та 

електричної провідності розчинів йодоводню (НІ) у метиловому, етиловому, пропиловому та 

бутиловому спиртах при  температурах 278,15 К – 328,15 К (через кожні 10 К). 

На підставі одержаних експериментальних даних щодо електрорушійної сили розчинів 

HBr були розраховані:  термодинамічні характеристики процесу сольватації бромоводню у 

амиловому та гексиловому спиртах при указаних вище температурах.; константи та 

термодинамічні характеристики процесу іонізації йодоводню, а також граничні молярні 

електричні провідності іоногену у метиловому, етиловому пропиловому та бутиловому спиртах 

при указаних вище температурах.  

Проаналізовано вплив природи розчинника та температури на зміну термодинамічних 

характеристик сольватації бромоводню у амиловому спирті  у порівнянні із метиловим, 

етиловим, пропиловим та бутиловим спиртами, виміряними нами раніше. 

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 
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міжчастинкових взаємодій, а також для створення рекомендацій щодо використання певних 

неводних електролітних систем для хімічних джерел струму. 

 

На основі системного підходу створена концепція управління та забезпечення необхідної 

якості прецизійних оптичних виробів на всіх технологічних етапах виробництва з метою 

отримання високих експлуатаційних показників. 

Розроблено концепцію раціонального керування технологічним процесом виробництва 

сцинтиляційних виробів, яка розглядає питання вибору раціональної схеми одержання заготівок 

і пошуку оптимального технологічного процесу механічної обробки на основі методів 

штучного інтелекту. Розроблені експериментально-аналітичні моделі механіки різання та 

теплових закономірностей при механічний обробці оптичних полімерів. 

 

Побудована модель контактної взаємодії інструменту і композиційного матеріалу на 

основі в’язко - пружної аналогії. На основі постановленої задачі утворена розробка алгоритму 

що до моделювання руйнування в контакті свердло – склопластик. Проведено аналіз впливу 

технологічних факторів обробки (швидкість, діаметр отвору, подача) на характер руйнування та 

якість обробленої поверхні. Розглянуто фізичні аспекти теорії явищ, що мають місце в контакті 

при свердленні композитів. Утворені теоретичні перед посилання до виявленню теоретичних 

закономірностей різання композиційних матеріалів з поступовою відмовою свердла, яка 

розглядається як його критичне становище. 

Домінуючим параметром при обробці виробів з склопластиків є припустимий знос 

інструменту, який визначається для даної марки матеріалу і параметрів різця, сукупністю 

значень технологічних параметрів – швидкості, подачі та глибини різання. Припустимий знос 

при обробці склопластиків суттєво менш, ніж при обробці металів. При цьому визначати 

припустимий знос по шорсткості обробленої поверхні не рекомендується, тому що має місце 

специфічні види погіршення якості обробленої поверхні: наявність сколів, розшарувань, 

прижогів, які не спостерігаються при обробці металів. Однак на теперішній час, дослідження  

впливу зносу на якість обробленої поверхні показало, що для склопластиків поперед усього 

збільшується шорсткість обробленої поверхні, ніж спостерігаються сколи, розшарування  та 

прижоги.  

 

Вивчено кінетику реакції прямого амідування соняшникового фосфатидного 

концентрату моноетаноламіном та етилендіаміном при мольному відношенні реагентів 1:1 в 

інтервалі температур 353 К - 393 К впродовж заданого часу в умовах безперервного змішування 

та нормальному тиску. Протікання реакції охарактеризовано ступенем перетворення амінного 

азоту в амідний. В результаті проведених досліджень встановлено, що реакція швидко протікає 

впродовж першої години, а потім її швидкість значно знижується. З підвищенням температури 

ступень перетворення сировини в продукти реакції збільшується. 

Крім того вивчено кінетику реакції прямого амідування соняшникового фосфатидного 

концентрату діетилентриаміном при мольному відношенні реагентів 1:2 в інтервалі температур 

353 К - 393 К впродовж заданого часу в умовах безперервного змішування та нормальному 

тиску. На основі експериментальних результатів побудовані кінетичні криві. Максимальна 

швидкість амідування досягається при 393 К. Ступінь перетворення досягає 55 %. 

За кінетичними даними визначено порядок реакції по аміну і підібрано кінетичний 

закон, якому підпорядковується реакція взаємодії аміну з ацилгліцериновими компонентами 

фосфатидного концентрату. Розраховано енергію, ентропію, ентальпію активації. 

Отриманий продукт має два шари, які досліджено за допомогою хроматографії на 

тонкому шарі у системі розчинників хлороформ-метанол-вода. Встановлено, що до складу 

верхнього шару не входять такі компоненти, як лецетин, фосфатидилгліцерин та 

метилфосфатидилетаноламін на відміну від нижнього шару. 
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Досліджено компонентний склад реакційних мас отриманих реакцією взаємодії 

ацилгліцеринів соняшникового та соєвого фосфатидних концентратів з амінами при 

співвідношенні реагентів 1:1 та 1:2. Дослідження проведено за допомогою хроматографії у 

тонкому шарі у системі розчинників хлороформ-метанол-вода для визначення фосфоровмісних 

компонентів реакційної маси і у системі хлороформ-етанол-ацетон для визначення 

ацилгліцеринів та амідів. Встановлено, що при амідуванні триацилгліцеринів соняшникового 

фосфатидного концентрату діетилентриаміном (мольне відношення реагентів 1:1) утворюються 

1,2-діацилгліцерини і 1,3- діацилгліцерини, аміноаміди. Як домішки присутні також 

триацилгліцерини, моноацилгліцерини. Фосфоровмісні компоненти з амінами у даних умовах 

не реагують, тому їх кількість впродовж реакції не змінюється. При співвідношенні вихідних 

компонентів 1:2 частина моноацилгліцеринів, які утворюються в результаті реакції 

збільшується. 

Електрохімічним методом поляризаційного опору оцінено адсорбційну здатність 

отриманих продуктів за їх захисним ефектом. Встановлено, що захисний ефект зростає і досягає 

максимуму за перші 60 хвилин реакції. При подальшому протіканні реакції захисний ефект 

реакційних мас знижується, при чому в більшій мірі для реакційних мас, які отримані 

взаємодією фосфатидного концентрату з етилендіаміном (1:3) і порівняно з реакційними 

масами, які отримані з меншим мольним відношенням етилендіаміну до компонентів 

фосфатидного концентрату (1:1). 

Встановлено, що реакція утворення азото-, кисень-, фосфоровмісних речовин протікає в 

продовж 1 – 3 годин, а потім її швидкість значно знижується. З підвищенням температури 

ступінь перетворення сировини у продукти реакції збільшується. Електрохімічним методом 

поляризаційного опору оцінено адсорбційну здатність одержаних продуктів за їх захисним 

ефектом і встановлено, що захисний ефект зростає і досягає максимуму за перші 180 хвилин 

реакції, а потім знижується. З’ясовані умови реакції дозволяють керувати процесом утворення 

продуктів синтезів, які проявляють різні поверхнево-активні властивості. Встановлено, що 

одержані продукти проявляють піноутворюючу, адсорбуючу здатності та впливають на 

піностійкість. Одержані продукти з вітчизняної сировини можна використовувати для 

отримання засобів харчового, косметичного, фармацевтичного, технічного призначення. 

 

Проведено дослідження реакції алкоголізу за допомогою ліполітичного ферментного 

комплексу фірми «Novozymes» - Novozyme 435. Кінетичною характеристикою реакції 

алкоголізу є  початкова швидкість перетворень ацилгліцеринів, тобто накопичення (утворення) 

моно- і ді- ацилгліцеринів (МАГ і ДАГ). Знайдено початкову швидкість реакції утворення МАГ 

– 20,8 моль/л/хв., ДАг – 41,4 моль/л/хв.  

Аналіз за допомогою тонкошарової хроматографії підтвердив, що заново утворений 

продукт є продукт гліцеролізу і являє собою суміш моно- і діацилгліцеринів. Аналіз за 

допомогою об’ємного методу з перйодною кислотою дає можливість визначити кількість МАГ 

в суміші. 

Для дослідження реакції алкоголізу за допомогою ліполітичних ферментів було 

використано ферментні препарати датської фірми Novozymes Lipozyme TL IM та Lipozyme 

TL RM. Як олійнову сировину використовували соняшникову олію різного ступеню очистки, а 

саме олію негідратовану, олію гідратовану і олію рафіновану. Аналіз за допомогою 

тонкошарової хроматографії підтвердив, що заново утворений продукт є продукт алкоголізу і 

являє собою суміш моно-, ді- і триацилгліцеринів та етилових ефірів. Для вивчення впливу 

ступеню очищення олії на вихід етилових ефірів були визначені у продуктах реакції алкоголізу 

та вихідних оліях коефіцієнти рефракції та швидкість витікання у фіксованих умовах, що 

характеризує густину.  

Результати, які визначені, свідчать, що в реакції алкоголізу з ферментним препаратом 

Lipozyme TL RM ступінь очистки олійної сировини практично не впливає на вихід цільового 
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продукту. У разі використання ферментного препарату Lipozyme TL IM найкращий результат з 

гідратованою олією. 

На прикладі реакції алкоголізу з використання ферментного препарату Lipozyme TL IM 

вивчено вплив температури реакції на вихід цільового продукту. Методи досліджень 

використовувались ті ж самі, що й при визначені впливу ступеню очищення олії.Визначено, що 

вихід продукту алкоголізу з використанням Lipozyme TL IM кращий при температурі 35ºC. 

Було вивчено вплив вмісту води у спирті, який взято для реакції алкоголізу, на ступінь 

перетворення ацилгліцеринів. Умови реакції знайдено у попередніх дослідженнях. Вони такі: 

час проведення реакції 15 годин, температура 35ºС, кількість ферменту 12% мас. по 

відношенню до жиру. Введення спирту и ферменту у три стадії. Для алкоголізу 

використовували етиловий спирт з вмістом води від 1 до 8% об’ємних. Аналіз продуктів реакції 

за допомогою тонкошарової хроматографії показав, що в усіх випадках продукт алкоголізу 

являє собою суміш моно -, ді -, триацилгліцеринів та етилових ефірів. 

Для вивчення вмісту впливу води у спирті на вихід етилових ефірів були визначені у 

продуктах реакції алкоголізу та вихідної олії коефіцієнти рефракції та швидкість витікання у 

фіксованих умовах, що характеризує густину.  

За результатами досліджень зроблено висновок, що вміст води у спирті, який взято для 

алкоголізу, до 8% об’ємних не впливає на вихід ефірів, однак вода, яка є в спирті, бере участь в 

побічній реакції гідролізу. 

Виконані дослідження щодо визначення впливу умов синтезу на глибину 

ферментативної етерифікації жирних кислот поліолами.Встановлено, що при проведенні 

ферментативної етерифікації під вакуумом ступінь конверсії перевищує 99%.Показано, що при 

застосуванні вакууму значно скорочується тривалість процесу і до того ж суттєво поліпшується 

якість продукту етерифікації, так як отриманий кінцевий продукт практично не потребує 

подальшого очищення, тобто є цільовим. 

Визначено вплив будови жирної кислоти (випробували кислоти від С12 до С18), хімічної 

природи поліолів, а саме пропіленгліколю, гліцерину, полігліцерину, поліетиленгліколю, та 

концентрації ферментного препарату на ефективність етерифікації. За критерій ефективності 

приймали тривалість процесу до отримання кінцевого продукту з кислотним числом 4 мг 

КОН/г, так як згідно з сучасними вимогами до якості харчових поверхнево-активних речовин, 

що належать до складу ефірів жирних кислот, їх кислотне число не повинне перевищувати цієї 

величини. 

Отримана інформація засвідчила суттєвий вплив на інтенсивність досліджуваного 

процесу як хімічної природи реагентів, так і технологічних параметрів. 

 

Проведено теоретичні дослідження в системі SiO2–Al2O3–Fe2O3–RO–B2O3 (RO = CoO, 

NiO, Cr2O3, Mn2O3), зокрема, розглянуто складові часткові системи Fe2O3–СоО–Al2O3,  FeO–

СоО–Al2O3 та  Fe2O3–СоО–SiO2, а також Fe2O3–NiО–Al2O3, FeO–Ni2О3–Al2O3 і виконано 

триангуляцію для відсутніх даних; розраховано мінімальні температури та склади евтектик в 

цих системах. На базі попередніх  досліджень розраховано оптимальні склади скломатриць та 

кристалічних фаз для синтезу електропровідних композиційних покрить з поглинаючими 

властивостями. 

Синтезовано низку складів стекол зі зниженими показниками модулю пружності та 

підвищеними властивостями щодо електропровідності в системах Fe2O3–СоО–Al2O3, Fe2O3–

NiО–Al2O3; встановлено межові технологічні умови їх термообробки. 

Проведено планування експерименту з метою одержання регресійних рівнянь щодо 

окремих властивостей склокомпозицій. Виявлено опорні крапки для планування експерименту 

та одержання регресійних рівнянь щодо окремих властивостей склокомпозицій. Встановлено 

емпіричні залежності поміж фазовим складом склокомпозиції та параметрами її синтезу.  
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За результатами термодинамічних обчислень та досліджень структури модельних стекол 

методами ДТА, РФА, ИКС в системах оксидів Al2O3–Fe2O3–RO (RO = CoO, NiO) виявлено 

послідовність формування запроектованих фаз в полікристалічному покритті. 

Одержані фізико-хімічні закономірності використані як база для отримання спеціальної 

кераміки, що може бути придатна в нетрадиційних областях застосування: зносостійка 

кераміка, захист від ЕМВ, електротехнічна кераміка, техніка ЗВЧ тощо.  

 

Проведено аналіз та узагальнення літературних даних за питанням використання 

альтернативних флюсуючих матеріалів вітчизняних родовищ в технології керамічних виробів. 

Надано характеристику найбільш важливих в практичному відношенні масивно-кристалічних 

порід. Вивчено інформацію щодо розповсюдження некондиційної кварц-польовошпатової 

сировини України, перспективної з точки зору використання в технології кераміки. Створено 

базу даних щодо запасів, геології та морфології залягання, хіміко-мінералогічного складу  

пегматитів, гранітів, лужних каолінів Південної, Східної та Центральної частин України на 

основі отриманих даних. Здійснено аналіз ринку вітчизняної кварц-польовошпатової сировини. 

Проведено  моніторинг  скловідходів різних виробництв з метою визначення їх 

придатності для використання в якості техногенних флюсуючих матеріалів,  вивчено 

властивості розплавів, які утворюються при  топленні скловідходів при заданих параметрах 

термообробки. 

Вивчено субсолідусний стан трикомпонентних систем Na2O-Al2О3-SiO2,  K2O-Al2О3-

SiO2, Fe2O3-Al2О3-SiO2   та чотирикомпонентної системи Na2O-K2O-Al2О3-SiO2, які складають 

основу природних плавнів; визначено евтектичні температури багатокомпонентних систем 

оксидів та мінералів, що складають основу флюсуючих та активних спіснюючих матеріалів. 

Розроблено методику фізико-хімічної оцінки флюсуючої здатності кварц-

польовошпатової сировини, яка включає визначення температури ліквідусу і солідусу за 

діаграмами плавлення, виявлення кількості та хімічного складу розплавів, що утворюються  при 

заданих температурних умовах, а також здійснено прогнозний розрахунок властивостей 

розплавів, які обумовлюють інтенсивність процесів рідкофазового спікання матеріалу (в’язкості 

та поверхневого натягу). 

Проведено фізико-хімічну оцінку флюсуючи здатності кварц-польовошпатових 

матеріалів проявів приазовського кристалічного масиву, який розташований в південно-східній 

частині Українського кристалічного щита) та здійснено науково обґрунтований  вибір 

сировинних матеріалів з максимальною флюсуючою здатністю. Проведено кількісну  та якісну 

аналіз розплавів, що утворюються внаслідок термообробки дослідних флюсуючих матеріалів, в 

тому числі й техногенних, у термодинамічно нерівноважних умовах. Здійснено обґрунтований 

вибір  комплексних інтенсифікаторів спікання з урахуванням впливу температури 

термообробки, а також сумарного вмісту оксидів K2O+Na2O, Fe2O3+Na2O, Fe2O3+K2O, 

Fe2O3+Na2O+K2O, які вводяться до складу маси плавнями, на процеси, що супроводжують 

формирування керамічних матеріалів.  

Досліджено хіміко-мінералогічні склади та властивості флюсуючих сировинних 

матеріалів, умови утворення розплавів при заданих температурно-часових параметрах 

термообробки, як окремих видів плавнів, так і їх комбінацій. Встановлено концентраційні межі 

використання нетрадиційних природних плавнів, які забезпечують необхідний ступінь спікання 

керамічних виробів. 

Отримані наукові результати стосуються закономірностей структуро- і фазоутворення  

щільноспечених керамічних матеріалів, які стануть науковою основою для модернізації 

вітчизняних виробництв кам’яно-керамічних виробів шляхом широкомасштабного 

впровадження інтенсифікованих режимів термообробки. Узагальнені та систематизовані дані 

щодо природних інтенсифікаторів спікання вітчизняного походження сприятимуть подальшому 

розвитку матеріалознавства в галузі технології тугоплавких неметалевих матеріалів, а також 
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дозволять  значно розширити сировинну базу флюсуючих матеріалів та виключити їх імпорт. 

Окрім цього обраний напрямок досліджень, спрямований на  вивчення і систематизацію даних 

про властивості та надання рекомендацій щодо перспектив застосування вітчизняних кварц-

польовошпатових матеріалів, є  також  важливим для поглиблення взаємозв’язку державних 

геологорозвідувальних установ та підприємств-споживачів природної мінеральної сировини. 

 

Теоретично обґрунтовано ймовірність синтезу заданих фаз в системі М – А – S – Z із 

гетерогенних гелей на основі етилсилікату і солей металу, оксикарбідів та карбіду алюмінію, 

глиноземистої шпінелі в системі A1 – О – С. Експериментально встановлено, що в композиції 

A12O3–SiC–С на золь-гельному зв'язуючому утворення сполук A12OС, A14O4С, A14С3, A13O4 не   

відбувається до 1500ºС, при введенні антиоксидантів A1+Si сумісно з поліфосфатом натрію 

утворювалось до 1% β-SiC, в корундографітокарбідкремнієвих матеріалах синтезуються 

наночастини β-SiC навколо графіту, що підтверджено петрографічним методом.   A14С3 

утворювалось до 1 %  в A12O3–SiC–С композиції тільки при введенні значної кількості 

антиоксиданту A1+Si. Матеріали A12O3–SiC–С  мають підвищену стійкість до окислення і дії 

шлаку, матеріали системи A12O3–SiО2 на колагенозоль – гельному зв'язуючому – задану 

поруватість, що необхідно для матеріалів біотехнології.  

Сформульовано теоретичну концепцію синтезу нанокомпозиційних новоутворень та 

отримання композиційних матеріалів із заданою структурою із композиції A12O3–MgO–SiO2–

ZrO2–C–SiC–Si3N4, а саме: ZrO2, армований нанорозмірними новоутвореннями в результаті 

зворотних реакцій в псевдобінарних перетинах A12O3–ZrSiO4 та A16SiO13–ZrO2, 

вуглецьграфітових матеріалів із нитковидними кристалами β-SiC–α-Si3N4; безвипальних 

магнезіальновуглецевих матеріалів, армованих β-SiC та шпінеллю; матеріалів системи A12O3–

SiC–С–A1, стійких до корозії та дії металів, високотемпературних матеріалів MgO–A12O3–SiO2 

, A12O3–SiO2 для медицини та біотехнологій тощо. 

 

Обґрунтовано вибір склоутворюючої системи R2O–RO–R2O3–RO2–Р2О5–SiO2, як основи 

для одержання захисних покриттів з регульованими оптичними та механічними властивостями. 

З використанням методу планування експерименту було обрано область в псевдопотрійній 

системі TiO2+B2O3+ZnO, де (15Na2О+45SiO2) із вмістом TiO2 в межах від 5 до 20 мас.ч.,  

B2O3 - від 5 до 25 мас.ч.,  ZnO - від 5 до 25 мас.ч.,  як основу для одержання модельних стекол з 

метою розробки на їх основі бездефектних склопокриттів на сталевому субстраті, які 

відповідали б  наступним  вимогам до їх фізико-хімічних властивостей: ТКЛР-(85-92)·10
-7 

К
-1

, 

поверхневий натяг - (220-240) мН/м та температура випалу - (750-850)ºС.  В обмеженій за цими  

даними області було синтезовано 16 складів модельних стекол. Досліджено склоутворення в 

даній системі. За характером наявності кристалічної фази після варіння в них було виділено три 

групи стекол прозорі блискучі, напівзнепрозорені блискучі, знепрозорені блискучі стекла. 

За результатами вивчення структурних особливостей склокристалічних матеріалів 

встановлено, що кристалізаційні процеси в дослідних стеклах системи R2O–RO–R2O3–RO2–

Р2О5–SiO2 обумовлені утворенням кристалів рутилу, ортотитанату  та ортосилікату цинку. 

Встановлено, що наявність цинку у всіх титанцинквміщуючих модельних стеклах перешкоджає 

переходу титану в четверну координацію.  

Результати розробки можуть бути використані, для захисту побутових виробів, 

архітектурно-будівельного, санітарно-технічного та медичного призначення при 

короткочасному (до 20 хв) низькотемпературному випалі (560-860 °С), у тому числі з 

використанням електростатичного та плазмового методів нанесення.  

 

Теоретично обґрунтовано можливість створення нового класу барійвмісних цементів, 

яка базується на прогнозуванні необхідних комбінацій фаз з урахуванням фундаментальних 

законів термодинаміки в прикладному застосуванні до фазових рівноваг багатокомпонентної 



 46 

оксидної системи  BaО–Al2O3–Fe2O3–SiО2 у субсолідусній області; розраховано  вихідні  

термодинамічні  константи  алюмінатів,  силікатів  і  феритів  барію, і сформовано 

термодинамічну базу даних для барійвмісних бінарних і потрійних сполук, що входять у 

досліджувану систему; отримано нові наукові дані щодо субсолідусної будови 

трикомпонентних псевдосистем BaО–Al2O3–SiО2, BaО–Al2O3–Fe2O3,  BaО–Fe2O3–SiО2, які 

складають систему BaО–Al2O3–Fe2O3–SiО2, вперше проведено теоретичні дослідження  

субсолідусної будови чотирикомпонентної системи BaО–Al2O3–Fe2O3–SiО2 і здійснено її 

тетраедрацію. Встановлено, що при температурі 1108 
0
С в системі відбувається перебудова  

конод, яка призводить до зміни субсолідусної будови досліджуваної системи; визначено 

принципи регулювання фазового складу матеріалів, що синтезуються в умовах різкого й 

повільного охолодження. Це детерміновано можливостями зворотності термодинамічної 

рівноваги в твердофазних реакціях у системі BaО–Al2O3–Fe2O3–SiО2. Виявлено, що при 

цілеспрямованому синтезі барійвмісних цементів заданого фазового складу, які належать до 

елементарних тетраедрів системи з високим ступенем асиметрії, а також до концентраційних 

областей цієї системи зі змінюваною тетраедрацією у результаті оборотності твердофазних 

реакцій, необхідно забезпечити високу точність дозування вихідних сировинних компонентів.   

Для забезпечення захисту і стабільності функціонування складних технологічних систем 

доведено можливість використання розроблених спеціальних барійвмісних цементів нового 

класу поліфункціонального призначення в умовах впливу гамма-випромінювання і високих 

температур (1200 – 1800 
0
С) за рахунок високих експлуатаційних характеристик розроблених 

матеріалів.  

 

За допомогою вакуумної конденсації на підкладках KCl (001) синтезовані зразки 

епітаксіальних тришарових гетероструктур EuS/SrS/EuS та надграток EuS/SrS, де шари 

феромагнітного широкозонного напівпровідника EuS (Еg = 1.65 eB ) розділені прошарками 

немагнітного діелектрика SrS (Еg = 4.1 eB ). Структура та морфологія зазначених зразків 

контролювалася електронною мікроскопією та рентгенівською дифрактометрією. 

Користуючись SQUID-магнітометрією, були отримані петлі гістерезису та температурні 

залежності намагніченості, які дозволили спостерігати в зразках наявність антиферомагнітної 

міжшарової обмінної взаємодії (при товщині SrS  7 нм). У зразках з більшою товщиною 

немагнітних прошарків SrS міжшарова взаємодія за допомогою SQUID’а не спостерігалась. 

 Методом швидкісного загартування синтезовані плівки однофазних 

квазікристалів Ti41,5Zr41,5Ni17, які є перспективними для водневої енергетики. У інтервалі 

температур 80 - 300 К рентгенівським методом за зміною положення та інтенсивності 

дифракційних ліній вивчені теплофізичні властивості (теплове розширення, 

середньоквадратичні зміщення атомів, температура Дебая) зазначених квазікристалів. 

Визначено, що теплове розширення ікосаедричного квазікристалу має ізотропний характер. 

Встановлено, що в дослідженому інтервалі температур середній лінійний коефіцієнт теплового 

розширення дорівнює 8±0,5∙10
-6

 К
-1

, а температура Дебая має значення ΘD=340±20 К.  

Досліджені електричні і  магніторезистивні властивості структур, які складаються із 

острівцевих плівок Со товщиною 1-5 нм, покритих шаром Cu товщиною 5-10 нм. 

Експериментально виявлено осцилюючий характер зміни магнітоопору в залежності від 

товщини плівки Со,  що  обумовлено осциляцією щільності острівців внаслідок їх росту на 

підкладці зі слюди. Показано суттєвий вплив температури підкладки Тп при конденсації шарів 

Cu на їх структурний стан і відповідно на електропровідність плівкових композицій. Так, в 

структурах з dCu = 5 нм і dCо = 2,25 нм, отриманих при Тп = 40 
0 

С, електропровідність зразків у 

10
2
- 10

3 
разів перевищує значення для зразків, отриманих при Тп = 50-60 

0 
С. В останньому 

випадку електропровідність носить виражений перколяційний характер. Виявлена осцилююча 

залежність електроопору на початкових стадіях росту чистої плівки Со, яка зумовлена 
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міграцією і коалесценцією острівців, а також короткоперіодні   осциляції на більш пізніх 

стадіях росту, які зумовлені шорсткістю поверхні. 

 Розроблена методика виготовлення спин-вентильних наноструктур NiFe/Cu/Co/Cu 

за допомогою іонно-плазмового тріодного і магнетронного розпорошування.  Встановлено, що 

особливості магніторезистивних характеристик (максимального магнітоопору і польових 

залежностей магнітоопору) спин-вентильних наноструктур NiFe/Cu/Co/Cu безпосередньо після 

виготовлення обумовлені проявленням ефектів анізотропного та гігантського магнітоопору. 

  Проведено порівняння магнітних і магніторезистивних характеристик плівок 

NiFe/Cu/Co у  вихідному стані та після відпалу і витримки у часі. Показано, що модифікації 

польових залежностей магнітоопору, які спостерігаються, можуть бути обумовлені зміною 

співвідношення вкладів біквадратичної та білінейної міжшарової обмінної взаємодії. 

Запропоновано механізм еволюції характеристик при відпалі наноструктур, який зв’язаний з 

появою в системі однодоменних та суперпарамагнітних часток, виникаючих в результаті 

процесів, пов’язаних з перерозподілом і хімічною активністю газових включень як в об’ємі, так 

і на поверхнях розділу. 

  Встановлено вплив захисного покриття із моноокисі кремнія на  магнітні і 

магніторезистивні властивості спин-вентильних наноструктур NiFe/Cu/Co, виготовлених 

методом іонно-плазмового розпорошування. З одного боку, покриття покращує стабільність 

характеристик по відношенню до відпалу і витримки у часі, але, з другого боку, призводить до 

деякого зниження магніторезистивного відношення.  Запропоновано механізм впливу покриття 

на магнітні характеристики наноструктур. 

 Виміряні гальваномагнітні характеристики та магніторезистивный ефект 

(коефіцієнт Холла, рухливість носіїв заряду, їх концентрація, магнітоопір) в магнітних полях до 

2 Тл плівок вісмута різної товщини. Виявлено, що збільшення магнітного поля призводить до 

росту відносного питомого електроопору /0 до 50% при товщині плівки вісмута 3,4 мкм. 

Проведені дослідження указують на перспективність застосування плівок вісмута в якості 

вимірювачів магнітних полів у діапазоні від 0 до 2 Тл. 

 Вивчені магніти і системи магнітів з неоднорідним розподілом намагніченості. 

Розраховано повну компоненту сильного поля розсіювання у системах з квазінеоднорідним 

розподілом намагніченості, яка складається із  4-х та 8 магнітів. Встановлено, що у магнітах у 

формі циліндра з радіальним напрямом намагніченості область локалізації сильного поля (r) 

вище, ніж у магнітах з однорідним розподілом намагніченості і складає r  0.55 діаметра 

магніта.  

На установці Баркгаузена досліджено рівень магнітних шумів у ферозондах з 

сердечниками із багатошарових плівок Ni-Fe і Ni-Fe-Co з прошарками SiO. Плівки мали 

одноосну анізотропію з полем анізотропії НК = 115Е. Показано, що рівень магнітних шумів у 

плівкових ферозондах на 2  3 порядка нижче, ніж у ферозондах з масивними сердечниками.  

Досліджені електрохімічні корозійні  процеси, що відбуваються з участю гальванопар на 

основі титану та кобальтохромових сплавів. Встановлена суттєва роль у цих процесах 

поверхневих оксидних плівок титану, що виникають як спонтанно при взаємодії з киснем 

повітря, так і примусово методом анодного окислення. Таке оксидне покриття, з одного боку 

знижує темп дифузії іонів з металу у випадку анодних процесів, а з іншого, значно збільшує   

електричний опір титану з оксидним покриттям, що гальмує катодні процеси. Встановлена 

можливість переводу оксидних плівок титану в електретний стан.  

Теоретично досліджено особливості нестаціонарного квантового транспорту, які 

зумовлені періодичною у часі зміною властивостей провідних наноструктур. Були обчислені 

кореляційні функції струмів у часовому та енергетичному уявленні. На основі цих обчислень 

зроблено висновок, що динамічний розсіювач генерує зкорельовані потоки електронів. Крім 

того показано, що кореляційний коефіцієнт залежних від часу струмів має особливості у ті 

моменти часу, коли електрон емітується мезоскопічним розсіювачем. На базі розробленої теорії 
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квантового транспорту у динамічних фазово-когерентних структурах було показано, що 

електронний інтерферометр типу Маха-Зендера може бути використаний для 

експериментального спостереження адіабатичного квантового ефекту насоса. 

 

 Розроблено методику виготовлення іонно-плазмових покриттів мікронної товщини 

систем W-B, Zr-B, та квазібінарної системи W-Ti-B. Встановлені основні закономірності 

формування структурного стану таких покриттів в залежності від температури підкладки при 

нанесенні. Узагальнення результатів структурних досліджень свідчать, що в системі Zr-B 

міцний зв’язок між атомами металу та бору призводить до домінантного формування 

нанокристалів, починаючи з низьких температур підкладки. В той же час відносно слабкий 

зв’язок між металевими атомами та атомами бору в системі W-B обумовлює формування 

аморфно-кластерної структури до відносно високої температури 800
0
С.  

Для іонно- плазмових конденсатів твердих розчинів системи W-Ti-B  виявлено та 

досліджено ефект концентраційно-структурного упорядкування, який призводить до створення 

модульованої структури. Визначені критичні параметри температурної стійкості таких 

структур. 

Проведена оцінка коефіцієнтів дифузії при формуванні модульованої структури в 

твердому розчині шляхом аналізу процесу упорядкування в Ti-W металевій підрешітці. 

Встановлено, що на пізніх  стадіях упорядкування значення коефіцієнтів дифузії  складають 10
-

19
-10

-18
см

 2
/c, що близько до значення об`ємного коефіцієнта дифузії  для цієї системи. На 

ранніх стадіях коефіцієнти дифузії  при упорядкуванні в конденсатах можуть більш ніж на 

порядок перевищувати значення для об`ємної дифузії.  

 

Проведена атестація структурного стану, фазового і елементного складу зразків 

покриттів перспективних конструкційних матеріалів з різними концентраціями основних 

компонентів і домішок, а також зразків нанокомпозитних і квазікристалевих систем, що 

призначені для проведення прискорених імітаційних випробувань, які моделюють дію 

екстремального середовища, зокрема, космічного простору. 

Методами рентгендифрактометричного аналізу і рентгенівського малокутового 

розсіяння виявлено субструктурні і структурні зміни в досліджених зразках, які є наслідком 

накопичення радіаційних дефектів в результаті опромінення, що дає первісний матеріал для 

розробки моделей деградаційних змін для конкретних матеріалів у реальних умовах.  

 Визначено оптимальні фізико - технологічні умови осадження і швидкісного 

гартування для отримання за допомогою іонно - плазмових і термічних методів конденсації 

зразків плівок і покриттів та швидко загартованих стрічок перспективних матеріалів, які мають 

широкий діапазон структурних і концентраційних станів, що дозволяє, з одного боку, 

підвищити ефективність прискорених наземних імітаційних випробувань і натурних космічних 

випробувань, а з другого боку, рекомендувати режими виготовлення матеріалів, стійких до 

екстремальних умов експлуатації. 

   Проведено опромінювання зразків покриттів конструкційних матеріалів і 

швидкісно загартованих стрічок сплавів потоками електронів і протонів з енергією 100 -200 кеВ 

дозами, що дорівнюють дозам, які накопичуються за час перебування матеріалів у реальному 

космічному середовищі на протязі від п'яти до десяти років..  

  

Створена технологія побудови плівок системи С60-Ві,яка базується на їх виготовленні 

шляхом сумісної конденсації в вакуумі молекулярного потоку С60 та іонів вісмуту. Керуючи 

термодинамічними та кінетичними параметрами в плівках реалізовано співвідношення 

компонентів від Nвi/Nc60=1/10 до Nвi/Nc60=3. Проведені ренгендифрактометричні дослідження 

структури отриманих композитів. Показано, що при збільшенні вмісту вісмуту в плівках їх 

структура змінюється від ГЦК до аморфної. 
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                    Розроблена конструкція багатомішенного пристрою, який в залежності від 

потенціалу плоскої і циліндричних мішеней, що мають незалежні підводи напруги, може 

працювати як магнетрон з електронним дзеркалом, або як джерело іонів з сідловидним 

електричним полем. Розвинуті  модельні уявлення про процеси самоорганізації, що проходять 

при формуванні конденсованого стану фуллериту на поверхні підкладки при вакуумній 

конденсації фуллерену в певному діапазоні фізико технологічних параметрів конденсації. 

                 Досліджені процеси структуроутворення і полімеризації при опромінюванні 

фуллеренових композицій різного складу і структурного стану потоками електронів і протонів 

різних енергій і інтенсивностей. Встановлено, що під дією пучка електронів з енергією 100 кеV 

в залежності від густини потока і складу композиції відбувається рекристалізація фулеренової 

матриці, перерозподіл густини розподілу наночасток Ві, а також їх часткове випаровування під 

впливом термічної дії електронного пучка. При сумісній дії потоків електронів і протонів з 

енергією 100 кеV в залежності від дози опромінювання і початкової структури плівок чистого 

фуллериту спостерігаються як радіаційно стимульовані процеси втрати первісної досконалості 

структури, так і процеси втрати маси плівок за рахунок ефектів радіаційно стимульованої 

сублимаціїї фулерена. При цьому швидкість його сублімації залежить від кристалографічних 

характеристик поверхні.  

               Виготовлено джерело іонів для нанесення плівок з іонного пучка фуллеренів, що має 

стрічкоподібну конфігурацію. Отриманий енергетичний розподіл іонів аргону при використанні 

його в якості робочого газу при прискорюючих потенціалах 3 кВ та 6 кВ. При конденсації іонів 

С60 з енергією 6 keV були виготовлені тонкі вуглецеві плівки на поверхні кремнієвих підкладок, 

що підігрівалися до температур 373 та 673 К. Встановлено, що при температурі підкладок 373 К 

структура плівок близька до алмазної, а при 673 К плівки мають графітоподібну структуру.  

         Проведено виміри швидкості випаровування з поверхні кремнію плівок С60 в 

температурному інтервалі (250 - 290) С
0
 та визначений тиск насиченої пари фуллерену в 

залежності від температури. Встановлено, що температурна залежність швидкості випару 

зміщена в бік низьких температур майже на 100
0
, а тиск насиченої пари суттєво перевищує 

значення, які наводяться іншими авторами. Крім того проведено дослідження впливу 

атмосферного кисню та ультрафіолетового випромінювання на параметри випаровування 

фуллерену. Показано, що зниження швидкості випару, яке при цьому спостерігається, є 

наслідком фототрансформації насиченого киснем фуллерену з утворенням на поверхні 

термостабільного оксі - полімерного шару. Розроблена методика формування прискореного 

пучка іонів фуллерену С60 стрічкоподібної форми, що надає можливість формування 

алмазоподібних плівок на великих площах.  

 

Методами прямоточного магнетронного розпиленості виготовлений  на кремнієвих і 

скляних підкладках набір  багатошарових плівкових періодичних композицій Sc/Si з певним 

співвідношенням товщини шарів кремнію і скандію в кожному зразку. За допомогою 

рентгенівської дифрактометрії і електронної мікроскопії поперечних зрізів вивчені структура 

шарів і міжшарових меж розділу. Показано, що шари скандію є полікристалічними із 

недосконалою текстурою, а шари кремнію – аморфні. На межах розділу в результаті дифузійної 

взаємодії скандію і кремнію  в процесі виготовлення формуються аморфні перемішані зони 

товщиною до 3 нм. 

Встановлено, що при опромінюванні багатошарових періодичних композицій Mo/Si 

іонами  Ar+ відбувається іонно-променеве перемішування вихідних компонентів і збільшення 

товщини проміжних фаз між молібденом і кремнієм. При малих дозах опромінювання (до 

1.3∙10
14

 см
-2

) товщина обох зон на міжфазних межах розділу Mo-на-Si і Si-на-Mo збільшується 

однаково і лінійно з дозою опромінювання. Середній атомний склад аморфних перемішаних 

зон відповідає відношенню атомів Si до атомів Мо як 4:1. Цей склад розташовується на діаграмі 

фазової рівноваги між дісиліцидом молібдену MoSi2 і евтектичним складом. Дісиліцид 
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молібдену MoSi2 є першою проміжною фазою, що утворюється на міжфазних межах розділу 

між Мо і Si при отриманні і відпалі плівкових композицій Mo/Si. При збільшенні дози 

опромінювання спостерігається зменшення густини аморфних перемішаних зон і молібдену. 

При великих дозах опромінювання D=6∙10
14

 см
-2

 відбувається аморфізація кристалічного 

молібдену. Всі спостережувані особливості укладаються в модель перемішування у субкаскадах 

зіткнень. 

Методами прямоточного магнетронного розпилення виготовлено  на кремнієвих  

підкладках набір  багатошарових плівкових періодичних композицій Sc/Si з дифузійними 

бар’єрами на межах розділу з Cr, CrB2 та W товщиною 0.5-1.5 нм Проведено порівняльне 

дослідження ефективності блокування дифузії за допомогою цих бар’єрів  при виготовленні 

багатошарових плівкових композицій Sc/Si. Розроблені нові методики атестації багатошарових 

покриттів на підкладках різної форми та  технологія виготовлення багатошарових покриттів з 

періодом, що змінюється по поверхні підкладки за визначеним законом. Це дозволяє суттєво 

підвищити ефективність рентгенооптичних елементів та систем.  

 

Знайдені оптимальні конструктивно-технологічні рішення для буферного шару 

сульфіду кадмію в гнучких сонячних елементах (СЕ) на основі багатошарової приладової 

структури ITO/CdS/CdTe/Cu/Au. Проведені комплексні структурні та електрофізичні 

дослідження дозволили встановити фізичні механізми впливу шару CdS на ефективність СЕ. 

Виявилось, що для розглянутої конструкції СЕ ITO/CdS/CdTe/Cu/Au, ці механізми не залежать 

від типу підкладки. Це дозволило зробити висновок, що для збільшення ефективності гнучких 

СЕ такої конструкції можна використовувати ті ж заходи, які були визначені для СЕ на скляних 

підкладках. Комп’ютерне моделювання дозволило встановити, що збільшення ефективності  СЕ 

обумовлене зменшенням густини струму діодного струму насичення, а наступне зменшення – в 

рівної мірі обумовлено зменшенням густини фотоструму та зростанням послідовного опору. 

Таким чином була встановлена оптимальна товщина буферного шару сульфіду кадмію для 

гнучких СЕ ITO/CdS/CdTe/Cu/Au з ккд більше 10%, яка склала 0,55 мкм.  

Встановлено, що особливості енергетичної структури бар’єру, який сепарує генеровані 

під дією світла нерівноважні носії заряду  в поза залежності від конструкції  плівкових 

сонячних елементах на основі CdS/CdTe пов’язана з утворенням варизоних прошарків твердих 

розчинів CdSxTe1-x. Завдяки експериментам по комплексному оптичному та пошаровому 

елементному аналізу варизонних прошарків твердих розчинів CdSxTe1-x показано, що 

аналітична обробка експериментальних залежностей коефіцієнту прозорості гетеросистеми 

CdS/CdTe дозволяє  визначати  товщину, ширину забороненої зони та склад  варизонного 

прошарку твердих розчинів CdSxTe1-x без застосування руйнівного пошарового елементного 

аналізу. 

Запропоновано методику прецизійного рентгендифрактометричного аналізу фазового 

складу текстурованих плівок телуриду кадмію для визначення шляхів подальшої оптимізації 

базових шарів. За допомогою цієї методики в базовому шарі телуриду кадмію у вихідному стані 

по за залежності від типу підкладки було зафіксовано наявність метастабільної гексагональної 

модифікації. Наявність цієї фази знижує ККД СЕ за рахунок зменшення часу життя 

нерівноважних носіїв заряду.  

Ідентифіковані конкуруючі фізичні механізми впливу шару хлориду кадмію при 

проведенні «хлоридної» обробки гетеросистем CdS/CdTe, отриманих методом термічного 

вакуумного випаровування, на ефективність фотоелектричного перетворення в досліджених 

гнучких СЕ. Ці механізми пов’язані з перетворенням метастабільної гексагональної модифікації 

телуриду кадмію в кубічну, разом з оптимізацією параметрів кристалічної й енергетичної 

структури цієї стабільної фази, що призводить до одночасної оптимізації усіх світлових діодних 

параметрів СЕ. Однак із зростанням макродеформацій у базовому шарі при досягненні товщини 

шару CdCl2 деякої критичної, спостерігається збільшення густини світлового діодного струму 
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насичення та еволюція електрично активних точкових дефектів, яка пов’язана з перетворенням 

дрібних акцепторних рівнів ClTe-VCd в ізоелектронні рівні 2ClTe-VCd, що призводить до 

зростання світлового послідовного електроопору СЕ. Знання цих фізичних механізмів 

дозволило встановити метод визначення оптимальної цілком визначеної для кожного типу СЕ 

товщини шару хлориду кадмію при «хлоридній» обробці. 

Розроблені режими термічної обробки шарів ITO, що забезпечують оптимізацію 

фронтальних електродів та дозволяють збільшити ККД скло/NaCl/ITO/CdS/CdTe/Cu/Au від 2,2 

до 8,9%, а для СЕ поліімід/ITO/CdS/CdTe/Cu/Au від 8,5 до 11,3%. Для цього проведено 

дослідження ефективності СЕ на основі багатошарових композицій з базовим шаром з телуриду 

кадмію і встановлено, що домінуючими фізичними механізмами впливу фронтальних 

електродів на фотоелектричні процеси в гнучких «фронтальних» СЕ 

скло/NaCl/ITO/CdS/CdTe/Cu/Au та «тильних» СЕ поліімід/ITO/CdS/CdTe/Cu/Au є: концентрація 

рекомбінаційних центрів, які виникають при дифузії Na, та рівень мікронапруг у базовому шарі. 

Завдяки цьому були розроблені режими термічної обробки шарів ITO, що забезпечують 

оптимізацію фронтальних електродів до базового шару гнучких «фронтальних» СЕ за рахунок 

блокування прискорених шляхів дифузії Na крізь ITO та гнучких «тильних» СЕ за рахунок 

стабілізації полііміду в насідок його пластичної деформації.  

Запропоновано методику прецизійного рентгендифрактометричного аналізу фазового 

складу текстурованих плівок телуриду кадмію для визначення шляхів подальшої оптимізації 

базових шарів. Ця методика дозволяє зафіксувати наявність метастабільної гексагональної 

модифікації в базовому шарі телуриду кадмію, що знижує ККД СЕ за рахунок зменшення часу 

життя нерівноважних носіїв заряду. А також зникнення цієї фази за рахунок евтектичної 

рекристалізації телуриду кадмію при проведенні «хлоридної» обробки. 

Розроблено оригінальний та простий метод експресного аналізу варизонних прошарків 

твердих розчинів CdSxTe1-x, структурні параметри яких обумовлюють ефективність 

фотоелектричного перетворення у плівкових сонячних елементах на основі CdS/CdTe. Цей 

метод дозволяє визначити товщину та кількісний елементний склад прошарку на міжфазній 

границі CdS-CdTe шляхом моделювання експериментальних значень різниці коефіцієнтів 

пропускання Т() гетеросистеми CdS/CdTe та окремих шарів CdS і CdTe. Розроблена 

методика має комерційну цінність оскільки вона може використовуватися в умовах 

промислового виробництва плівкових СЕ на основі CdS/CdTe, яке розпочато кількома фірмами 

Німеччини, Італії та США. 

Отримані результати можуть бути використані при створенні конкурентно спроможних 

вітчизняних технологій і серійних зразків гнучких плівкових СЕ на основі CdS/CdTe, що 

можуть бути запроваджені у технологічні процеси підприємств і організацій, діяльність яких 

спрямована на розробку виготовлення не тільки СЕ, але і ряду інших електронних виробів 

функціонування яких базується на використання аналогічних з СЕ багатошарових плівкових 

приладових структурах та аналогічних фізичних закономірностях, пов’язаних з фотон-

електронною взаємодією у напівпровідниках та діелектриках. 
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3. Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними 

напрямками розвитку науки і техніки 

 

 3.1. Приклади новітніх технологій, розроблених в 2006 році 

 

Hi – tech – Нові екологічно чисті полімерні зв’язуючи та добавки для процесів виготовлення 

стержнів в холодній оснастці (Cold – Box) 

 

Розроблені технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів нові полімерні 

зв’язуючи не мають у своєму складі ядовитих або отруйних речовин, а при розливі розплавів 

металів у форми в результаті термічної деструкції зв’язуючого виділяють у довкілля СО2 

(вуглекислий газ) та пари води (Н2О), а у технологічній процес повертається пісчана суміш, яка 

при вилученні відливки (деталі) розсипається і, таким чином, відпадає необхідність у 

вибиваємості відливки, а це зберігає від руйнування форми. 

Особливості розробленого екологічно чистого зв’язуючого та його виробничі 

випробування дають змогу порівняти технічні характеристики по живучості сумішей, та 

швидкості набору міцності і ці характеристики у нового зв’язуючого у багатьох випадках на 

порядок вище. 

Особливості ХТС зв’язуючого 

1. Витрати зв’язуючого на 100 в.ч. кварцового піску – 1,2 – 2,0 в.ч. 

2. Високі показники міцності: 

Міцність на стиснення, кг/см
2
 

За часом витримки 

0 хв. 15 хв. 30 хв. 60 хв. 180 хв. 24 години 

6,5-7,2 9,3-10,0 12,0-15,0 26,5-30,0 34,0-38,0 48,0 

 

3. Висока термостійкість – 350-400
0
С. 

4. Висока реакційна здатність – життєздатність при температурі 20
0
С – 3-5 хв. 

Життєздатність залежить від концентрації, кількості зв’язуючого та каталізатора і 

регулюється в широкому часовому інтервалі. 

5. Газотвірна здатність в межах 12,5-15,0 см
3
/г. 

6. Осипаємість від 0,6 до 1,5 %. 

7. В’язкість по ВЗ-246 -4 – 16-25 сек. 

8. Загальний вигляд – рідина темно-коричнюватого кольору. 

9. Каталізатор – отверджувач – 1,0-3,0 в.ч. на 100 в.ч. піску. 

10.  Виробники: 

ТОВ „ХімРост” (Харків),  „ПТП „Технопром” (Запоріжжя).  

 Вихідна речовина для одержання нових зв’язуючих в Україні – Запорізький завод 

„Кремнійполімер” (одна зі складових), друга складова теж була в Україні в перші роки 

незалежності, а в теперішній час її можливо придбати або в Росії, або в Білорусії, але і в цьому 

випадку економічні розрахунки показують, що впровадження нових зв’язуючих, окрім 

екологічності всього технологічного процесу і покращення соціальних умов виробництва 

дають зниження ціни (у порівнянні з ХТС типу ФСМ-А, які застосовують у теперішній час) на 

25-28 %. 
  

Пересувна установка  очищення та знезараження мастильно-охолодних рідин 

була представлена на Всеукраїнському конкурсі інноваційних технологій і посіла перше місце. 

Подано заявку на винахід №200504835. Аналогів в Україні не має ,в Росії є пересувна 

установка СОГ для очищення від механічних домішок МОР. Пристрій виконаний компактно на 

єдиній платформі, що дає можливість переміщати його по цеху від одного верстака до іншого, і 



 53 

одночасно видаляє механічні домішки із відпрацьованої мастильно-охолоджувальної рідини та 

знезаражує її, усуваючи бактерії. 

 

 

 

Схема пересувної установки  очищення та знезараження мастильно-охолодних рідин 

 

Місце впровадження  

-машинобудівні підприємства України, металообробні дільниці  та інші 

Основні ринки збуту інноваційної продукції - Україна, Росія, Білорусія,  та інші країни,  

Орієнтовні обсяги виробництва  - від 30 до 100 установок на рік  

Терміни впровадження (місяців) – три – чотири  місяця 

 

Витрати: 

на доведення до серійного виробництва    500  тис. грн. 

на впровадження     200  тис. грн. 

на випуск серійної продукції    500  тис. грн. 

 

Доходи від впровадження 

Обсяг (у грошовому вимірі) випуску продукції  450 - 1500 тис. грн. на рік 

Прибуток від реалізації продукції  200 - 700 тис. грн. 

Термін окупності капіталовкладень 10-12  місяців 

 

Ефект від впровадження: 

економічний: від 10000 до 100000 грн. щорічно 

екологічний: зняття проблеми із утилізацією відпрацьованих МОР та призупинення скидів у 

оточуюче природне середовище забруднених промислових розчинів 
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соціальний (в т.ч. створення робочих місць): створення від 50 до 100 робочих місць 

інший – підвищення культури виробництва та покращення санітарно-гігієнічних умов праці 

 

Розробка методів генерування високоінтенсивних оброблюючих факторів в коронному 

розряді з розширеною зоною іонізації (2006 -2008 рр.). 

Суть розробки полягає в реалізації методів генерування ІКРРЗІ в дослідних зразках діючих 

установок та доведення ідей і гіпотез, покладених в основу розробки до (по можливості) широкого 

впровадження у різноманітні виробництва та процеси. ІКРРЗІ дозволяє ефективно, без перегріву 

(та супутнього охолодження) електродної системи генерувати високо інтенсивні фактори при 

імпульсних напругах 100 кВ і більше, що неможливо для традиційного бар’єрного розряду. 

 Представлена у цьому описі розробка вже (2003 та 2005 роки) захищена двадцятирічними 

патентами на виноходи. 

Конкурентоспроможність результатів розробки полягає у якісному підвищенні ефективності 

діючих факторів, що вони генеруються в ІКРРЗІ, порівняно з традиційними коронними розрядами, 

без підвищення питомих витрат та в різноманітності галузей, де можно впровадити результати 

розробки. 

У новітніх технологіях світового рівня широко використовується коронний розряд, у 

тому числі при конверсії різноманітних відходів, наприклад газоподібних. Але таке нове 

фізичне явище як ІКРРЗІ тільки но починає глибоко досліджуватися та використовуватися. При 

цьому Україна тут має пріоритет, тому що саме в нашій країні спосіб одержання озону за 

допомогою ІКРРЗІ та пристрій для здійснення цього способу захищені патентами на винахід з 

конвенційним пріоритетом і повними патентними пошуками. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок складається з наступних 

складових: 

- одержання високоінтенсивних діючих факторів, первинним з яких є сильне імпульсне 

електричне поле, у великих об’ємах при зменшених питомих енерговитратах; 

- установки, що є інструментом для реалізації дії ІКРРЗІ, поєднують в собі сучасність 

складових елементів (генераторів, формуючих пристроїв, електродної системи) з 

простотою реалізації та відсутністю дефіцитних матеріалів і комплектуючих; 

- установки з ІКРРЗІ високо надійні, володіють великим ресурсом та легко 

вбудовуються у вже існуючі технологічні лінії, а також можуть функціонувати 

самостійно, автономно. 

Результати розробки можуть бути реалізовані для конверсії різноманітних відходів у 

самих різних галузях промисловості (наприклад на теплоелектростанціях, у металургії та 

хімічній промисловості), сільського господарства, комунальних господарств, медицини, для 

обробки та модифікації поверхонь різноманітних матеріалів, наприклад для з’єднання рулонних 

теплоізолюючих матеріалів, що важко з’єднуються (рулонний поліетилен та рулонна 

алюмінієва фольга по великих площах), для ефективного одержання озону у різноманітних 

озонних технологіях (для виготовлення якісного паперу в паперово-целюлозній промисловості, 

в поліграфії для покращення з’єднання фарб з тією чи іншою основою), в нафтогазовій галузі, 

наприклад для модифікації складових нафти та природного газу, в атомній промисловості, 

наприклад для конверсії радіоактивних рідинних відходів і т.д. 

Цільовим чином за пропозицією Замовника впроваджено першу в Україні дослідну 

установку з ІКРРЗІ на підприємстві «ЕЛГА» (місто Шостка Сумської області, Україна). Це 

підприємство єдине в Україні здійснює конверсію токсичних відходів у промислових 

масштабах за допомогою багато контурного піролізу. Установка з ІКРРЗІ в існуючому 

технологічному циклі підприємства «ЕЛГА» здійснює фінальну (чистову) доочистку, 

конверсію газоподібних токсичних відходів. 
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Загальний вигляд генератора 

імпульсного коронного розряду. 

Імпульсний коронний розряд з 

розширеною зоною іонізації. 

 

Результати впровадження полягають в підтвердженні ефективності методу ІКРРЗІ, в 

високій надійності установки ІКРРЗІ при експлуатації в умовах діючого підприємства по 

конверсії токсичних відходів. Крім того установка ІКРРЗІ показала можливість суттєвого 

зменшення концентрацій (доведення до Європейських стандартів) таких стійких шкідливих 

речовин, як діоксини, окис вуглецю та двоокис сірки. 

 

Конструкція регульованого різцетримача 

 Запропонована конструкція різцетримача містить основу і встановлену в ній з 

можливістю повороту і фіксації сферичну державку з гніздом під інструмент. 

 На конструкцію регульованого різцетримача авторами розробки одержано 

деклараційний патент України №71351А від 15.11.04 (Бюл. № 11). 

 За технічними характеристиками кінцевого результату якості обробленої поверхні та 

працездатністю інструменту конструкція відповідає світовим аналогам. При цьому вона має 

більше можливостей підбору установчих кутів інструменту, що сприяє створенню більш 

оптимальних теплофізичних умов у зоні контакту з оброблювальним матеріалом. 

 Розробка, перш за все, має економічне та наукове значення. Її використання на чистових 

та фінішних операціях обробки забезпечує можливість значної економії дорогого алмазного 

інструменту за рахунок подовження терміну його працездатності і скорочення переточувальних 

операцій. Впровадження різцетримача у виробничий процес оптичних виробів дозволяє 

підвищити точність механічної обробки та її якість. При цьому вдається значно скоротити 

загальний виробничий час за рахунок швидкої наладки інструменту після кожної операції 

обробки і уникнення 2-3 трудомістких операцій полірування у технологічному процесі. 

Запропонований різцетримач може бути застосований для широкого класу різців з різною 

геометрією різальної частини. Найбільші переваги від застосування пристрою слід очікувати 

при обробці композитних матеріалів при виготовленні високоточних оптичних виробів.  

 Розробка може бути реалізована на підприємствах високоточного машинобудування та в 

науково-дослідних закладах спеціальних профілей. 

 Конструкція апробована в Інституті сцинтиляційних матерілів (ІСМА) Національної 

академії наук України та впроваджена на науково-виробничому підприємстві сцинтиляційних 

виробів «Амкрис-Пласт» (м. Харків). 

 Впровадження розробленої конструкция регульованого різцетримача дозволило 

підвищити продуктивність та якість обробки полімерних оптичних виробів на етапі фінішної 

обробки в 1,5 – 1,7 рази, скоротити брак на 20 – 30 % та збільшити працездатність алмазного 
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інструменту за рахунок зменьшення кількості трудомістких переточувань головної різальної 

кромки. 

 

Технологія виробництва метанольного продукту-інгібітора гідратоутворення 

прямим окисненням природного газу киснем повітря 

На Всеукраїнському конкурсі-виставці «Кращий вітчизняний товар року» в рамках 

загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна» (22–26 серпня 2006 р.), присвяченій 

15-й річниці Незалежності України, в номінації «Наука» нагороджена дипломом «Переможець 

Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий товар 2006 року» та Золотою медаллю.  

 

Результати досліджень щодо отримання метанолу неповним окисненням вуглеводнів під 

тиском будуть підґрунтям для розробки вихідних даних на проектування малогабаритних 

установок виробництва метанолу – інгібітора гідратоутворення – безпосередньо на об’єктах 

нафтогазового комплексу. Переваги цього методу: а) простота технології; б) зниження 

собівартості на 25–30 % у зрівнянні з його виробництвом на хімічних підприємствах; в) 

заощадження на транспортних витратах отруйного та вибухонебезпечного продукту 

(метанолу); г) інвестиційна привабливість, перш за все, на об’єктах нафтогазового комплексу 

України та північних родовищах Західного Сибіру та Далекого Сходу Російської Федерації. 

У 2006 р. разом з співробітниками ТОВ «Українська технологічна компанія» (ТОВ 

«УТК») (м. Харків) проведені декілька нарад з керівниками НАК «Нафтогаз України» щодо 

визначення можливих площадок для спорудження таких малогабаритних установок на об’єктах 

цієї нафтогазової компанії України. 

У поточному році НТУ «ХПІ», ВАТ «УкрНДІХіммаш», Харківський філіал ВАТ 

«Укрнафтохімпроект» виконали техніко-економічну оцінку (ТЕО) спорудження в Україні такої 

установки продуктивністю 3700 т метанольного продукту-інгібітора гідратоутворення на рік за 

різними варіантами точки прив’язки на газовидобувних та газоконденсатних родовищах. За 

даними ТЕО об’єм капітальних вкладень спорудження однієї такої установки на 

газоконденсатному родовищі, де використовується сайклінг-процес, складає близько 4,1 млн.$ 

Собівартість метанольного продукту складе 146,2 $/т, рентабельність по обороту 39,3 %, термін 

окупності капітальних вкладень 3 роки 6 місяців і це без урахування витрат на транспортування 

метанолу (інгібітора гідратоутворення) від Виробника метанолу (хімпідприємства) до 

Споживача (газопромислове управління). 

Результати досліджень по кінетиці конверсії оксиду вуглецю будуть корисні науково-

дослідним, проектним установам та підприємствам «Азот» для зниження енерговитрат у 

виробництві аміаку. 

 

Оптимізація складів вогнетривких бетонів для конвертерного розливу сталі 

 Розроблено склади вогнетривких бетонів – аналогів імпортних бетонів для футеровки 

сталь- та промковшів конвертерного виробництва сталі з урахуванням матеріалів, які 

використовує або виробляє ВАТ “Кондратіївський вогнетривний завод”. Розроблено 6 марок 

вогнетривких бетонів  корундового та корундо-мулітового складів, які використовуються в 

різних зонах  футерівки сталь- та промковшів.  

 Для підвищення фізико-механічних характеристик вогнетривких бетонів  що розроблені 

було запропоновано використання комплексної модифікуючої добавки яка вміщує 

ультратонкий напіваморфний затравочний порошок, що ініціює спікання бетону  в службі. 

Виготовлено кілька опитно-промислових партій розроблених бетонів. Використання 

комплексної добавки у складах бетонів забезпечує підвищення фізико-механічних властивостей 

бетонів до рівня імпортних аналогів. Дві опитно-промислові партії бетонів успішно пройшли 

випробування  в конвертерному цеху  меткомбінату ім.Ілліча (м.Маріуполь).  
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- За результатами випробувань на меткомбінаті ім.Ілліча (м.Маріуполь) властивості 

розроблених бетонів не поступаються імпортним аналогам. Рентабельність виробництва 

розроблених марок вогнетривких бетонів складає близько 35%.   

Фізико-механічні властивості розроблених марок бетонів не поступаються імпортним 

аналогам що виготовляються німецькою фірмою “Lafarge Refractories”.  

Результати розробки можуть бути використані на підприємствах чорної металургії та 

машинобудування.  

Розроблені марки бетонів прийняті до впровадження на ВАТ “Кондратіївський 

вогнетривний завод”.  

Економічний ефект від впровадження склав близько 800 тис.грн./рік.  

 

Встановлення закономірностей структуро- та фазоутворення в нових керамічних 

матеріалах за умов інтенсифікованої термообробки 

  Розроблено методику фізико-хімічної оцінки флюсуючої здатності кварц-

польовошпатової сировини та прогнозних розрахунків властивостей рідкої фази, які 

обумовлюють інтенсивність процесів рідкофазового спікання матеріалу. Запропонована 

оригінальна методика дозволяє оперативно одержувати інформацію щодо придатності  до 

використання в технології різних керамічних виробів широко розповсюджених в Україні 

фельдшпатоїдів, що сприяє значному розширенню вітчизняної сировинної бази флюсуючих 

матеріалів та виключенню імпорту сировини. 

  З метою отримання керамічних матеріалів, які характеризуються щільноспеченою 

структурою та заданими фізико-хімічними та термомеханічними властивостями 

продовжуються розробки наукових та технологічних принципів одержання кам’яно-керамічних 

виробів, які є науковою основою для модернізації виробництв кам’яно-керамічних виробів 

шляхом широкомасштабного впровадження інтенсифікованих режимів термообробки. 

 Вже розроблені вироби  характеризуються   мінімальним   водопоглинанням (0,5-4 %), 

твердістю за шкалою Мооса 5,5-6,0, зносостійкістю хімічною витривалістю та високими 

міцностними характеристиками (міцність на стиск 480 МПа, міцність на вигин 80 МПа ). 

Комплекс високих технічних та експлуатаційних властивостей дозволяє рекомендувати 

використання цих матеріалів у складі конструкцій для захисту цінних об’єктів від небажаної дії 

агресивних факторів (хімічних агентів, високої температури, статичних та динамічних 

механічних навантажень). Окрім цього матеріали, що розробляються, мають високі 

декоративно-естетичні властивості, що забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку 

матеріалів будівельної індустрії. 

 Розробка є конкурентоспроможною. Склади керамічних мас та покриттів захищені 

патентами України № 10493, 10486, №11992, 17254, № 18322 та позитивним рішенням на 

видачу патенту №  200608693 від 03.08.2006 

Розроблені матеріали є оригінальними як за технологією виробництва, так і за 

комплексом властивостей, притаманним як конструктивній, так архітектурно-оздоблювальній 

кераміці. На даний час не існує вітчизняних аналогів щільноспечених керамічних матеріалів 

такого типу. Аналіз науково-технічної та патентної літератури показав, що на сьогодні Україна 

не має також власних сучасних енергозаощаджуючих технологій кам’яно-керамічних 

будівельних матеріалів, які використовують вітчизняні сировинні матеріали. На сьогодні 

лідируючі позиції в області розробок та виробництва клінкерних керамічних матеріалів займає 

австрійська компанія Wienerberger, яка працює на ринку цих матеріалів з 1918 року. Щодо 

розробок  кам’яно-керамічних плиток (керамограніту), то першість в цій області належить 

італійським науковцям, але практичні склади та технологічні параметри  виготовлення є “know-

how” окремих фірм-виробників.  
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  За рівнем технологічних, експлуатаційних та декоративних властивостей вже розроблені 

матеріали знаходяться на рівні світових вимог. 

  Впровадження розроблених складів та технологічних параметрів виробництва 

щільноспечених керамічних матеріалів дозволяє: 

- запровадити імпортозамінюючі технології кам’яно-керамічних  матеріалів різного 

функціонального призначення, що дозволить керамічній галузі промисловості піднятися на 

якісно новий рівень; 

- відмовитися від імпорту флюсуючої сировини, як компонента, який відіграє роль 

інтенсифікаторів спікання; використовувати для отримання розроблених матеріалів вітчизняну 

сировинну базу; 

- зменшити енергоємність технології виробництва, що в кінцевому рахунку,спри- ятиме    

технічному    і   соціально-економічному    розвитку, а   також   підвищенню енергетичної 

безпеки України; 

- одержати довговічні, конкурентноздатні та екологічно чисті конструктивні та будівельні 

матеріали, а також зменшити  витрати  на будівництво та організацію конструкцій, що 

захищають важливі об’єкти від негативної дії різних агресивних факторів.  

  Розроблені кам’яно-керамічні матеріали можуть бути одержані за  сучасними 

технологіями з використанням режимів інтенсифікованої термообробки на діючому обладнанні 

підприємств керамічної галузі. Ці матеріали  знайдуть своє застосування в якості нових 

конкурентоспроможних матеріалів будівельної індустрії, а також захисних конструктивних 

елементів технологічного устаткування в хімічній, харчовій, електротехнічній галузях 

промисловості, медицині, тощо. 

 Проведено практичну перевірку розроблених матеріалів у лабораторних та лабораторно-

промислових умовах. Окремі завершені розробки неодноразово проходили дослідно-

промислові випробування на ЗАТ з іноземними інвестиціями “СБК” та ЗАТ "Харківський 

плитковий завод". 

 Використання розробок на ЗАТ “СБК” дозволили підвищити випуск продукції вищої 

якості з 30 до 95 %, скоротити технологічні енерговитрати на 15 %, що лише на даному 

підприємстві забезпечило річну економію 3 млн. 600 тис. грн. За результатами розробок 

керамічних мас та технологічних параметрів виробництва АТЗТ “Заводом “Червоний Жовтень” 

спроектовано, побудовано та запущено в дію завод в м. Ілійськ (Республіка Казахстан), на 

якому впроваджено  розроблену технологію архітектурно-личкувальних матеріалів. 

 

Розробка та дослідження удосконалених макетів технічних засобів блискавкозахисту 

об’єктів аерокосмічної техніки 

Ця розробка знайшла своє практичне застосування при виконанні договору з ООО НПП 

«ES-Полимер» (м. Артемівськ), у відповідності з яким у 2006 році  було розроблено, створено і 

введено в дію високовольтний випробувальний стенд  СВИ-1,2 на базі генератора імпульсних 

напруг на 1200 кВ,укомплектований атестованими високовольтними вимірювальними засобами. 

При виконанні даних робіт вперше в Україні було проведено атестацію нестандартного 

вимірювального обладнання (омічного та  ємнісного подільників напруги), спроможного 

вимірювати на випробуваному об’єкті, наприклад, на полімерному виковольтному ізоляторі, 

високу імпульсну напругу амплітудою до 1 МВ, часова  форма якої відповідає  стандартним 

грозовим (1,2/50 мкс) і комутаційним (250/2500 мкс)  імпульсам напруги. 
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Загальний вигляд високовольтного 

випробувального стенда на базі  генератора 

імпульсних напруг  на 1200 кВ (СВИ-1,2) на 

майданчику  Замовника. 

Реальні висовольтні електричні 

випробування опірного полімерного 

ізолятора типу ИОСК-110-100 

УХЛ1 на стенді СВИ-1,2 на 

майданчику Замовника 

 

 Кафедрою «Динаміки та міцності машин» розроблен спосіб дискретного керування 

електромагнітним підвісом обертових роторів (патент України на винахід №77665, автори 

Смирнов М.М. та інші). Економічність способу керування полягає в тому, що підсилювач 

міцності працює в імпульсному режимі, замість режиму А в аналогах. Це дає економію 

електроенергії приблизно 50% порівняно з аналогами. Цифрова система керування не потребує 

цифроаналогового перетворювача, що на 10-15% знижує вартість цифрової системи керування. 

Спрощення алгоритму системи керування підвищує її швидкодію, що дає можливість 

розширити діапазон використання магнітних опор в бік роторів, що швидко обертаються. 

Використання способу керування особливо важливе для важких роторів, наприклад, 

турбодетандери, що випускають Харківське підприємство «Турбогаз», газоперекачувальні 

агрегати магістральних газопроводів Росія – Західна Європа, що виготовляє ВАТ «Сумське 

НВО ім. М.В.Фрунзе». Патент одержав золоту медаль «ІІІ Міжнародного салону винаходів та 

нових технологій «Новий час», що проводився у м.Севастополь 27-29 вересня 2006 року. 
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 На кафедрі «Опору матеріалів» розроблені способи магнітно-імпульсної обробки 

тонкостінних металевих заготовок (патенти №74909, №75676, автори проф. Батигін Ю.В., 

проф. Лавінський В.І., проф. Хавін В.Л.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практична новизна розроблених способів забезпечує притягання заготовки до індуктора 

за рахунок дії одного джерела імпульсного поля, полягає у можливості створення інструменту 

для вирівнювання вм’ятин на поверхні металевих автомобільних кузовів з зовнішнього боку без 

пошкодження захисного покриття. Очікувана собівартість всієї магнітно-імпульсної системи, 

що складається з джерела електромагнітної потужності та діючого інструменту, у серійному 

випуску не повинні перевищувати 3-5 тис. доларів, що в 10 разів нижче вартості подібних 

установок фірми «Електроімпакта» (США), яка коштує понад 30 тис. доларів. Розробки будуть 

впроваджені в сервісних центрах по обслуговуванню і ремонту автомобілів для рихтування 

кузовів, в автомобільній та аерокосмічній промисловості (Харківський авіаційний завод, 

Автомобільний завод м.Запоріжжя та інші) для магнітно-імпульсної штамповки листових 

виробів, в технологічних процесах з виготовлення серійних ювелірних виробів. 

 

 Проведено роботи з одержання азотної кислоти на кафедрі «Хімічної технології 

неорганічних речовин, каталізу та екології», отриман патент на винахід №77149, авторів 

Лавренко А.О. та інші, «Спосіб одержання сорбенту для улавлювання благородних металів у 

виробництві азотної кислоти». Спосіб може бути використаний на виробництвах 

великотонажного хімічного комплексу України для запобігання втрат платиноїдного 

каталізатора, що використовується на стадії окислення аміаку, до оксидів азоту. Запропонована 
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технологія дозволяє створити адсорбент для улавлювання платиноїдних металів у виробництві 

азотної кислоти, при цьому досягається концентрація платинових металів у відпрацьованому 

сорбенті 2,8%, (в аналогах не більше 0,5%), створюється сорбент заданого складу, пористості та 

питомої поверхні при збереженні достатньої міцності, створюються частки заданої форми 

методом вологого формування, спрощується процес вилучення благородних металів з 

відпрацьованого сорбенту. Використання сорбенту на стадії окислення аміаку досягає 88% 

ступеня уловлювання благородних металів. Міцність гранул сорбенту досягає 0,3-0,8МПа. 

Очікуваний економічний ефект від впровадження в виробництво – 100 тис. грн. Планується 

використання способу на ВАТ Северодонецьке ПО «Азот», Черкаське ПО «Азот» та 

«Рівнеазот». 

 

 На кафедрі «Технічної електрохімії» створені діючі зразки газових сенсорів нового 

типу для контролю визначення концентрації донорних та акцепторних газів (H2S, SO2, 

NH3, CO), а також аналізу видихуваної людиною газової суміші. Такі сенсори мають підвищену 

чутливість і можуть бути застосовані для оперативного моніторингу стану довкілля та 

атмосфери, яка прилягає до об’єктів промисловості. Основною новацією технології є 

застосування у якості газочутливої речовини елементів газових сенсорів іон-радикальної солі 7, 

7, 8, 8 – тетраціанодіметана. Шляхом спеціальних засобів було створено мезоскопічну 

мікроконтактну мультиструктуру, яка забезпечує надвисоку чутливість до впливу деяких газів. 

Використання принципово нового способу електрохімічного синтезу дозволило зробити 

виготовлення зразків достатньо технологічним. «Твердотільний датчик складу газу» патент 

№18836, «Електрод для виміру РН» патент №76240 (Александров Ю.Л. та інші). Показана 

висока вибірковість сенсорів по відношенню до газових сумішей, які видихає людина, що 

створює перспективи подальшого розширення засобів газоаналітичної техніки та розробки на їх 

основі медичного обладнання для ранньої діагностики широкого спектру захворювання 

людини. Після оптимізації технологічних та конструктивних параметрів сенсорів роботи по 

впровадженню цих розробок можуть бути проведені на підприємствах радіотехнічного 

профілю: ВАТ «Завод ім.Шевченка» (м.Харків), ДВП «Комунар» (м.Харків), «Радмір» АТ 

«НДІРВ» (м.Харків) та інші. 

 Реалізація «Способу очистки промивних вод від іонів металів і амонію» (патент №17162, 

авторів Трубнікова Л.В. та інші) дозволить очищувати промивні води гальванічних ліній до 

максимально можливих концентрацій з окупністю витрат до 10 тис.грн. на кожній гальванічний 

лінії на екологічні заходи за рахунок економії води на промивні операції в 4-6 разів і утилізації 

металів у вигляді підслоя нікелю або сплаву мідь-нікель. Технологічні процеси очистки 

промивних вод гальванічних ліній мідніння і нікелювання з утилізацією металів в вигляді 

підслоя на оброблюваних деталях планується впровадити на НПП «Хартрон-Плант», до якого 

передані рекомендації з техпроцесів у рамках госпдоговору. Розробки можуть 

використовуватись на підприємствах металообробної, машинобудівної та електронної 

промисловості. 

 

Здвоєний прямотечійний гідроагрегат (Патент №76872, 15.09.2006 р., Бюл. 9) 

Здвоєний прямотечійний гідроагрегат складається з двох турбін-генераторів, 

розташованих в одному водоводі послідовно один за одним, об’єднаних єдиною системою 

регулювання з потрійною комбінаторною залежністю між відкриванням спільного для двох 

турбін-генераторів напрямного апарата і кутами розвороту лопатей робочих коліс. Робочими 

колесами обох турбін-генераторів можуть бути робочі колеса діагонального чи осьового типу. 

Система регулювання з потрійною комбінаторною залежністю між відкриттям напрямного 

апарата і кутами розвороту лопатей робочих коліс гідротурбін (послідовне двоступінчасте 

створення і спрацювання напору та моменту кількості руху) дозволяє істотно підвищити 

середньоексплуатаційні показники, розширити зони експлуатації по напорах і витратах, 
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підвищити коефіцієнт корисної дії (ККД), і дає можливість застосування прямотечійної схеми 

на більш високі напори. Даний винахід дозволяє одержати більшу потужність гідроагрегата при 

менших габаритах блоку ГЕС в плані, у порівнянні з двома паралельно працюючими 

агрегатами поворотно-лопатевого типу. Крім того, одне робоче колесо створює підпір для 

іншого робочого колеса, а також поліпшує енергокавітаційні характеристики останнього. Це 

дає можливість при експлуатації цього робочого колеса на напори, що істотно вищі за граничні 

напори для існуючих прямотечійних гідроагрегатів.  

 
Рисунок  Здвоєний прямотечійний гідроагрегат 

1.водовод, 2.статор, 3.напрямний апарат, 4,5. робочі колеса, 6,7. гідрогенератори, 8,9. шахти 

 

При установці такого гідрообладнання на ГЕС, що будується, середньої потужності 

500тис.кВт при 4000 годинах роботи на рік на пікових режимах,  вироблення електроенергії 

становить 2 ×10
9
 кВт годин на рік. Підвищення середньоексплуатаційного ККД лише на 5% (по 

мінімуму) при роботі ГЕС на пікових навантаженнях, за рахунок значного розширення зони 

високих ККД по напорах і витратах, і підвищення ККД в оптимумі, дає додаткове вироблення 

електроенергії в рік 10
8
 кВт∙ч. Річний економічний ефект складе 10

8
 кВт∙ год × 0,2 грн. = 20 

млн. гривень лише на одній ГЕС середньої потужності. Крім того, підвищиться надійність за 

рахунок зменшення нестаціонарних явищ при роботі на режимах відмінних від оптимального, 

що характеризуються також низькими кавітаційними характеристиками, і при пуско-зупинних 

режимах, обумовлених роботою ГЕС на пікових навантаженнях. Збільшаться міжремонтні 

строки експлуатації. 

Аналогів, що характеризуються ефективною (безаварійною) роботою гідрообладнання на 

ГЕС з дуже великим діапазоном коливань напорів (наприклад, середньоазіатські ГЕС типу 

Нурекської ГЕС, де спрацювання верхнього б'єфа водоймища при літніх поливних роботах 

може досягти 40÷50% від нормального рівня) не існує. Тому здвоєні прямотечійні гідроагрегати 

матимуть високу конкурентоспроможність на світовому ринку при розробці гідроагрегатів з 

широким діапазоном експлуатаційних напорів. 
 

За результатом науково-дослідних робіт кафедри парогенераторобудування в напрямку 

розвитку системного аналізу і теорії імітаційного моделювання, як одного з засобів 

математичного моделювання технологічних процесів теплоенергетичного устаткування, у 2006 

році в НТУ „ХПІ” вперше в практиці вітчизняної енергетики виготовлено промисловий 

зразок конденсаційного повітропідігрівника з циркулюючими теплоакумуляторами, що не 

має аналогів в Україні, для котлів, які працюють на газоподібному паливі. Такі конденсаційні 



 63 

повітропідігрівники з циркулюючим проміжним кислотостійким кулеподібним теплоносієм, що 

дозволяє використовувати латентну теплоту відхідних газів котлів, можуть бути встановленими 

за водогрійними котлами. 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 опалюючих 

котлів сприяє вирішенню проблеми енерго- і ресурсозбереження України шляхом 

забезпечення загальної економії газоподібного палива до 15 % на один котел 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”, зокрема завершуються роботи по монтажу промислового зразка в 

котельні одного з районів м. Харкова. 

 

Модульні установки та індивідуальні теплопункти для систем теплопостачання 

 В результаті спільної праці АТ «Співдружність-Т», Центру енергозберігаючих 

інтегрованих технологій НТУ «ХПІ» розроблені модульні теплоустановки для гарячого 

водопостачання, опалення та вентиляції у системах теплопостачання комунальної енергетики та 

промислових підприємств. Виробництво цих установок здійснюється на протязі восьми років у 

м.Харкові. 

 Модульні теплоустановки призначені для підігріву води на потреби гарячого 

водопостачання, а також на потреби опалення та вентиляції (незалежні схеми). Теплоносієм 

можуть бути перегріта вода котелень або водяна пара. Теплоустановки можуть 

встановлюватися як у котельнях та на центральних теплопунктах, так і в будинках. Теплова 

потужність таких теплоустановок може бути від 0,03 до 15 Гкал на годину. Базовим елементом 

є високоефективні пластинчаті теплообмінники розбірної чи нерозбірної конструкції. 

Передбачено також регулюючу автоматику, помпове обладнання, фільтри та компактну та 

надійну арматуру. Перевагою установки є висока компактність, що дуже важливо при 

реконструкції, коли немає потреби будувати нове приміщення для установки. Впровадження 

установок дозволяє здійснити економію 15-30% тепла, термін окупності не перевищує двох 

років. 

 АТ «Співдружність-Т» спільно із фахівцями та вченими Центру енергозберігаючих 

інтегрованих технологій НТУ «ХПІ» здійснено енергозберігаючу реконструкцію більш ніж 

4000 теплопунктів у 22 областях України, АР Крим, містах Києві та Севастополі. 
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Котельня «Східна» (м.Луганськ) зі встановленим пластинчатим теплообмінним обладнанням 

продуктивністю 300 Гкал/годину. 

 



 65 

 

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 2006 р. виконувались 25 прикладних науково-дослідних робіт, які 

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

фінансування цих робіт у 2006 році склав 1683432 грн. 

Структура та обсяги фінансування  прикладних досліджень по пріоритетним напрямкам 

розвитку науки і техніки у 2006 році наведені в таблиці. 

 

№ Наукові напрями, категорія робіт 
Кількість 

робіт 

Обсяг фінансування 

на 2006р., грн. 

1.  Нові речовини та матеріали 1 81577 

2.  Нові комп‘ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства. 

3 63246 

3.  Новітні технології та ресурсозберігаючі технології 

в енергетиці, промисловості та агропромисловому 

комплексі.  

20 1482886 

4 Новітні біотехнології, діагностика і методи 

лікування найпоширеніших захворювань. 

 

1 55723 

 Всього 25 1683432 

 

        Прикладом високого рівня виконання прикладних досліджень може слугувати  робота 

"Оптимізація енергоекономічних параметрів систем регенеративного  

тепловикористання високотемпературних установок промислових скловарних печей". 

Наукові керівники - д.т.н., проф. Канєвець Г.Є., к. т. н, проф. Кошельник В. М. 

 

На основі розробленої методики досліджень системи регенерації промислових агрегатів 

ванного типу, які широко використовуються на підприємствах України для виробництва скла 

обґрунтовано необхідність рішення задачі оптимізації параметричних характеристик. 

Удосконалено алгоритм та створено уточнену математичну модель для визначення 

температурних характеристик та теплотехнічних показників регенераторів печей з 

двокамерною компоновкою з урахуванням режимів роботи промислових агрегатів.  Складено 

дослідницьку програму, за допомогою якої виконано рішення тестових задач. Програма 

дозволяє виконувати розрахункові дослідження режимів роботи регенераторів з заданими 

розмірами насадочної камери при умові використання різних вогнетривких матеріалів для 

насадки в діапазоні зміни температур теплоносіїв, який відповідає умовам роботи промислових 

агрегатів ванного типу. Отримані результати підтвердили можливість використання 

розробленої математичної моделі для розрахунків процесів теплообміну в насадці системи 

регенерації високотемпературних агрегатів. 

Розроблено алгоритм і програму для розрахунку теплофізичних властивостей 

теплоносіїв і вогнетривких матеріалів насадки регенератора в залежності від температури.  
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З використанням кінцево-різницевої математичної моделі теплообміну в каналах насадки 

регенераторів виконано діагностику режимних параметрів і температурних характеристик в 

системі регенерації скловарних печей при заданих розмірах насадочної камери. 

На основі аналізу результатів теплотехнічних розрахунків регенератора скловарної печі 

визначено основні параметричні характеристики, визначено балансові співвідношення, що 

характеризують вплив зміни режимних параметрів на роботу технологічного агрегату в 

заданому інтервалі температур при умові обмеження геометричних параметрів насадочної 

камери регенератора. 

Сформульовано основні балансові рівняння та граничні умови для задачі оптимізації та 

обґрунтовано використання для рішення сформульованої задачі оптимізації режимних 

параметрів регенератора. Для визначення вихідних даних задачі оптимізації виконано 

теплотехнічні розрахунки параметричних характеристик регенератора скловарної печі з 

заданими конструктивними розмірами насадки. Встановлено залежність для визначення впливу 

зміни режимних параметрів на теплотехнічні показники роботи системи регенеративного 

підігріву повітря горіння для ванної скловарної печі. 

На основі аналізу результатів попередніх розрахунків визначено напрямок проведення 

досліджень регенераторів скловарних печей, який спрямовано на удосконалення режимних 

параметрів. Отримані результати будуть використані при рішення задачі оптимального 

керування режимними параметрами регенераторів скловарних печей з урахуванням 

економічних показників з метою розробки рекомендацій по енергозбереженню та 

раціональному використанню природного газу в промислових агрегатах ванного типу, які 

використовуються для виробництва різних сортів скла. 

 

Практична цінність наукових результатів виконаних досліджень полягає в тому, що 

в роботі сформульовано основні засади стосовно створення методичної бази для розробки 

енергозберігаючих теплотехнологій для промислового виробництва скла в реакторах ванного 

типу безперервної дії на основі рішення задачі оптимізації параметричних характеристик 

системи регенеративного підігріву повітря.  

За результатами науково-дослідної роботи в спецраді у 2006 році  захищено докторську 

дисертацію керівником  теми к.т.н. Кошельником В.М. на тему „  Енерго - та 

ресурсозбереження в промислових агрегатах скляного виробництва на основі удосконалення 

теплоенергетичного обладнання” по спеціальності 05.14.06 - технічна теплофізика та 

промислова теплоенергетика. Крім того ,по  тематиці роботи підготовлена кандидатська 

дисертація . 

За результатами роботи підготовлено до друку монографію „Интегрированные 

энергосберегающие теплотехнологии в стекольном производстве”, під загальною редакцією 

керівника теми  В.М. Кошельника обсягом 682 стор., у співавторстві з Л.Л. Товажнянським,  

В.В. Соловей, О.В. Кошельником. 

 

Результати виконаних досліджень використовуються в навчальному процесі кафедри 

теплотехніки університету при читанні курсів лекцій „ Системи виробництва і розподілу 

енергоносіїв”, "Основи енергозбереження" для спеціальності 7.090510 – теплоенергетика, та в 

курсі „Енергозберігаючі теплотехнології і використання ВЕР” для студентів спеціальності 

7.000008–енергетичний менеджмент.                

 

Результати інших прикладних робіт наведені нижче. 
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Нові речовини та матеріали 

 

        На основі фурфурилоксисиланів одержані ХТС (холодно - твердіючи суміші) для 

ливарного виробництва, які відрізняються від існуючих тим, що не містять у своєму складі 

отруйних речовин типу феноло - альдегідо-фурфурольних смол. Процеси тужавіння 

формуючих сумішей проходять при дії кислотних каталізаторів на протязі від 1 хвилини до 10-

30 хвилин в залежності від кількості і концентрації каталізатора.  

         Після охолодження відливки (деталі) формуюча суміш при вийманні деталі розсипається і 

знову потрапляє в технологічний цикл. Таким чином, не треба відливки вибивати з опоки і 

псувати при цьому опоки і стержні. При розкладі зв’язуючого виділяються у повітря тільки 

пари води та СО2 (вуглекислий газ). 

             ХТС, які застосовують в теперішній час, є екологічно шкідливими, тому що при 

розкладі зв’язуючого у повітря і у водне середовище потрапляють феноли, альдегіди 

(формальдегід, фурфурол), які є сильно діючими отруйними речовинами на робочій персонал в 

ливарних виробництвах. 

 Нова суміш є екологічно безпечним полімерний композиційний матеріалом для 

ливарного виробництва , який буде користуватися дуже великим попитом. 

  

            Нові комп‘ютерні засоби та технології інформатизації суспільства. 

 

Проведено оптимізацію технології програмування систем віртуальної реальності. 

Встановлено, що якість мультимедійного програмного модуля визначає низка критеріїв, серед 

яких найважливішим є "інтуїтивність", тобто об'єднання відчуття і думки в процесі навчання. 

Така інтуїтивність може бути досягнута шляхом використання сучасних мультимедійних 

програмних комплексів 3D Max Studio в сукупності з Macromedia Director 

Розроблено алгоритм виготовлення навчальних систем віртуальної реальності. Такі 

системи мають містити такі основні функційні елементи: тривимірна модель, математичні 

моделі, функціональнийний блок вводу даних,  систему графічного виводу, в тому числі модуль 

мультимедійних функцій. 

Розроблені блок-схема та опис алгоритму системи віртуальної реальності. З’ясовано, 

що блок тривимірної моделі має створюватися у програмах тривимірного моделювання 3D 

MAX, AutoCAD, Maya та містити модулі інтерактивних функцій, сервісних функцій, 

емуляційних моделей. При цьому модуль інтерактивних функцій відповідає за адекватну зміну 

параметрів моделей (тривимірної, емуляційних та математичних) при завданні будь-якого 

впливу з боку користувача на геометричну тривимірну модель, модуль сервісних функцій - за 

адекватну взаємодію між моделями (тривимірної, емуляційних та математичних), модуль 

емуляційних моделей - за надання навколишньому середовищу віртуальної лабораторії 

адекватних властивостей та взаємопов’язаних реакцій між об’єктами тривимірної моделі. На 

основі аналізу розроблено рекомендації щодо методики виготовлення програмних кодів 

навчальних систем віртуальної реальності.  

 

Виконано комплекс робіт з переводу Харківського регіонального сегменту науково-

освітньої мережі URAN з технології, базованої на мідних лініях зв’язку на волоконно-оптичну 

технологію. Розроблено загальний проект міської волоконно-оптичної магістральної структури 

регіонального сегменту мережі URAN. Розроблено робочий проект першої ділянки науково-

освітньої волоконно-оптичної магістралі. Виконано монтажні роботи з побудови першої 

ділянки науково-освітньої волоконно-оптичної магістралі, протягом 3094 метрів та 

розроблений робочий проект першої черги другої ділянки науково-освітньої волоконно-

оптичної магістралі. 
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       Сформульовано математичну постановку задачі багатокритеріальної структурної 

оптимізації, розв’язання якої дозволяє отримати найкращій компромісний варіант технологічної 

схеми складання технічної системи на повній множині дискретних варіантів схем. Якість 

варіантів оцінюється за допомогою узагальненого критерію, що є лінійною функцією таких 

локальних критеріїв, як довго тривалість процесу складання та витрат ресурсів на побудову 

процесу складання відповідно варіанту схеми, що розглядається.. 

       Розроблено метод розв’язання сформульованої задачі визначення компромісного варіанту 

технологічної схеми складання. Метод полягає в переборi дискретних вapiaнтiв схем, що 

вiдрiзняються технологiчними властивостями, при цьому варiанти розподiленi у просторi 

безрозмiрних значень локальних критерiїв. Безрозмiрнi значення локальних критеріїв 

знаходяться шляхом вiдповiдних перетворень, якi зберiгають спiввiдношення, що існують між 

натуральними значеннями локальних критеріїв. Для скорочення перебору запропоновано 

структуризацію області розподілу варіантів на частини, які відповідають 5-ти типам 

виробництва – одиночному, дрібносерійному, середньо серійному, крупносерійному, масовому. 

Скорочення відбувається тому, що кількість варіантів у кожній частині значно менша, ніж у 

просторі в цілому. 

       На основі методу розв'язання задачі визначення компромiсного вapiaнтy технологiчної 

схеми складання технічної системи розроблено програмно-методичний комплекс, апробація 

роботоздатностi та ефективності якого, проведено на прикладах лабораторної та промислової 

розмiрностi. 

       Розроблена та досліджена модель багатовимiрногo iнформацiйного простору (БІП) для 

моделювання процесів адаптивного проектування складних iнформацiйно-управляючих систем. 

(IУC), яка є функціональною композицiєю iнформацiйних та алгоритмiчних pecypcів 

проектування, що еволюціонують у часi. 

       Розроблені методики та вiдповiдне інструментальне середовище моделювання для 

дослідження КПР, за їх допомогою проведені численні експерименти, оброблена зiбрана 

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

оцінку продуктивності та надійності отриманих архітектурних i програмних рішень при 

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

обчислювальними навантаженнями. 

       Розроблена apxiтектуpa ВЕБ-базованої системи пiдтримки прийняття маркетингових 

рішень, яка включає такi компоненти як корпоративний сайт, сайт ринкових новин, пошукова 

технологія добутку новин в мережі Інтернет, інформаційна система візуальних даних про 

ринкові ціни та система управління взаємодією з користувачами, які мають потребу в доступі 

до сховища маркетингових даних; 

       Створені моделі та правила щодо подання маркетингової інформації та правил прийняття 

рішень у сховищі даних на прикладі ринку фармацевтичних засобів та полімерної продукції; 

         Розроблено математичну модель оцінки конкурентоспроможності комерційного 

підприємства, алгоритм процесу формування стратегії розвитку підприємства, методику 

побудови траєкторії розвитку підприємства, методику оцінки ризику інвестиційних проектів на 

основі нечітких множин. 

 

       Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі. 

 
           Згідно з аналізом стану рівня розвитку надпровідникової електротехніки і враховуючи 

огляд існуючих розробок надпровідникового обмежувача струму, обрано та обґрунтовано 

найбільш доцільну концепцію виконання високотемпературного надпровідникового 

обмежувача струму (ВТНПОС).  На основі обраної схеми ВТНПОС враховано вплив різних 

факторів, які можуть впливати на роботу цього апарата у різних режимах роботи та розроблено 
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схеми розміщення високотемпературного надпровідникового обмежувача струму у мережах 

електропостачання.  Розроблено метод розрахунку дослідного зразка ВТНПОС. Розроблена 

математична модель індуктивного типу з магнітопроводом пластинчатого Ш-образного типу з 

надпровідниковим екраном як вторинної короткозамкненої обмотки у формі циліндру. 

      Проведено математичне моделювання цього надпровідникового обмежувача струму на 

ЕОМ. Особливості цих ВТНПОС полягають у наявності надпровідникового екрану, який у 

режимі короткого замикання переходить з над провідникового стану у нормальний за короткий 

час. Визначено алгоритм вибору параметрів ВТНПОС і конфігурації у відповідності з 

призначенням. На основі математичного моделювання визначено розподілення магнітного поля 

у різних режимах та виконана оцінка використання надпровідникового екрану на ефективність 

струмо - обмеження ВТНПОС в аварійних режимах. 

        На основі розробленої методики досліджень системи регенерації промислових агрегатів 

ванного типу, які широко використовуються на підприємствах України для виробництва скла 

обґрунтовано необхідність рішення задачі оптимізації параметричних характеристик.   

Удосконалено алгоритм та створено уточнену математичну модель для визначення 

температурних характеристик та теплотехнічних показників регенераторів печей з 

двокамерною компоновкою з урахуванням режимів роботи промислових агрегатів.  Складено 

дослідницьку програму з використанням мови TURBO PASCAL, за допомогою якої виконано 

рішення тестових задач. Програма дозволяє виконувати розрахункові дослідження режимів 

роботи регенераторів з заданими розмірами насадочної камери при умові використання різних 

вогнетривких матеріалів для насадки в діапазоні зміни температур теплоносіїв, який відповідає 

умовам роботи промислових агрегатів ванного типу. Отримані результати підтвердили 

можливість використання розробленої математичної моделі для розрахунків процесів 

теплообміну в насадці системи регенерації високотемпературних агрегатів. 

Розроблено алгоритм і програму для розрахунку теплофізичних властивостей 

теплоносіїв і вогнетривких матеріалів насадки регенератора в залежності від температури.  

З використанням кінцево-різницевої математичної моделі теплообміну в каналах насадки 

регенераторів виконано діагностику режимних параметрів і температурних характеристик в 

системі регенерації скловарних печей при заданих розмірах насадочної камери. 

На основі аналізу результатів теплотехнічних розрахунків регенератора скловарної печі 

визначено основні параметричні характеристики, визначено балансові співвідношення, що 

характеризують вплив зміни режимних параметрів на роботу технологічного агрегату в 

заданому інтервалі температур при умові обмеження геометричних параметрів насадочної 

камери регенератора. 

Сформульовано основні балансові рівняння та граничні умови для задачі оптимізації  та 

обґрунтовано використання для рішення сформульованої задачі оптимізації режимних 

параметрів регенератора. Складено блок-схему та програмні блоки для рішення тестової задачі. 

Для визначення вихідних даних задачі оптимізації виконано теплотехнічні розрахунки 

параметричних характеристик регенератора скловарної печі з заданими конструктивними 

розмірами насадки. Встановлено залежність для визначення впливу зміни режимних параметрів 

на теплотехнічні показники роботи системи регенеративного підігріву повітря горіння для 

ванної скловарної печі. 

Складено програму для рішення тестової задачі оптимізації режимних параметрів 

регенератора з використанням методу координатного спуску в сполучені з методом золотого 

перерізу. 

На основі аналізу результатів попередніх розрахунків визначено напрямок проведення 

досліджень регенераторів скловарних печей, який спрямовано на удосконалення режимних 

параметрів. Отримані результати будуть використані при рішення задачі оптимального 
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керування режимними параметрами регенераторів скловарних печей з урахуванням 

економічних показників з метою розробки рекомендацій по енергозбереженню та 

раціональному використанню природного газу в промислових агрегатах ванного типу, які 

використовуються для виробництва різних сортів скла. 

 

        Систематизовані і проаналізовані наявні у світовій практиці  зразки електроприводів з 

безконтактними електромеханічними перетворювачами для перспективного транспорту: 

електропривод з асинхронними  електромеханічними перетворювачами, електропривод з 

синхронними  електромеханічними перетворювачами, електропривод на базі безредукторного 

тягового приводу, електропривод з електромеханічними перетворювачами на базі двигунів з 

поперечним потоком. На  базі узагальнення технічних  рішень, які були прийняті передовими 

інженерними центрами при  створенні найбільш важливих і принципово нових вузлів  тягових  

передач, позначено вектор розвитку сучасних і перспективних транспортних технологій у цій 

області. Проведено дослідження динаміки руху колісного моторного блоку з асинхронним 

тяговим двигуном і опорно-вісівою підвіскою при наявності вертикальних коливань. 

 

Створена теоретична база для розробки методів проектування електричних машин 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.  

Проведено структурування і перевірку на працездатність власного та існуючого програмного 

забезпечення для розрахунку електромагнітних полів електричних машин. Виконано 

розрахунки на тестових моделях електричних машин та проведено порівняння результатів 

роботи різних варіантів програмного забезпечення одне з одним, а також з результатами 

розрахунків за традиційними методиками. Зроблено висновки про великі можливості 

програмного забезпечення, але з необхідністю їхньої адаптації як до типових структур 

електричних машин, так і варіантів нетипової модифікації. 

             Створено методику програмного визначення основних електромагнітних параметрів 

електричних машин (магнітної індукції, магнітних потоків і потокозчеплень, електрорушійної 

сили, індуктивностей, сил та моментів, втрат потужності тощо) на основі чисельних 

розрахунків магнітних полів.  

Виконано тестування власного та існуючого програмного забезпечення для чисельного 

розрахунку магнітного поля та електромагнітних параметрів електричних машин. Тестування 

здійснено на основних – класичних типах електричних машин, а саме: машинах постійного 

струму, турбогенераторі – представнику синхронних машин, асинхронному двигуні. За даними 

розрахунків методичне та програмне забезпечення пройшло часткове корегування у бік 

врахування неоднорідності осердь машин за аксіальною віссю, а також визначення фазових 

співвідношень струмів в обмотках машин змінного струму.  

 

Створено загальнодоступні інструкції на державній мові для користувачів програмного 

комплексу FEMM, який дозволяє у зручній формі готувати графічні моделі різноманітних 

електричних машин, автоматично створювати кінцево-елементну модель високого рівня, 

враховує неоднорідність частин магнітопроводу за аксіальною віссю, дозволяє виконувати 

безпосередньо розрахунок магнітного поля та отримувати низку корисних електромагнітних 

параметрів цих машин. Аналогічні інструкції розроблені для власного програмного 

забезпечення на основі чисельного методу кінцевих різниць. 

Розроблено концепцію віртуальної лабораторії з дослідження електричних машин і 

трансформаторів та створені графо-математичні моделі для віртуальної лабораторії з 

дослідження однофазного трансформатора та двигуна постійного струму з паралельним 

збудженням. Крім того, розроблено та програмно реалізовано діючі віртуальні стенди з 
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дослідження однофазного трансформатора та двигуна постійного струму  з паралельним 

збудженням. 

 

На підставі патентних досліджень та вивчення номенклатури низько - обертних 

електроприводів були обрані загальні конструкції високомоментного низькообертного двигуна 

типу двигун з ротором що котиться (ДРК). 

На підставі проведеної роботи був обрано тип конструкції ДРК та діапазон його 

параметрів для наступних досліджень. Це - двигун вертикального виконання з зовнішнім 

ротором, який має живлення три - або однофазним  струмом промислової частоти або 

імпульсне живлення. Частота обертання повинна складати 0,25-10 об/хв. при моменті на валу у 

межах 10-150Нм. Така конструкція і данні двигуна дозволить скоротити експлуатаційні витрати 

приводу на 10-40%, зменшити масогабаритні показники та ціну на 10-30%. Проведені 

теоретичні дослідження динамічних властивостей ДРК, у ході яких вивчалась механічна 

характеристика двигуна, яка є «жорсткою» у межах розрахованих моментів на валу. 

Запропоновано «вертикальний» тип конструкції ,який забезпечує «прямолінійний» характер 

механічної характеристики, тоді коли при «горизонтальному «виконанні мають місце 

коливання  моменту з частотою обертання ротора. 

Проведені розрахунки електромагнітних та електромеханічних постійних та виявлено, що 

вони є величинами одного порядку, чого нема у класичних синхронно - реактивних двигунів, 

цей факт підтверджує, що розроблений ДРК відноситься до безінерційних машин. 

Для вивчення динамічних властивостей ДРК були початі дослідження сили однобічного 

магнітного тяжіння. З цією метою були розраховані та виготовленні макетні зразки осердь, 

виготовлених з різних типів сталі разом з випробувальними обмотками. 

Для проведення дослідження була розроблена випробувальна установка для вимірів сили 

однобічного магнітного тяжіння з живленням постійним та змінним струмом. 

 

        Зроблено огляд широкого класу умовно стійких електромеханічних систем. Деякі 

лінеарізовані системи з негативним в’язким тертям і усі багатократно інтегруючі системи  

належать до класу умовно стійких систем автоматичного керування. Для параметричної 

оптимізації систем цього класу теоретично обґрунтована можливість застосування й переваги 

комплексного критерію максимальної добротності й запасу стійкості (МДC), що забезпечує 

поліпшення основних показників якості керування в порівнянні із традиційними критеріями. 

        У цей час в експлуатації перебуває великий парк багатократно інтегруючих систем 

підлеглого регулювання швидкості й положення машин і механізмів відповідальних об'єктів 

народного господарства. Це прокатні стани, бумагоробні агрегати, верстати із числовим 

програмним керуванням, високошвидкісні ліфти, космічна й оборонна техніка. Типові 

настроювання дворазово й трикратно інтегруючих контурів цих систем не забезпечують 

максимального значення контурному коефіцієнту передачі при заданому перерегулюванні а, 

отже, не забезпечують максимальній добротності й точності відтворення сигналу керування. 

Стандартні коефіцієнти нормованих передатних функцій для синтезу електроприводів з 

астатизмом другого й третього порядку також не забезпечують гранично досяжної якості 

керування. 

                 Розроблений на основі критерію МДС  комп'ютерний метод діаграм якості керування, 

що гранично спрощує параметричний синтез і настроювання на оптимальну якість керування 

по збалансовано поліпшеним основним показникам таких складних систем без параметричної 

ідентифікації об'єкта керування й розрахунків. Обґрунтовано можливість використання для 

всього класу умовно стійких систем комплексного критерію якості керування МДС й методу 

діаграм якості. 

         Сформульовано деякі основні теоретичні положення параметричної оптимізації методом 

діаграм якості керування безперервних лінійних стаціонарних умовно стійких систем 
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одномасового електроприводу. Наведено співвідношення для визначення динамічної помилки 

систем за коефіцієнтами помилки при відносно повільних у порівнянні із тривалістю 

перехідного процесу регулярних впливах.  

Обґрунтовано можливість збалансованого зменшення всіх коефіцієнтів помилки й 

підвищення основних показників якості керування постановкою й рішенням мінімаксних 

завдань безумовної оптимізації параметрів умовно стійких систем по амплітудних частотних і 

перехідних характеристиках на мінімум показника коливальності замкнутої системи. 

Досліджено поверхні показника коливальності замкнутої системи одномасового 

електропривода у функції контурного коефіцієнта передачі k і кратного нуля b передатної 

функції розімкнутої системи. Встановлено існування характерного «яру» на цих поверхнях з 

монотонним ухилом убік аперіодичних процесів. Показано можливість постановки на 

перетинах такої цільової функції вертикальною площиною однопараметричних завдань 

безумовної оптимізації за критеріями Екслбі, МДС й т.д. у формі мінімаксних завдань. 

Геометричне місце точок рішення такого завдання утворить лінію оптимального настроювання 

за відповідним критерієм на площині k і b. Накладення на отримані графіки ліній рівного рівня 

показника коливальності (ізоліній запасу стійкості) із крапками максимуму контурного 

коефіцієнта підсилення (добротності) перетворює їх у діаграму якості керування. Порівняльним 

аналізом на діаграмі ліній оптимальних настроювань за основними показниками якості 

керування встановлена перевага критерію МДС, який запропонований як комплексний критерій 

якості керування умовно стійких систем. 

         Досліджені методом діаграм якості керування умовно стійкі системи зі стійкими об'єктом 

керування та розроблені методики їхнього параметричного синтезу за критерієм МДС. Це 

широко розповсюджені багатократно інтегруючі СПР, слідкуюча система електропривода без 

підлеглого контуру швидкості з ПІД-регулятором положення й нормовані передатні функції зі 

стандартними коефіцієнтами для синтезу слідкуючих систем, другого й третього порядку. 

         Зроблена оптимізація параметрів за критерієм МДС деяких умовно стійких систем з 

нестійкими об'єктами регулювання й помітним впливом двухмасовості. Показано дієвість 

методу діаграм якості керування й для таких систем. 

         Показана дієвість методу й для багатоканальних багатоконтурних умовно стійких систем, 

зв'язаних як по навантаженню від об'єкта регулювання так і по каналах. 

 

         Зроблено огляд регуляторів аналогового дискретного типу та регуляторів, створених на 

базі нейронних мереж. Виконано аналіз передатних ланок елементів нелінійної 

електромеханічної системи з фрикційним навантаженням, проаналізовані варіанти структур 

гібридних нейронних мереж з прямою та зворотною моделлю, вибрані три варіанти 

регуляторів, побудованих на базі гібридних нейронних мереж та розроблена комп’ютерна 

модель нелінійної електромеханічної системи з фрикційною загрузкою, характеристика якої має 

стрибкове змінення на початку проковзування. Комп’ютерна модель цієї характеристики 

запропонована у вигляді сукупності лінійних відрізків, що нелінійна в „великому”, але лінійна 

по відрізкам. При цьому першу ділянку запропоновано дати у вигляді відрізка з великою 

крутизною, але такою, що дискретний шаг розрахунку при інтегруванні обов’язково попаде на 

цей відрізок. Стрибок пропонується виконати за допомогою логічного блоку при попаданні цієї 

точки на вищезгадану ділянку. 

         Адекватність цієї моделі була доведена  співставленням результатів комп’ютерного 

моделювання з експериментальними даними, наведеними у технічній літературі. 

 

         Розроблені процедури та алгоритми для оцінки стану високовольтних вводів, виконана 

розробка метода для оцінки стану елементів об’єктів електроенергетичної системи, 

запропоновані статистичні моделі старіння високовольтних вводів для оцінки інформаційної 

значущості показників профілактичного контролю, зроблено аналіз адекватності цих моделей. 
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        Отримані результати дозволяють удосконалити існуючи нормативи профілактичних 

випробувань високовольтних маслонаповнених вводів трансформаторів, дозволяють 

удосконалити існуючи методи оцінки результатів випробувань високовольтних 

маслонаповнених вводів трансформаторів, а також структуру, методику та засоби проведення 

профілактичних випробувань. Створена статистична модель старіння елементів об’єктів 

електроенергетичної системи дозволяє в умовах апріорної невизначеності зробити розрахунки 

для показників вимірювального контролю не тільки різної фізичної природи, але й з різними 

значеннями обсягів вибіркових даних по кожному із цих показників. Результати дослідження 

можуть бути теоретичною засадою створення інформаційно-діагностичного комплексу. 

 

          Математично поставлена та розв‘язана за допомогою метода розподілу змінних та 

інтегрального  перетворення Фур’є  задача визначення форми електрода або соленоїда, що 

забезпечують на плоскій або циліндричній металевій поверхні заданий просторовий розподіл 

електромагнітного поля, потрібний для магнітно-імпульсної обробки металів або інактивації 

шкідливих мікроорганізмів у рідких продуктах харчування. 

         За допомогою частотних методів досліджено проникнення імпульсного      електричного 

поля в біологічну клітину. Встановлено, що найбільший вплив на 

внутрішній вміст та мембрану біологічної клітини забезпечують уніполярні імпульси 

електричного поля з фронтом (1...10 ) нс і тривалістю (100...1000 ) нс. 

          Теоретично досліджено проникнення імпульсного електромагнітного поля в циліндричну 

деталь для випадків тяжіння до зовнішнього індуктора та імпульсів магнітного поля різної 

форми. Встановлено, що найбільші значення від‘ємного тиску забезпечують уніполярні 

імпульси зовнішнього магнітного поля. Цей результат треба у подальшому дослідити більш 

детально за допомогою критеріїв подібності для визначення практичних рекомендацій. 

  

Розроблений блок пролізу в основу якого покладено теплоагрегат для коксування 

вугілля з однобічним нагріванням камери, що завантажена кам’яним вугіллям. Однак проведені 

дослідження, дозволили виявити суттєві недоліки прийнятої схеми нагрівання. Перш за все це 

пов’язано з край неравномірним розподілом температури в об’ємі завантаження, що призводить 

до одержання цільового продукту з неоднорідними властивостями. Для усунення вказаного та 

інших недоліків впроваджена камера з двобічним нагріванням. Камера обладнана необхідними 

елементами для обслуговування процесу нагрівання та контрольно-вимірювальними 

елементами. Дослідження теплотехнічних характеристик блоку пролізу показало, що в 

модернізованій печі перепад температур не перевищує 200-220
0
С, у той час, як в печі з 

однобічним нагріванням це складало 600-630
0
С. 

 

Розроблена система нагрівання вугілля ,яка передбачає термічну обробку вугілля, що 

завантажується у камери коксування печі блоку піролізу. Обігрівання камер здійснюється 

нагрівачами з карбіду кремнію типу КЄНА. Використання цих нагрівачів у режимі 

максимальних температур 700-750
0
С дає можливість довготермінової їх експлуатації. Ця схема 

реалізована в лабораторному стенді, при цьому в трьох обігріваючих простінках розміщені по 

п’ять нагрівачів, електроживлення яких здійснюється від мережі змінного струму 220 В, 50 Гц.  

з регулювання рівня струму. 

 

Розроблена схема уловлювання легких продуктів, яка  включає такі основні елементи: 

електроконвертор, конденсатор - холодильник, парогенератор, пароперегрівач, збірники смоли, 

а також систему транспортування та контролю кількісного виходу газу. 

Схема комбінованого уловлювання газу дає можливість переробки газу 

напівкоксування вугілля на синтез-газ з виходом до 98-99% відновних компонентів СО+Н2. У 

другому варіанті основними продуктами напівкоксування є напівкоксові смола, газовий бензин 
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та напівкоксів газ. Отримані  продукти напівкоксування вугілля є основою для виробництва 

рідких вуглеводнів та синтетичного палива. 

 

Виконаний аналіз структур систем керування компенсаторами реактивної потужності, 

фільтрами та фільтрокомпенсуючими пристроями: пасивними фільтрами, компенсаторами 

реактивної потужності першої гармоніки та потужності спотворення, тиристорними 

компенсаторами з індуктивними або ємнісними накопичувачами, активними чи гібридними 

фільтрами. 

Сформульовано вимоги до характеристик імпульсів та до електродної системи з 

імпульсним коронним розрядом з розширеною зоною іонізації (ІКР РЗІ)  та розроблена схему 

високовольтного макету генератора для дослідження граничних можливостей режимів 

імпульсного коронного розряду з розширеною зоною іонізації 

 

         Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань. 

         Розроблені моделі формування кардіосигналів, методи стиснення кардіосигналів на основі 

ортогональних перетворень, методи стиснення кардіосигналів на основі вейвлет -перетворень 

зробили  можливим знайденими шляхами  створення конкурентоспроможних приладів і систем, 

таких, як  мікропроцесорні  портативні  кардіографи, мікропроцесорні  портативні реографи, 

мікропроцесорні портативні холтерівські кардіографи з можливістю безперервної реєстрації 

ЕКГ- сигнала протягом 24…72 годин, програмно-апаратних комплексів для аналізу кардіограм 

з можливістю виявлення ранніх відхилень та прогнозування розвитку серцево-судинних хвороб, 

програмно-апаратних комплексів обробки зображень ультразвукових інтроскопів з метою 

придушення завад, програмного комплексу для обробки сцинтіграм та рентгенограм. 

         В результаті виконаних досліджень розроблено моделі формування     кардіосигналів, 

методи стиснення кардіосигналів на основі ортогональних перетворень, методи стиснення 

кардіосигналів на основі вейвлет- перетворень. Результати застосування розробленого 

математичного та програмного забезпечення підтверджують їхню ефективність. 
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4. Описи найбільших розробок, відкриттів, робіт із значним економічним та соціальним 

ефектом та інформацією щодо реалізації їх результатів, підтвердженою відповідними 

актами впровадження у виробництво та навчальний процес, даними щодо одержання 

економічного ефекту тощо 

 

 

 

Конденсаційний повітропідігрівник з циркулюючими теплоакумуляторами для 

котлів, які працюють на газоподібному паливі. 

 

Автори 

О.В. Єфімов, Ю.С. Іглін 

 

Основні характеристики, суть розробки 
Проблема підвищення коефіцієнта використання палива в тепло і електроенергетиці є 

актуальною в усьому світі, у тому числі,  в Україні. Одним з найбільш ефективних шляхів 

вирішення цієї проблеми є максимально можлива утилізація теплоти відхідних газів, що може 

бути досягнуто шляхом їхнього глибокого охолодження (нижче точки роси). Необхідність 

глибокого охолодження продуктів згоряння палива з метою підвищення ефективності їхного 

використання обумовлена тим, що при спалюванні природного газу досягнуто високий рівень 

паливовикористання в котельних установках традиційного виконання – втрати теплоти від 

механічної і хімічної неповноти згоряння практично виключені, втрати теплоти в навколишнє 

середовище незначні. Єдиною істотною втратою є втрата теплоти з відхідними газами, яка 

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

Тому найбільш ефективним засобом істотного підвищення економічності котлів є 

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

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

згоряння палива. При цьому підвищення коефіцієнта використання палива буде здійснюватися 

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

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

на природному газі, істотне підвищення коефіцієнта використання палива може бути 

забезпечено лише за рахунок глибокого охолодження продуктів згоряння.  

Виконані науковцями кафедри в межах бюджетної і госпдоговірних тематик розробки 

свідчать про те, що комплексне рішення проблем глибокого охолодження продуктів згоряння з 

одночасним вирішенням питань про відсутність конденсації пари у газовідвідному тракті 

котлів, на відміну від закордонних аналогів, може бути розв'язано шляхом змішання насичених 

водяними парами відхідних димових газів із підігрітим повітрям, що має невелику вологість. 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 реалізації цієї комплексної проблеми потрібні розробки та впровадження 

принципово нового енергетичного устаткування конденсаційного повітропідігрівника з 

кислотостійкими циркулюючими теплоакумуляторами.  

 

Патенто-, конкурентоспроможні результати 

Перспективність проведення робот у напрямку комплексного використання 

енергетичного потенціалу органічного палива підтверджується літературними і патентними 

дослідженнями і аналізом результатів цих досліджень. Це дозволило сформулювати найбільш 

перспективні напрямки по розробці систем глибокої утилізації теплоти продуктів згоряння. До 
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цих напрямків відносяться розробки найсучасніших теплообмінників з використанням теплових 

труб, а також регенеративних контактних теплообмінників з циркулюючими 

теплоакумуляторами, які можуть використовуватись як роздільно, так і у комплексі, що 

забезпечує ступінчате глибоке охолодження продуктів згоряння. 

Висока ефективність технологій глибокої утилізації теплоти відхідних газів, а також 

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

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

конкурентоспроможного котельного устаткування. 

 

Порівняння зі світовими аналогами 

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

водяних парів) реалізовані для паливовикористуючих приладів невеликої теплової потужності 

(до 6 МВт) і, в цілому, за рахунок збільшування оребрених конвективних поверхонь нагріву, 

виконаних з корозійностійких матеріалів. При роботі такого приладу витворюється кислий 

конденсат і це потребує вирішення питань по захисту газовідвідного тракту і димової труби від 

кислотної корозії. Це обмежує використання цих технічних рішень для потужних енергетичних 

об’єктів. 

Аналіз існуючих схемних рішень і конструкцій теплообмінних апаратів різних типів 

показав, що в дійсний час немає досить повних і теоретично обгрунтованих рекомендацій, що 

дозволяють комплексно вирішувати задачі глибокого охолодження димових газів з переходом 

через точку роси, екології і захисту газовідвідного тракту котла від корозії. Особливо гострою є 

проблема розрахунку теплообміну в зоні конденсації водяної пари із парогазової суміші. 

Нові концептуальні методи, які розроблені на кафедрі по створенню теплоенергетичного 

устаткування, припускають інтенсифікацію теплотехнологій за рахунок збільшення питомих 

значень поверхонь нагріву до 600 – 700 м
2
/м

3
 об’єму з одночасним кондиціюванням відхідних 

газів підігрітим повітрям до необхідних значень відносної вологості, які вилучають 

конденсацію водяних парів у газовідвідному тракті теплоенергетичного устаткування  і димовій 

трубі. 

Розроблений програмний комплекс дозволяє провести в автоматизованому режимі 

проектування конденсаційних повітропідігрівників з проміжним циркулюючим теплоносієм  і 

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

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

типу КВГМ-20-150, показали, що у випадку застосування у якості утилізаційного 

теплообмінного апарату конденсаційного повітропідігрівника, ККД котла збільшується на 

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

 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість 

Економічна привабливість розробки визначається значним використанням латентної 

теплоти пароутворення водяної пари, яка конденсуються з димових газів. 

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

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

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

Схема застосування розробленого повітропідігрівника дозволяє, на відміну від 

закордонних аналогів, вирішити проблему забезпечення конденсації пари в газовідвідному 

тракті котлів шляхом змішування насиченої водяної пари відхідних димових газів з підігрітим 

повітрям невеликої вологості.  

Використання нових конденсаційних повітропідігрівників з циркулюючим теплоносієм в 

конструкціях опалювальних котлів теплових мереж дає загальну економію природного газу 

близько 15 %, що є дуже актуальним для виконання національної програми енерго- і 
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ресурсозбереження, а також дає змогу знизити генерацію оксидів азоту у 2 рази і викидів 

вуглекислого газу на 25 %.  

Очікувана вартість розробки ~ 300 тис. грн. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані 

результати розробки 

Розробка може бути впроваджена в енергетичної галузі на комунальних підприємствах 

теплових мереж міністерства палива і енергетики України в котельних установках систем 

теплопостачання, які використовують природний газ і 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 підживлюючої води теплових мереж котлів 

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

конденсації, може бути використаний у системах водопідготовки котельних установок. 

 

Стан готовності розробки 

Результати чисельного експерименту дозволили провести оптимізацію конструктивних і 

техніко-економічних характеристик котельних установок з глибокою утилізацією теплоти 

відхідних газів, вибрати схему теплообмінного апарату найбільш ефективної конструкції та 

розробити на цій основі конденсаційний повітропідігрівник з проміжним теплоносієм у виді 

циркулюючих тепло акумуляторів.  

Розробка “Конденсаційний повітропідігрівник з циркулюючими теплоакумуляторами” 

(КПП) протягом чотирьох років на різних етапах наукових досліджень була представлена в 

багатьох публікаціях і доповідях на міжнародних науково-практичних конференціях, на дев’яти  

міжнародних виставках та відмічена дипломом на виставці “Машиностроение Харьковщины – 

наука и технологии”, яка проходила в НТУ “ХПІ” 6 – 8 червня 2006 р.  

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

“Харківські теплові мережі”, зокрема завершуються роботи по монтажу промислового зразка в 

котельні одного з районів м. Харкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок-схема Конденсаційний повітропідігрівник з циркулюючими теплоакумуляторами для 

котлів, які працюють на газоподібному паливі. 
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Результати впровадження 

В межах госпдоговору № 30342 від 15.07.2004 р. розробка передана в КП “Харківські 

теплові мережі для впровадження в котельні одного з районів м. Харкова.  

 

 

Адреса: 

61002, м.Харків, вул.Фрунзе 21 

Телефон: (057)706-32-12,  Факс: (057)700-40-34,   E-mail: nata@kpi.kharkov.ua 

 

 

Технологія виробництва метанольного продукту-інгібітора гідратоутворення 

прямим окисненням природного газу киснем повітря. 

 

Автори  

Слабун І.О., Товажнянський Л.Л., Марченко А.П., Лобойко О.Я., Лісачук Г.В. 

 

Основні характеристики, суть розробки 

Метанол використовують для багатьох хімічних синтезів, як розчинник, ін. Він є 

найбільш ефективний інгібітор гідратоутворення при видобуванні, промисловій підготовці та 

транспортуванні природного газу. Нафтогазовий комплекс України витрачає на боротьбу з 

гідратами більше 24,0 тис. т метанолу/рік, Росія – більше 120 тис. т/рік. 

Сучасна технологія метанолу багатостадійне, енерго- та матеріалоємне виробництво, тому 

метанол виробляють на спеціалізованих хімічних підприємствах. Сировиною слугують 

природний газ та водяна пара або природний газ, водяна пара, кисень; ін. Україна (ЗАТ 

«Сєвєродонецький ПО «Азот») виробляє близько 180 тис. т метанолу на рік, імпортує близько 

30 тис. т/рік. 

НТУ «ХПІ» розроблена і сумісно з УкрНДІГазом відпрацьована на дослідній установці 

(100 т метанолу/рік) проста технологія метанолу неповним окисненням природного газу киснем 

повітря, яка може бути реалізована безпосередньо на промислах. 

Виробництво метанольного продукту-інгібітора гідратоутворення на газових, 

газоконденсатних родовищах, у т.ч. при розробці газоконденсатних родовищ із використанням 

сайклінг-процесу, та на газотранспортних підприємствах. 

Залежно від точки прив’язки установки виробництва метанольного продукту-інгібітора 

гідратоутворення вуглеводневий газ, який відходить з установки, подають: у магістральний 

трубопровід; на газорозподільну станцію; при сайклінг-процесі – на вхід циркуляційних 

компресорів; ін. (див. стадії виробництва). 

Товарна продукція: 

– метанольний продукт-інгібітор гідратоутворення МП-ІГ, склад, % мас.: інгібіторів 

гідратоутворення не менш 98,8 (у т.ч. метанолу не менш 87,5, інше: етиловий спирт, ацетон, 

вищі альдегіди, кетони, ефіри); вода – не більше 1,2.  

Дослідно-промисловими випробуваннями доведено, що МП-ІГ за антигідратними 

властивостями аналогічний метанолу, що виробляється хімічними підприємствами (при такій же 

масовій концентрації органічної частини). 

– формалін (37 %-ий розчин формальдегіду у воді). По вмісту формальдегіду і метанолу 

відповідає ГОСТ 1625-89 «Формалін технічний. Технічні умови». Ліквідна продукція. 

Використовується як антисептична добавка, у т.ч. і до бурових розчинів, як сировина для 

пластмас, ін. На 1 т МП-ІГ виробляється 160 кг формаліну. На вимогу Замовника установки 

вироблення формаліну може бути зменшено або зведено до нуля. 

Сировина: природний газ (без додаткового очищення від сіркосполук) під тиском не менш 

7,5 МПа та повітря. Можливо докомпримування природного газу, але при цьому необхідна 



 79 

техніко-економічна оцінка витрат на дожимання природного газу.  

Неповне окиснення вуглеводнів природного газу (реакторний вузол) і виділення 

метанольного продукту-сирцю (МП-С) проводять під тиском не менше 7,5 МПа (75 кгс/см
2
), 

ректифікацію МП-С – під тиском не більше 0,3 МПа. 

Суть технології, основні технічні показники 

При підвищених тисках та температурах і нестачі кисню у вихідній початковій суміші 

(природний газ – повітря) перебігає цільова реакція утворення метилового спирту 

 

СН4 + 0,5О2 = СН3ОН + 126,40 кДж   (1) 

 

Поряд з реакцією (1) в реакторі перебігають і інші реакції окиснення вуглеводнів 

природного газу. У зв’язку з цим у післяреакційній суміші, окрім метанолу, містяться домішки: 

вищі спирти (етиловий, пропиловий та ін.), ацетон, інші кетони, формальдегід, вода, – а також 

СО, СО2, Н2. Післяреакційну суміш охолоджують, сконденсований метанольний продукт-

сирець відсепаровують і спрямовують на ректифікацію, де отримують товарні продукти (див. 

рис.). 

Природний газ, який не вступив у реакції, сумісно з азотом повітря та з 

незконденсованими продуктами окиснення (Н2, СО, СО2) відводять з установки (відхідний газ 

установки ВГУ). 

Стадії виробництва МП-ІГ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПрГ – природний газ; МП-С – метанольний продукт-сирець; МП-ІГ – метанольний 

продукт-інгібітор гідратоутворення; ВГУ – відхідний газ установки; Рвх – тиск на вході в 

установку; Рвгу – тиск газу на виході з установки (відхідного газу). 

1 – неповне окиснення вуглеводнів природного газу; 2 – охолодження, конденсація, 

сепарація, підготовка до ректифікації МП-С; 3 – ректифікація МП-С із отриманням товарного 

МП-ІГ або МП-ІГ і формаліну. 

 

Рис. – Технологічні стадії виробництва метанольного продукту-інгібітора 

гідратоутворення МП-ІГ неповним окисненням природного газу 

 

 

Природний газ, який подається на окиснення, спрацьовується на ~ 3,5–4,0 % відносних. 

Об’єм вуглеводневого газу на виході з установки (відхідний газ установки, ВГУ) на 11,5–12 % 

відносних більше, а калорійність на 12,0–13,0 % менше відповідно об’єму і калорійності 

природного газу, що подається на установку. Калорійність газу за ГОСТом (≥32,5 МДж/м
3
), за 

потреби, перед подачею в магістральний газопровід забезпечується шляхом змішування газу на 

виході з установки з основним потоком газу, що направляють повз установки. 

ПрГ; Рвх 

Повітря; Рвх 
1 2 

3 

МП-С 

ВГУ   вгу вхР Р 0,25МПа 
 

    

МП-ІГ 

Формалін 

Газорозпод. 

станція (ГРС) 

Магістр. 

трубопровід 

На вхід 

циркуляційних 
компресорів 

(сайклінг-

процес) 
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Відхідний газ установки по складу відрізняється від природного газу, який подається на 

установку, збільшеним вмістом азоту (на 10,5–11,5 % об.) і СО2 (на ~0,5 % об.) а також 

присутністю водню і оксиду вуглецю ІІ (СО) із сумарним вмістом останніх не більше 2,4 % об. 

У ВГУ кисень відсутній. 

 

Конкурентноспроможні результати 

1. Виключення транспортних витрат на доставку метанолу до місця споживання. 

2. Переваги порівняно з традиційною технологією виробництва метанолу з природного 

газу: 

1) простота технології і устаткування (у зв’язку з відсутністю стадій тонкого 

очищення природного газу від сіркосполук, конверсії метану, інших 

каталітичних процесів); 

2) менші питомі капітальні вкладення; 

3) менш високі вимоги до кваліфікації працівників; 

4) технологічне устаткування по конструкції аналогічне устаткуванню, яке 

використовується в газовій промисловості. 

 

Порівняння зі світовими аналогами 

Ця технологія забезпечить зменшення питомих витрат вуглеводнево- та кисневмісних 

газів, витрат енергії на виробництво метанолу; спрощення устаткування; зниження 

гідравлічного опору метанольної ректифікаційної колони та втрат метанолу на стадії 

ректифікації метанольного продукту-сирцю; а при подачі відхідного газу установки в 

розподільні газові межі – і зниження питомих витрат охолоджувальної води і/або підвищення 

продуктивності установки по метанолу за даних витрат реакційного природного газу. 

Технологія та апаратурне оформлення отримання метанолу цим методом захищено двома 

авторськими свідоцтвами,  одним патентом України та заявкою на винахід України № а 2005 

06701 від 08.07.2005. 

 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість 

За результатами техніко-економічної оцінки ТЕО (ціни на 06.04.2006 р.), виконаної 

(2006 р.) сумісно НТУ «ХПІ», ВАТ «УкрНДІХІММашем», Харківською філією ВАТ 

«Укрнафтахімпроект», ТОВ «Українська технологічна компанія» (всі м. Харків), при 

спорудженні установки продуктивністю 3700 т МП-ІГ/рік в Україні на газоконденсатному 

родовищі з використанням сайклінг-процесу: 

– загальний об’єм капітальних вкладень з урахуванням витрат на проектування складе, $: 

4,1 млн., у т.ч. на основне технологічне устаткування – 1,7 млн.; 

– собівартість метанольного інгібітора, $/т: 146,1 (при ціні метанолу на ЗАТ 

«Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», без ПДВ, $/т: 306,9); 

– рентабельність по обороту 36,3 %; 

– чистий прибуток $/рік: 709,1 тис.; 

– термін окупності – 3,5 роки; 

– орієнтовна чисельність працівників при трьохзмінній роботі з урахуванням підмін на 

термін відпусток, лікарняних, тощо – 25 осіб. 

Наведені економічні показники без урахування заощаджень від витрат на транспортування 

метанолу від Виробника (наприклад, ЗАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот») до місця 

споживання. З урахуванням цих заощаджень економічні показники будуть значно кращими. 

При збільшенні продуктивності установки собівартість буде знижуватися. Оптимальна 

продуктивність однієї технологічної лінії – не більше 10000 т МП-ІГ/рік. 

Показники ТЕО (2002 р., Виконавець ТЕО НТУ «ХПІ») виробництва МП-ІГ 
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продуктивністю 15000 т МП-ІГ/рік запропонованим методом на Східно-Таркасалинському 

газоконденсатному родовищі (Росія, Ямало-Ненецький автономний округ) за вихідними даними 

на природний газ, електроенергію, ін. ВАТ «Таркосалєнафторгаз» такі: 

– собівартість МП-ІГ – 47,16 $/т (у 3,8 рази менше витрат на придбання метанолу), 

формаліну – 78,76 $/т (також у 3,8 рази менше витрат на придбання формаліну); 

– строк окупності капітальних вкладень 2 роки 11 місяців; 

– чистий прибуток підприємства 2,3 млн. $/рік; 

– загальний об’єм капітальних вкладень (з урахуванням витрат на проектні роботи) 

6,65 млн. $. 

 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані 

результати розробки 

В Україні: газодобувні та газотранспортні підприємства. Найбільш економічно доцільно 

на газоконденсатних родовищах, які використовують сайклінг-процес. 

У Російській Федерації – газовидобувні та газотранспортні підприємства Західного Сибіру 

та Далекого Сходу. 

 

Стан готовності розробки 

1. Технологічний регламент (вихідні дані) на проектування головної установки 

продуктивністю 3700 т МП-ІГ/рік (2006 р.). 

2. Техніко-економічна оцінка виробництва за різними варіантами прив’язки установки до 

об’єкта нафтогазового комплексу (2006 р.). 

 

Існуючі результати впровадження 

 

1. Технологія апробована протягом 10-ти років на дослідній установці продуктивністю 

100 т метанолу/рік. 

2. У теперішній час, за даними авторів розробки, промислове виробництво метанолу 

неповним окисненням природного газу киснем повітря в СНГ і світі відсутнє. 

 

Технологія метанольного продукту-інгібітора гідратоутворення розроблена за участю 

УкрНДІГазу (філія ДК «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України») 

 

Адреса: 

61002, м.Харків, вул.Фрунзе 21 

Телефон: (057)706-32-12,  Факс: (057)700-40-34,  E-mail: nata@kpi.kharkov.ua 

 

 

Корозійностійкі нанорозмірні каталітично–активні покриття на легких металах і сплавах. 

 

Автори  
Сахненко М.Д., Ведь М.В., Богоявленська О.В., Ярошок Т.П. 

 

Основні характеристики, суть розробки 
 Теоретично обґрунтовано можливість та експериментально доведено ефективність 

електрохімічного нанесення на поверхню легких металів функціональних покриттів змішаним 

оксидами перехідних металів. Покриття формують одночасним окисненням матеріалу 

підкладки та співосадженням оксидів легуючих металів з водних розчинів їх сполук у 

високоенергетичних полях під дією мікроплазмових розрядів.  
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Нанесені за таких умов покриття мають надзвичайно високу адгезію, хімічний опір до впливу 

агресивного середовища та стійкість до дії високих температур, а співосаджені оксиди 

перехідних металів (мангану, кобальту та ін.) забезпечують високу електричну провідність та 

каталітичні властивості у гетерофазових окисно–відновних реакціях. Визначальною рисою 

розробки стало поєднання перебігу внутрішньомолекулярних окисно-відновних реакцій у 

розчині та електрохімічного окиснення металевої підкладки, що забезпечило умови для 

створення нового класу нанорозмірних каталітичних матеріалів широкого призначення. 

 

  
Al|Al2O3, CoxOy  Al|Al2O3, MnxOy   

 

 

Патенто-, конкурентоспроможні результати 
 У поточний час позитивні результати лабораторних досліджень щодо способів і режимів 

нанесення покриттів та випробувань їх функціональних властивостей захищено 5 патентами 

України на винаходи.  

 

Порівняння зі світовими аналогами 
 У світовій практиці відомі лише електрохімічні способи нанесення покриттів оксидами 

матеріалу підкладки, а наступне формування багатошарових або багатокомпонентних систем 

здійснюється у декілька етапів чи стадій іншими способами. 

 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість 
 Економічна привабливість розробки обумовлена перспективами створення на базі її 

теоретичного підґрунтя науковоємної продукції – технології нанесення корозійностійких 

каталітично–активних покриттів на легкі метали і сплави, яка може бути реалізована на 

серійному обладнанні при виготовленні каталітичних матеріалів для природоохоронних 

технологій, транспорту, підприємств енергетики та хімічної промисловості 

 

Галузі, міністерства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати 

розробки 
 Технологія нанесення корозійностійких каталітично–активних нанорозмірних покриттів 

на поверхню легких металів і сплавів є перспективною для впровадження на підприємствах, 

пов’язаних з застосуванням каталітичних матеріалів, зокрема хімічної і нафтохімічної галузей 

промисловості, паливо-енергетичного комплексу, автотранспорті, а також при створенні 

електродних матеріалів для синтезу цільових продуктів, систем протикорозійного захисту та 

природоохоронних технологій. 
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Стан готовності розробки 
 У поточний час проведено теоретичні та експериментальні дослідження щодо створення 

наукових підстав одержання матеріалів та лабораторні випробування їх каталітичних і 

протикорозійних властивостей, а також у незначних обсягах реалізовано їх виробництво.  

 

Існуючі результати впровадження 
 На рівні випробувань 

 

Адреса: 

61002, м.Харків, вул.Фрунзе 21 

Телефон: (057)706-32-12,  Факс: (057)700-40-34,  E-mail: nata@kpi.kharkov.ua 

 

 

Склокристалічні матові покриття 
 

Автори: 

 Брагiна Л. Л., Соболь Н.П., Саввова О. В., Шалигіна О. В, Воронов Г. К., Покроєва Я. О. 

 

Основні характеристики, суть розробки: Отримання склокристалічних покриттів з 

комплексом заданих фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей в системі R2O–RO–

R2O3–RO2–Р2О5–SiO2  для захисту виробів з тонколистової маловуглецевої сталі, а також 

розробка технологічних параметрів їх одержання з використанням сучасних енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, в тому числі в електричних полях високої напруги. 

 

Патентно-, конкурентоспроможні результати:  Розробка захищена 3-ма патентами України: 

1. Патент України.52075 Комплексна фрита для одержання матового емалевого покриття  - 

№52075; Заявлено 08.02.2002; Видано 16.01.2006. Бюл.№1. 2. Деклараційний патент на корисну 

модель. 16269 Грунтова фрита для електростатичного нанесення - №16269; Заявлено 

23.02.2004; Видано 15.08.2006. Бюл.№8. – 3с. 3. Деклараційний патент на корисну модель.15413 

Матове емалеве покриття - №15413; Заявлено 31.01.2004; Видано 17.07.2006. Бюл.№7. 

 

Порівняння зі світовими аналогами: На сьогодні існують розробки в галузі синтезу 

склокристалічних матеріалів в США – Corning Incorporated, Германия - Shott, Японія – NEG, 

Росії – РХТУ ім. Д.І. Мендєлєєва, Р. Біларусь – БДТУ. В Україні розв’язанням означених 

питань займаються в НТУУ «КПІ», ІПМ НАНУ, УДХТУ. Розробка НТУ “ХПІ” відрізняється 

тим, що одержання склокристалічних покриттів різноманітного призначення можливе при 

короткочасному (до 20 хв) низькотемпературному випалі (560-860 °С), у тому числі з 

використанням електростатичного та плазмового методів нанесення. 

 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Отримані результати створюють передумови для широкого 

застосування зазначених покриттів на емалювальних підприємствах України і країн СНД, що 

випускають сталеві емальовані вироби побутового призначення та подальшого розвитку на 

сучасному рівні архітектурно-будівельної галузі. Економічний ефект від впровадження 

результатів розробки на АТЗТ ТД “Емальзавод”  (м.Харків) та  ТПК “Прімекс” (м.Запоріжжя)  

становив відповідно 1,788 та 0,88 грн. на 1м
2
 покриття. 
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Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані 

результати розробки: Впровадження результатів розробки планується на підприємствах 

машинобудівельної, хімічної та медичної галузей. 

 

Стан готовності розробки: Виконані попередні дослідження щодо розробки наукових основ 

синтезу склокристалічних матеріалів  в системі R2O–RO–R2O3–RO2–Р2О5–SiO2  для 

тонколистової маловуглецевої сталі. Розроблено склади матових покриттів з регульованими 

оптичними та механічними властивостями.  

 

 
 

 

Результати впровадження:  Застосування одержаних результатів на АТЗТ ТД “Емальзавод”  

(м.Харків) та  ТПК “Прімекс” (м. Запоріжжя) дозволило отримати високоякісні склокристалічні 

матові покриття для захисту архітектурно-будівельних деталей та господарчого посуду. з 

економічним ефектом відповідно 1,788 та 0,88 грн. на 1м
2
 покриття. 

 

Адреса: 

61002, м.Харків, вул.Фрунзе 21 

Телефон: (057)706-32-12,  Факс: (057)700-40-34,  E-mail: nata@kpi.kharkov.ua 

 

 

 

 

 

Склокристалічні композиційні матеріали спеціального призначення 

 

Автори:  

Проф., д.т.н. Лісачук Г.В., с.н.с., к.т.н. Білостоцька Л.О., с.н.с. Трусова Ю.Д., 

н.с. Павлова Л.В., м.н.с.Кривобок Р.В. 
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Основні характеристики, суть розробки:  

З метою розробки матеріалів, які характеризуються спеціальними  фізичними, 

хімічними та механічними властивостями розроблені наукові основи структурно-керованого 

синтезу склокристалічних композиційних покриттів та матеріалів, що мають комплекс 

регульованих властивостей. На базі одержаних закономірностей розроблені технології 

виробництва композиційних  матеріалів за інтенсифікованими режимами термообробки. Такі 

матеріали характеризуються комплексом високих технічних показників, наприклад: 

термостійкість 450 
о
С; зносостійкість не більш 0,018 г/см

2
; твердість по Моосу 6-6,5; ТКЛР·10

-6
 

К
-1

 – 4-5,7; діелектрична проникність – 10
3
 – 10

4
 ; питомий об´ємний опір –1,2·10

2
-7,59·10

2
 

Ом·м (для покриттів) та 9,8·10
5
-7,6·10

6
 Ом·м (для керамічних мас); хімстійкість до дії кислот – 

99,8-99,9 %, дії лугів – 91,8 - 92,0 %; міцність на вигин 28 МПа. При цьому склокристалічні 

матеріали мають інтенсивне стійке забарвлення та їм притаманні захисні властивості від дії 

електромагнітного випромінювання. 

 

Патентно-, конкурентоспроможні результати: 

Розробка є конкурентоспроможною. Склади керамічних мас та покриттів захищені 

патентами України № 17806, № 17808, № 17254, № 18322.  

 

Порівняння зі світовими аналогами: 

Нові склокристалічні композиційні матеріали є унікальними як за ефективністю, так і 

за технологією виробництва. На даний час не існує вітчизняних та світових аналогів керамічних 

матеріалів такого типу. Вони містять в собі комплекс фізико-хімічних властивостей та 

експлуатаційних характеристик, що притаманні одночасно конструктивній та декоративній 

кераміці й знаходяться на рівні показників кращих зарубіжних аналогів.  

Названі матеріали були використані в дослідженнях "Науково-технічні основи 

розробки та впровадження високовольтної імпульсної техніки", за що в поточному році 

колектив учених НТУ "ХПІ" був відзначений Державною Премією України за 2006р. 

 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: 

Впровадження розроблених складів та технології виготовлення склокристалічних 

композиційниих матеріалів дозволяє: 

 одержати довговічний та екологічно чистий конструктивний матеріал; 

 відмовитися від імпорту спеціальних захисних матеріалів; 

 зменшити витрати на захисне личкування; 

 використати для отримання розроблених композитів вітчизняні сировинні матеріали. 

  

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані 

результати розробки: 

Розроблені керамічні композиційні матеріали та покриття можуть бути одержані за  

сучасними технологіями з використанням режимів швидкісної термообробки на діючому 

обладнанні підприємств керамічної галузі. Такі матеріали можуть знайти своє застосування в 

якості конструктивних та захисних елементів в хімічній, радіоелектронній та електротехнічній 

галузях промисловості, в виробах високовольтної імпульсної техніки. 
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Стан готовності розробки: 

Розробка пройшла випробування у серійному виробництві на ЗАТ "Харківський 

плитковий завод" та натурні випробування у високовольтному залі НІПКІ "Молнія" і була 

використана при розробці високовольтної  імпульсної техніки. 

 

Результати впровадження: 

Захисна личкувальна кераміка дозволила знизити дію електромагнітного 

випромінювання  в частотному діапазоні 50 Гц –1200 МГц в середньому на 20 дБ і забезпечити 

зниження рівню електромагнітного поля в приміщенні у відповідності до вимог ГОСТ-12.1.006-

84 "Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования 

к проведению контроля". Одержано економічний ефект при заміні краски "Тіколак-ЕМВ" на 

нову личкувальну кераміку в розмірі 9,02 грн./ м
2
. 

 

Адреса: 

61002, м.Харків, вул.Фрунзе 21 

Телефон: (057)706-32-12,  Факс: (057)700-40-34,  E-mail: nata@kpi.kharkov.ua 

 

 

 

Оптимізація складів вогнетривких бетонів для конвертерного розливу сталі 
 

Автори  - Скородумова О.Б.,  

Логвінков С.М. 

 

Основні характеристики, суть розробки – Розроблено склади вогнетривких бетонів – 

аналогів імпортних бетонів для футеровки сталь- та промковшів конвертерного виробництва 

сталі з урахуванням матеріалів, які використовує або виробляє ВАТ “Кондратіївський 

вогнетривний завод”. Розроблено 6 марок вогнетривких бетонів  корундового та корундо-

мулітового складів, які використовуються в різних зонах  футерівки сталь- та промковшів.
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Для підвищення фізико-механічних характеристик вогнетривких бетонів  що 

розроблені було запропоновано використання комплексної модифікуючої добавки яка вміщує 

ультратонкий напіваморфний затравочний порошок, що ініціює спікання бетону  в службі.  

Виготовлено кілька опитно-промислових партій розроблених бетонів. Використання 

комплексної добавки у складах бетонів забезпечує підвищення фізико-механічних властивостей 

бетонів до рівня імпортних аналогів. Дві опитно-промислові партії бетонів успішно пройшли 

випробування  в конвертерному цеху  меткомбінату ім.Ілліча (м.Маріуполь).  

 

Патентно-, конкуретноспроможні результати – передбачається патентування 

розроблених складів вогнетривких бетонів.  

 

Порівняння зі світовими аналогами - За результатами випробувань на меткомбінаті ім.Ілліча 

(м.Маріуполь) властивості розроблених бетонів не поступаються імпортним аналогам.  

 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість  - Рентабельність виробництва розроблених марок 

вогнетривких бетонів складає близько 35%. Фізико-механічні властивості розроблених марок 

бетонів не поступаються імпортним аналогам що виготовляються німецькою фірмою “Lafarge 

Refractories”.  

 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані 

результати розробки – Результати розробки можуть бути використані на підприємствах чорної 

металургії та машинобудування.  

 

Стан готовності розробки – розроблені марки бетонів прийняті до впровадження на ВАТ 

“Кондратіївський вогнетривний завод”.  

 

 

Існуючі результати впровадження - Економічний ефект 

від впровадження склав близько 800 тис.грн./рік.  

 

 

Адреса: 

61002, м.Харків, вул.Фрунзе 21 

Телефон: (057)706-32-12,  Факс: (057)700-40-34,

  E-mail: nata@kpi.kharkov.ua 

 

 

 

 

Встановлення закономірностей структуро- та фазоутворення в нових керамічних 

матеріалах за умов інтенсифікованої термообробки” 

 

Автори:  

Проф., д.т.н. Рищенко М.І., доц., к.т.н. Федоренко О.Ю., доц., к.т.н. Щукіна Л.П. м.н.с. 

Міхеєнко Л.В., м.н.с. Пітак О.Я., аспірант Фірсов К.М. 
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Основні характеристики, суть розробки:  

Розроблено методику фізико-хімічної оцінки флюсуючої здатності кварц-

польовошпатової сировини та прогнозних розрахунків властивостей рідкої фази, які 

обумовлюють інтенсивність процесів рідкофазового спікання матеріалу. Запропонована 

оригінальна методика дозволяє оперативно одержувати інформацію щодо придатності  до 

використання в технології різних керамічних виробів широко розповсюджених в Україні 

фельдшпатоїдів, що сприяє значному розширенню вітчизняної сировинної бази флюсуючих 

матеріалів та виключенню імпорту сировини.  

З метою отримання керамічних матеріалів, які характеризуються щільноспеченою 

структурою та заданими фізико-хімічними та термомеханічними властивостями 

продовжуються розробки наукових та технологічних принципів одержання кам’яно-керамічних 

виробів, які є науковою основою для модернізації виробництв кам’яно-керамічних виробів 

шляхом широкомасштабного впровадження інтенсифікованих режимів термообробки. 

Вже розроблені вироби  характеризуються   мінімальним   водопоглинанням (0,5-4 %), 

твердістю за шкалою Мооса 5,5-6,0, зносостійкістю хімічною витривалістю та високими 

міцностними характеристиками (міцність на стиск 480 МПа, міцність на вигин 80 МПа ). 

Комплекс високих технічних та експлуатаційних властивостей дозволяє рекомендувати 

використання цих матеріалів у складі конструкцій для захисту цінних об’єктів від небажаної дії 

агресивних факторів (хімічних агентів, високої температури, статичних та динамічних 

механічних навантажень). Окрім цього матеріали, що розробляються, мають високі 

декоративно-естетичні властивості, що забезпечує їх конкурентоспроможність на ринку 

матеріалів будівельної індустрії. 

 

Патентно-, конкурентоспроможні результати: 

Розробка є конкурентоспроможною. Склади керамічних мас та покриттів захищені 

патентами України № 10493, 10486, №11992, 17254, № 18322 та позитивним рішенням на 

видачу патенту №  200608693 від 03.08.2006 

 

Порівняння зі світовими аналогами: 

Розроблені матеріали є оригінальними як за технологією виробництва, так і за 

комплексом властивостей, притаманним як конструктивній, так архітектурно-оздоблювальній 

кераміці. На даний час не існує вітчизняних аналогів щільноспечених керамічних матеріалів 

такого типу. Аналіз науково-технічної та патентної літератури показав, що на сьогодні Україна 

не має також власних сучасних енергозаощаджуючих технологій кам’яно-керамічних 

будівельних матеріалів, які використовують вітчизняні сировинні матеріали. На сьогодні 

лідируючі позиції в області розробок та виробництва клінкерних керамічних матеріалів займає 

австрійська компанія Wienerberger, яка працює на ринку цих матеріалів з 1918 року. Щодо 

розробок  кам’яно-керамічних плиток (керамограніту), то першість в цій області належить 

італійським науковцям, але практичні склади та технологічні параметри  виготовлення є “know-

how” окремих фірм-виробників.  

  За рівнем технологічних, експлуатаційних та декоративних властивостей вже 

розроблені матеріали знаходяться на рівні світових вимог. 
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Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: 

Впровадження розроблених складів та технологічних параметрів виробництва 

щільноспечених керамічних матеріалів дозволяє: 

- запровадити імпортозамінюючі технології кам’яно-керамічних  матеріалів різного 

функціонального призначення, що дозволить керамічній галузі промисловості піднятися на 

якісно новий рівень; 

- відмовитися від імпорту флюсуючої сировини, як компонента, який відіграє роль 

інтенсифікаторів спікання; використовувати для отримання розроблених матеріалів 

вітчизняну сировинну базу; 

- зменшити енергоємність технології виробництва, що в кінцевому рахунку, сприятиме 

технічному    і   соціально-економічному    розвитку, а   також   підвищенню енергетичної 

безпеки України; 

- одержати довговічні, конкурентноздатні та екологічно чисті конструктивні та будівельні 

матеріали, а також зменшити  витрати  на будівництво та організацію конструкцій, що 

захищають важливі об’єкти від негативної дії різних агресивних факторів.  

 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані 

результати розробки: 

Розроблені кам’яно-керамічні матеріали можуть бути одержані за  сучасними 

технологіями з використанням режимів інтенсифікованої термообробки на діючому обладнанні 

підприємств керамічної галузі. Ці матеріали  знайдуть своє застосування в якості нових 

конкурентоспроможних матеріалів будівельної індустрії, а також захисних конструктивних 

елементів технологічного устаткування в хімічній, харчовій, електротехнічній галузях 

промисловості, медицині, тощо. 

 

Стан готовності розробки: 

Проведено практичну перевірку розроблених матеріалів у лабораторних та 

лабораторно-промислових умовах. Окремі завершені розробки неодноразово проходили 

дослідно-промислові випробування на ЗАТ з іноземними інвестиціями “СБК” та ЗАТ 

"Харківський плитковий завод". 

 

Результати впровадження: 

Використання розробок на ЗАТ “СБК” дозволили підвищити випуск продукції вищої 

якості з 30 до 95 %, скоротити технологічні енерговитрати на 15 %, що лише на даному 

підприємстві забезпечило річну економію 3 млн. 600 тис. грн. За результатами розробок 

керамічних мас та технологічних параметрів виробництва АТЗТ “Заводом “Червоний Жовтень” 

спроектовано, побудовано та запущено в дію завод в м. Ілійськ (Республіка Казахстан), на 

якому впроваджено  розроблену технологію архітектурно-личкувальних матеріалів. 

 

Адреса: 

61002, м.Харків, вул.Фрунзе 21 

Телефон: (057)706-32-12,  Факс: (057)700-40-34,  E-mail: nata@kpi.kharkov.ua 
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Ферментна технологія одержання замінника дизельного палива (біодизеля) 

 

Автори: 

Марков К.В., Чумак О.П., Гладкий Ф.Ф. 

Основні характеристики, суть розробки 
 Сутність технології полягає в одержанні етилових ефірів жирних кислот шляхом 

етанолізу олій (жирів) в присутності ліполітичних ферментів з подальшим розділенням 

реакційної суміші фільтрацією і відгонкою ефірів. 

 

Патенто-, конкурентоспроможні результати 

 Технологія патентується.  

 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість 

 Економічна привабливість розробки полягає в зменшенні витрат енергоресурсів, 

вихідних матеріалів і зниженні експлуатаційних видатків. Технологія випробувана в умовах 

промислового виробництва, адаптована до технологічних режимів спиртових заводів і може 

бути розгорнута на виробничих потужностях асоціації „Укрспирт”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані 

результати розробки 

 Розробку виконано в рамках державної програми «Етанол» що передбачує 

виробництво біодизелю – продукту переробки рослинної сировини та спирту. 

 

Стан готовності розробки 

Стан готовності розробки. Виконано дослідження, визначено вихідні дані для 

проектування установки. 

 

Результати впровадження 

 Результати роботи можуть бути реалізовані в організаціях та підприємствах 

Мінагрополітики України. 

 

Адреса: 
61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21 

Телефон: (057)706-32-12,  Факс: (057)700-40-34,  E-mail: nata.@kpi.kharkov.ua 
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5. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів 

 

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є найважливішим аспектом формування 

особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації. Студенти мають унікальну 

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

«ХПІ».  

В університеті налагоджена система залучення студентів до наукової та інноваційної 

діяльності. В навчальних планах 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 в 

наукових дослідженнях та дослідно-конструкторських розробок. 

Кожного року в університеті організовуються конкурси наукових дипломних робіт 

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

цих конкурсах на протязі року брали участь приблизно 450 студентів. 

На протязі 2006 року близько 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); 

 Енергозбереження в системах електропостачання (м. Запоріжжя); 

 Математичні науки (м. Донецьк); 

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

 Металургія (м. Дніпропетровськ); 

 Хімічна технологія та інженерія (м. Донецьк); 

 Електротехніка (м. Донецьк); 

 Залізничний транспорт і спецтехніка (м. Дніпропетровськ); 

 Матеріалознавство (м. Харків); 

 III міжнародний форум «Освіта, наука, виробництво» (м. Бєлгород). 

На Всеукраїнські та міжнародні конкурси було представлено 69 студентських 

наукових робіт. Із цих робіт 26 отримали нагороди. 

В 2006 році для участі в XII міському конкурсі студентських науково-дослідних робіт 

було подано 13 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». 

Перше місце в номінації «Охорона здоров’я та екологія» посів Роман Томашевський. Він 

розробив та провів дослідження електротерапевтичного апарату з мікропроцесорним 

керуванням, який уже зараз впроваджується в серійне виробництво. 

Переможницею в номінації «Ресурсозбереження» стала Наталія Цапко, за її участю 

створена енергозберігаюча технологія отримання портландцементу з використанням відходів 

нафтошламу. Впровадження цієї технології дозволяє знизити температуру випалу клінкера на 

200
 0

С, що призведе до зниження собівартості портландцементу, а також вирішується проблема 

використання відходів, що поліпшує екологічну ситуацію в промислових регіонах. 

Студенти університету спільно з викладачами та аспірантами брали активну участь у 

конференціях. Кафедрою загальної та експериментальної фізики НТУ «ХПІ» у 2006 році 

проведена VI науково-технічна конференція студентів вищих навчальних закладів міста 

Харкова – «Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення». Було 
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представлено понад 45 докладів. Активну участь в роботі конференції взяли студенти 

провідних факультетів НТУ «ХПІ». По результатам роботи конференції були опубліковані тези 

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

науковими публікаціями.  

В рамках діяльності Малої академії наук проведено конференцію доуніверситетської 

молоді «Хімія і фізика в сучасних технологіях». 

Приклади широкого залучення обдарованої студентської молоді до наукових досліджень 

може слугувати робота провідних науковців та викладачів кафедри теоретичної та 

експериментальної фізики. Студентські курсові та дипломні проекти являють собою частину 

реальних досліджень, що виконувались за держбюджетними темами  ,наприклад за темою «Ріст 

плівок CulnSe2 та CulnSe2 – ZnSe на гнучких підкладках для сонячних елементів». Побризгаєв 

Дмитро в 2006 році виконав курсову роботу по цій темі, а зараз працює над дипломною 

роботою спеціаліста. Мельниченко Денис розробляє програмне забезпечення для швидкого 

розрахунку електронограм. В 2006 році студент Мельниченко Денис виконав курсову роботу по 

дослідженню лазерних конденсатів . 

Крім того, студенти кафедри прийняли активну участь в V Всеукраїнському турнірі 

фізиків в м. Києві. За підсумками турніру команда унівесритету посіла перше місце серед 

технічних університетів України і одержала спеціальні відзнаки жюрі: за кращу командну гру; 

за кращу рецензію; за кращий дебют. 

За участю студентів фізико-технічного факультету опубліковано 22 тези доповідей на 

міжнародних конференціях: 

 XXI Російська конференція по електронній мікроскопії (EM’2006) (м. 

Чорноголовка); 

 ІІ науково-технічна конференція «Матеріали електронної техніки та сучасні 

інформаційні технології» (м. Кременчуг); 

 International Conference on Thermoelectrics – Wien (Austria); 

 Міжнародна конференція «Актуальні проблеми міцності» (м. Бєлгород); 

 18 Міжнародний симпозіум «Тонкі плівки в оптиці і наноелектроніці» (м. Харків); 

 5 Всеукраїнська конференція молодих науковців «Інформаційні технології в освіті, 

науці і техніці» (м. Черкаси); 

 Міжнародна конференція ICCE-14 (Boulder, USA); 

 Міжнародна конференція MCSMP (м. Кишинів); 

 20 Міжнародна школа-семінар «Нові магнітні матеріали мікроелектроніки» (м. 

Москва); 

 XVII Міжнародна конференція по фізиці радіаційних явищ і радіаційному 

металознавству (м. Алушта); 

 III Всеросійська конференція «Фізико-хімічні процеси в конденсованому стані і на 

міжфазних межах» (м. Воронеж). 

Під час проведення днів науки в НТУ «ХПІ» кафедра «Вимірювально-інформаційна 

техніка» підвела підсумки щорічного Всеукраїнського конкурсу робіт студентів у галузі 

«Приладобудування». Ця кафедра на протязі 15 років розглядає наукові досягнення студентів-

бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі всієї України за напрямками підготовки: метрологія та 

вимірювальна техніка, інформаційно-вимірювальні системи, інформаційні технології в 

метрології, медичні прилади і системи, технологія приладобудування, комп’ютерне 

проектування приладів і систем. На конкурс надійшло 16 робіт з 5-ти вищих навчальних 

закладів України. Особливість конкурсу в 2006 році полягає в тому, що кандидати у переможці 

запрошувались для особистих доповідей на підсумкову конференцію, яка проводилась в рамках 

роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я MicroCAD-Харків» (секція «Мікропроцесорна техніка в автоматиці 
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та приладобудуванні»). В числі переможців цього конкурсу студент НТУ «ХПІ» Дмитро 

Константинов.  

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 «Системи та процеси управління» виступили з 15 

доповідями в науково-технічній конференції інженерно-фізичного факультету, присвяченій 

120-річчю НТУ «ХПІ» і 45-річчю першого пілотованого космічного польоту. 

На Всеукраїнському конкурсі «Математичні науки» в м. Донецьку студент Курилов О.Г. 

отримав диплом організаційного комітету, а студент Мірошниченко В.А. в Міжнародному 

конкурсі студентських наукових робіт з САПР та комп’ютерного моделювання в 

машинобудуванні (м. Хмельницький) отримав диплом за 2 місце.  

На VI Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатики та 

моделювання» взяли участь 15 студентів та магістрів факультету комп’ютерно-інформаційних 

технологій. На кафедрі інформатики та інтелектуальної власності на протязі року діяв науково - 

методичний семінар «Консолідована інформація», на якому було зроблено 25 докладів 

студентів у руслі отриманого кафедрою гранту фірми IBM на реалізацію проекту «Реалізація 

навчального і методично-учбового курсу по оптимізації програмного забезпечення на базі 

консолідації інформації фірми IBM». На базі кафедри сумісно з компанією «ІНСАРТ» створена 

лабораторія «ІТ Incubator», у якій працюють студенти, магістри, аспіранти та співробітники 

кафедри. Основною метою роботи цієї лабораторії є цілеспрямована підготовка молодих 

спеціалістів для роботи в сучасних компаніях та підприємствах. 

Студенти кафедр української, російської мов та прикладної лінгвістики брали участь у 

першому етапі VII Міжнародного конкурсу ім. Петра Яцика в Національному технічному 

університеті «ХПІ». У конкурсі взяли участь 677 студентів. Також в НТУ «ХПІ» ці кафедри 

брали участь в організації та проведенні роботи секції «Українська мова у світовому аспекті 

регіональної студентської науково-теоретичної конференції «Европейський інтеграційний 

процес і Україна». 

Науково-дослідні роботи, що виконуються в межах традиційних напрямків кафедри 

«Промислової та біомедичної електроніки», актуальні, бо їх замовниками виступають провідні 

у галузі електроніки та електротехніки підприємства і організації. Студенти факультету 

приймають активну участь у конкурсах, конференціях та виставках: 

 Міжнародна технічна конференція «Силова електроніка і енергоефективність» 

(м. Алушта); 

 Виставка медичного обладнання для озонотерапії на III Українсько-російській 

науково-практичній конференції «Озон в біології і медицині» (м. Севастополь); 

 Виставка «Світ здоров’я і краси. Освіта-2006» (м. Харків);  

 Всеукраїнська науково-технічна конференція «Електротехніка, електроніка і 

мікропроцесорна техніка. Пошук молодих» (м. Донецьк); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Електромеханічні системи, методи 

моделювання і оптимізації» (м. Кременчуг); 

 Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого 

електроприводу, теорія і практика» (м. Одеса); 

 Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів» 

(м. Харків); 

 Міжнародна конференція «Методи і прилади неруйнівного контролю» (м. Івано-

Франківськ). 

Студентка Варшамова І. приймала участь в Міжнародному симпозіумі «SIEMA-2006» та в 

Міжнародній науково-технічній конференції «Електромеханічні перетворювачі енергії» (м. 

Томськ, Росія). На Всеукраїнському конкурсі «Електротехніка» (м. Донецьк) конкурсна комісія 
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висловила подяку за участь у конкурсі на кращу наукову роботу студентам Жукову Р.О. та 

Лелюк Н.А.  

Студенти факультету інформатики та управління направили на VIII Всеукраїнський 

конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді у номінації «Студентська 

ініціатива» та «Молодий підприємець» 10 робіт. Студентка Філоненко Оксана стала 

переможцем цього туру. Студентки Єфремова Галина та Підкопаєва Ірина брали участь у 

виконанні науково-дослідницьких робіт з теми «Розробка бази даних з технологій, створених в 

НТУ «ХПІ» в рамках Міжнародного договору між НТУ «ХПІ» та компанією Imprimatur Capital 

Ltd.». Протягом 2006 року студенти факультету інформатики та управління приймали участь у 

міжнародних наукових конференціях: V Міжнародна конференція «XXI століття: альтернативні 

моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія» (м. Харків); Перша міжнародна конференція 

«Роль літератури у формуванні гуманітарно-технічної еліти України та Росії» (м. Харків); 

Міжнародна конференція «Психолого-педагогічні проблеми технічної творчості» (Харків – 

Артемівськ); Студентська конференція з економічної кібернетики (м. Харків); Міжнародна 

наукова конференція «Інформатика і комп’ютерні технології 2005» (м. Донецьк); 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з маркетингу «Молодь опановує 

маркетинг» (м. Київ); Конкурс з написання мінікейсів, що проводиться Києво-Могилянською 

Бізнес школою за сприянням Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні 

(CEUME).  

В конкурсі «Кращий молодий науковець Харківщини» студентка Іващенко О. (ІФ-41а) 

виграла цінний приз – комп’ютер. На кафедрі ділової англійської мови пройшла міжвузівська 

студентська конференція «Науково-технічний переклад: проблеми та перспективи». В 

конференції прийняли участь близько 100 студентів – з них 30 доповідей. 

В XIV Міжнародній науковій конференції «Інформаційні технології, наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я MicroCAD-2006», яка була присвячена сторіччю зі дня народження 

М.Ф. Семко взяли участь 190 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 15 студентів, в тому числі 2 студента у 2006 році, 4 студенти цієї кафедри приймали 

участь в традиційному науково-технічному семінарі «Нові розробки в області електричної 

ізоляції», на якому були представники більшості підприємств та організацій кабельної 

промисловості України.  

На базі ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» і НТУ «ХПІ» пройшло 77-е засідання семінару 

«Методичні питання дослідження надійності великих систем енергетики ім. Ю.М. 

Руденко», який організував Інститут систем енергетики ім Л.А. Мелєнтьєва Російської Академії 

Наук. У роботі семінару приймали участь всі магістри 2006 року випуску. За участю студентів 

та магістрів факультету опубліковано 15 статей та доповідей на конференціях, отримано 2 

патенти за участю студента Ніжевського І.В., який вже працює 2 роки на кафедрі 

передачіелектричноїенергії над тематикою по заземлювачам, що будуть впроваджуватись в АК 

«Харківобленерго». Випускниця 2006 року кафедри електричних станцій Куцій Галина 

нагороджена заохочувальним дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з розділу «Енергозбереження в системах електропостачання» (м. Запоріжжя). 

Факультет приймає участь у виконанні міжнародного гранту по проекту TEMPUS JEP-

251472004 «Створення центрів співробітництва між університетами та промисловим 

сектором». В рамках проекту в 2007 році почне роботу проектна студія електроенергетичного 

факультету, де студенти під керівництвом викладачів будуть виконувати реальні науково-

технічні проекти з напрямку «Електрична частина електростанцій та підстанцій» та 

«Енергозберігаючі технології у сучасному виробництві». 
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На Всеукраїнському конкурсі магістерських наукових випускних робіт в Національній 

Металургійній академії України (м. Дніпропетровськ) магістри Кучеров Є.Ю. і Козєєв О.В. 

(кафедра теплотехніки) вибороли 2 заохочувальних дипломи за друге місце. Студенти кафедри 

турбінобудування Кирсанов Д.А. та Іванченко О.М. представили свої доклади на 

Всеукраїнській науково-дослідній конференції в м. Донецьку «Механіка рідини і газу». 

Студентська наукова робота Іваненко В.В. зайняла перше місце у розділі «Енергетика» на 

конкурсі «Кращий молодий науковець Харківщини». Студент отримав диплом і цінний 

подарунок – комп’ютер. 

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з «Матеріалознавства» 

студентки Костик К. та Сидоренко Т. вибороли два заохочувальних дипломи переможця. 

Студент Малахов В. брав участь у XIV Міжнародній виставці-конференції «Литво-форум-2006» 

(м. Запоріжжя) з докладом «Вирішення проблем металевих форм шляхом впровадження 

технології Rapid Prototyping». Доклади студентів кафедри «Металознавства» Протасенко Т., 

Павлюченко А. та Манзюк О. були включені в програму VI Міжнародної міжвузівської 

науково-технічної конференції «Дослідження і розробки в області машинобудування, 

енергетики і управління» (м. Гомель, Білорусія).  

На базі НТУ «ХПІ» відбулася VI регіональна науково-методична конференція 

«Безпека життєдіяльності». На конференції працювала студентська секція: «Харківщина, 

студентство, екологія», на якій було заслухано 8 доповідей студентів. Після завершення 

доповідей відбулось підведення підсумків роботи конференції та урочисте нагородження 

заохочувальними грамотами за активну роботу у напрямку безпеки життєдіяльності людини. 

Студенти факультету «Інтегровані технології і хімічна техніка» активно приймають участь 

у міжнародних науково-технічних конференціях, конкурсах, виставках. Студентка Рязанцева К. 

зайняла перше місце і отримала грамоту за доповідь на другій Всеукраїнській студентській 

науковій конференції «Екологічна безпека довкілля. Проблеми та шляхи вирішення» (м. 

Ужгород). Студент Шестопалов О. отримав диплом оргкомітету за кращу доповідь на 

Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «Охорона навколишнього 

середовища та раціональне використання природних ресурсів» (м. Донецьк). Студенти 

Романовська Д., Шестопалов О. ,Козлова О. , Баглаєнко Д.  нагороджені дипломами за активну 

участь та високий рівень робіт на IX Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія. 

Людина. Суспільство» (м. Київ). Ще 3 студенти прийняли участь у VII Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт, присвяченому актуальним задачам пакувальної галузі 

(м. Київ); а також у VII Міжнародній спеціалізованій виставці «ПАКекспо-2006». Магістр 

Дудник Н. прийняла участь у III Міжнародній науковій конференції «Молодь у вирішенні 

регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки» (м. Чернівці).  

З метою більшого заохочення студентів до наукової роботи з ініціативи кафедри хімічної 

техніки та промислової екології засновано постійно діючий міжвузівський науковий семінар 

«Інтеграційні технології і проблеми сталого розвитку регіону». В роботі першого засідання 

семінару прийняли участь студенти Харківського державного університету будівництва і 

архітектури (ХДТБА), а також представник Південно-Східного Наукового Центру  НАН 

України. На засіданні були представлені 9 докладів студентів і магістрів НТУ «ХПІ» та 

ХДТУБА. 

Студенти-хіміки нашого університету прийняли активну участь у конкурсах і 

конференціях. Диплом III ступеня одержала студентка Кашук Олена за кращу доповідь на III 

Міжнародному студентському форумі в місті Бєлгороді «Освіта, наука, виробництво». П’ять 

студентів кафедри кераміки успішно виступили на Всеросійському студентському конкурсі 

випускних кваліфікаційних робіт в Бєлгородському державному технологічному університеті. 

Студенти Беркута О.В. та Журавський М.С. одержали дипломи учасника конкурсу та дипломи 

лауреатів премії фонду Півінського Ю.Є. (підтримки молодих вчених). В районному конкурсі 

«Молода людина року» студент Майзеліс А.О. став переможцем за номінацією «Студент вищих 
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навчальних закладів III-IV рівнів акредитації». Крім того, студенти університету приймали 

участь у наступних наукових конференціях: 

 I Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених (м. Київ); 

 Українська науково-технічна конференція «Фізико-хімічні проблеми в технології 

тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» (м. Дніпропетровськ); 

 Міжнародна науково-технічна конференція «Технологія і застосування вогнетривів 

і технічної кераміки в промисловості» (м. Київ); 

 VII Міжнародна конференція «Обладнання і технології термічної обробки металів і 

сплавів» (м. Харків); 

 Міжнародна конференція «Співробітництво для вирішення проблеми відходів» 

(м. Харків); 

 Науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Європейський 

інтеграційний процес і Україна» (м. Харків); 

 V Міжнародна науково-технічна конференція по каталізу (м. Київ). 

За роботу «Дослідження залежності діелектричної проникності компонентів 

автомобільних бензинів від їх групового хімічного складу та антидетонаційних властивостей» 

на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю науки «Хімічна 

технологія та інженерія» (м. Донецьк) грамотою оргкомітету нагороджується за зайняте 3 місце 

Григоров Андрій .Студенти факультету технології органічних речовин готували доповіді на 

такі конференції: 

 IV Міжнародна науково-практична конференція «Наука і соціальні проблеми 

суспільства: харчування, екологія, демографія» (м. Харків); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Прогресивні техніка та технології 

харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і 

перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг» (м. Харків); 

 Науково-практична конференція «Екологічна безпека держави: стан, проблеми, 

напрямки зміцнення» (м. Харків); 

 IV Всеросійська наукова конференція «Хімія і технологія рослинних речовин» 

(м Сиктивкар); 

 Науково-практична конференція «Шлях України до економічної безпеки» (м. 

Харків); 

 VI Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань 

хімії (м. Дніпропетровськ); 

 IX конференція молодих вчених та студентів-хіміків південного регіону України 

(м. Одеса); 

 III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Біотехнологія. Освіта. Наука. Практика» (м. Харків); 

 III Міжнародна конференція по молекулярній спектроскопії (м. Самарканд, 

Узбекистан). 

Студенти та магістри машинобудівного факультету також беруть активну участь у 

конкурсах та конференціях. Результати роботи магістра Яковенко Є. впроваджено на 

Ізюмському тепловозоремонтному заводі та були розглянуті на IV Міжнародній конференції 

«Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» (м. Краматорськ). Студент 

Губський С. одержав свідоцтво за участь у VI Міжнародному науково-практичному семінарі 

«Технічне переозброєння та безпека в промисловій енергетиці», що був проведений у місті 

Харкові в рамках ювілею з 75 річниці створення виробничого підприємства 

«УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ».  



 97 

На базі кафедри двигунів внутрішнього згоряння  проведено Першу Всеукраїнську 

наукову конференцію двигунобудівників, а сьогодні вона є спів організатором Міжнародного 

конгресу з проблем двигунобудування. Магістр Кунах Є. та інші студенти прийняли активну 

участь в цій конференції. Робота студента Рябова Є. під девізом «Тяговий двигун» стала 

переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу «Залізничний 

транспорт та спеціальна техніка» (м. Дніпропетровськ). В 2006 році компанією «Solid Works 

Russia» був оголошений конкурс на кращий проект. Студенти НТУ «ХПІ» одержали 2 

нагороди: Протасов Р.– диплом за кращий проект в номінації «Курсовий, дипломний проект» за 

роботу «Пожарна машина (насосна станція) на базі багатоцільового тягача-легкого»; Ткачук А. 

одержав диплом за проект «Розрахунок НДС траверси підвіски козлового крану». 

Наукові розробки студентів нашого університету були представлені на виставці «Освіта та 

кар’єра - 2006», яка проходила в місті Києві і була присвячена Дню студента. В експозиції 

«Науково-дослідна робота студентів» демонструвалось 10 робіт. Студенти – автори 6 із них 

нагороджені дипломами і грамотами виставки. Це Антон Сергієнко  - «Розробка стенда 

діагностики і очищення форсунок» та «Портативний діагностичний прилад «Стелс», Денис 

Зубцов  – «Багатоцільовий навчальний стенд з мікропроцесорної техніки УСМТ-1», Михайло 

Журавський – «Розробка безгрунтової склоемалі для електростатичного нанесення на побутову 

техніку з вітчизняних сталей», Олександр Чернишов  – «Високомоментний низькообертний 

двигун для безредукторних електроприводів», Максим Рассоха  – «Модернізація 

технологічного процесу виробництва епоксидного олігомеру марки ЕХД», а переможець 

Всеукраїнського конкурсу Євген Рябов  був відзначений дипломом та цінним подарунком.  

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 «Оптимум-2006» (м. Харків); 

 III науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України в 

умовах глобалізації світової економіки» (м. Луцьк); 

 II Міжнародний регіональний науково-практичний семінар «Бренд і його роль в 

реалізації стратегії маркетингу» (м. Харків); 

 VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Фінансовий і 

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

 V Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження і оптимізація 

економічних процесів» (м. Харків); 

 Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми міжнародного 

бізнесу і стратегії міжнародного менеджменту» (м. Харків); 

 Міжнародна науково-практична конференція аспірантів та студентів «Проблеми 

розвитку фінансової системи України» (м. Сімферополь); 

 III Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу» (м. Донецьк); 

 Всеукраїнська студентська конференція «Економіка, менеджмент і маркетинг 

невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи» (м. Ялта); 

 Всеукраїнська наукова-конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Маркетинг у третьому тисячолітті» (м. Донецьк); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні процеси та розвиток 

фінансової системи» (м. Харків); 

 Регіональна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів 

«Європейський інтеграційний процес і Україна» (м. Харків); 
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 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів 

«Перспективи економічного розвитку України в контексті євроінтеграційних 

процесів» (м. Чернівці); 

 VII Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Економіка і 

маркетинг в XXI сторіччі» (м. Донецьк). 

Студенти прийняли участь в організації Українсько-французької зустрічі з питань 

співробітництва в галузі підготовки спеціалістів з напрямку «Управління людськими 

ресурсами», яка відбулася на кафедрі організації виробництва та управління персоналом. На 

зустрічі обговорювали важливу роль студентства, як основного споживача послуг бізнесу, 

менеджменту, освіти вищої школи. Розглядали можливість створення неформальної 

студентської мережі для розвитку вміння і навичок даної спеціалізації. Також студенти 

прийняли участь у науково-практичній конференції НТУ «ХПІ» «Переяславська Рада і 

гармонізація українсько-російських відносин на сучасному етапі».  

Прагнучи до входження в Європейський освітній простір, наш університет готує 

випускників за багатоступеневою системою, що включає ступінь бакалавра, спеціаліста, 

магістра. Щорічно проводяться конкурси бакалаврських робіт. Цього року в конкурсі прийняли 

участь 118 проектів з 17 факультетів. Конкурсні комісії відзначають актуальність, складність та 

різноманітність задач використання сучасних програмних комплексів та оригінальних програм, 

перспективу на їх практичне використання. В 2006 році відбувся IV конкурс випускних 

кваліфікаційних робіт магістрів. В конкурсі прийняли участь 89 робіт з 16 факультетів. Ці 

випускники оволоділи поглибленими знаннями з обраної спеціальності, навичками 

інноваційного характеру, придбали досвід нових знань у своїй професійній діяльності. До 7 

кращих магістрів університету увійшли: Фірсов К.М. , Цапко Н.С. , Березуцький І.В. , Леонова 

К.С. , Когтін А.А. , Дудник Н.В. , Радченко О.М. . 

Абсолютним переможцем конкурсу випускних кваліфікаційних робіт магістрів визнано 

Фірсова К.М. Актуальность його роботи визначається тим, що вона спрямована на 

удосконалення технології фарфоро-фаянсових виробів та цементу шляхом вирішення 

комплексної задачі економії паливно-енергетичних ресурсів, збільшення продуктивності 

технологічного обладнання, виключення імпорту розріджуючих матеріалів та підвищення 

якості виробів. Результати роботи пройшли апробацію на АТЗТ «Будянський фаянс». 

Матеріали його наукових досліджень за результатами захисту бакалаврської роботи та НДРС 

доповідались на п’яти міжнародних конференціях, які проводились в Києві, Харкові, Донецьку, 

Бєлгороді та знайшли відображення в п’яти тезах доповідей та 2 статтях, опублікованих в 

фахових виданнях та наукових збірках праць, отримано позитивне рішення на заявку про 

видачу патенту України. 

Важливим досягненням нашого університету в цьому році стало отримання 16 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 2006 році становить 452 одиниці, з них 

самостійно 138.  

Кількість студентів, зарахованих для виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт 

на протязі 2006 року склало 406 чоловік. 

Щороку кращим студентам університету призначаються за відмінні успіхи в навчанні, 

наукову роботу та громадську діяльність іменні стипендії. У 2006 році студентам НТУ «ХПІ» 

призначені такі іменні стипендії:  

Іменні стипендії Президента України призначені 6 студентам; 

Іменні стипендії Верховної Ради України призначені 5 студентам; 

Іменна стипендія Харківської облдержадміністрації призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія імені академіка А.М. Підгорного (заснована Інженерною академією 

України) призначена 1 студенту; 
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Іменні стипендії члена асоціації випускників НТУ «ХПІ» А.С. Назарова призначені 9 

студентам енергомашинобудівного факультету університету; 

Іменні стипендії Семко М.Ф. призначені 3 студентам; 

Іменна стипендія академіка Атрощенко В.І. призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія Федерації роботодавців України призначена 1 студенту; 

Іменні стипендії вченої ради НТУ «ХПІ» призначені 28 студентам університету. 

В рамках міжнародного науково-технічного співробітництва вищих навчальних закладів 

студентами НТУ «ХПІ» отримано 3 стипендії для навчання і стажування в технічному 

університеті Гамбург – Гарбур., дві стипендії в рамках програми DAAD одержали для 

проходження 2-ох місячного наукового стажування в області інформаційних технологій 

аспіранти Запара Є. та Заволодько Г. В рамках програми DAAD одержав річну стипендію для 

навчання в університеті Пассау (Баварія, Німеччина) студент Чепига С. з кафедри бізнесу і 

фінансів. Одна стипендія в рамках програми Ротарі Клубу для навчання в Німеччині виділена 

магістру Полякову А. з напрямку «Інтелектуальні системи прийняття рішень». Стипендію в 

рамках програми VISBY для навчання по магістерській програмі в Швеції з напрямку 

«Енергозбереження та підвищення ефективності виробництва тепла на ТЕЦ» одержав магістр 

Деркач А. (кафедра електричні станції). 

 Шість студентів інженерно-фізичного факультету ( Коритько Ю., Курилов А., 

Ольшанський С., Галаган Ю., Дерев’янко А., Калугін А.) одержали стипендію Л. Ейлера для 

написання дипломних робіт в області динаміки та міцності машин.  

 

Діяльність Ради молодих вчених та спеціалістів НТУ «ХПІ» проводиться в тісній 

координації з науково-дослідною частиною університету. 

У 2006 році Радою молодих вчених та спеціалістів НТУ «ХПІ» продовжується випуск 

щорічної збірки наукових праць фахового видання ВАК України – за тематичною серією «Нові 

рішення в сучасних технологіях». Молодими науковцями НТУ «ХПІ», міста Харкова та 

України щорічно подається та опубліковується в середньому статей, що друкуються в трьох 

випусках Вісника загальним обсягом 40 авторських аркуша. 

Щорічно проводиться конференція молодих вчених в рамках міжнародної науково-

практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я”. 

В роботі останньої прийняли участь понад 70 молодих вчених та науковців. 

Радою молодих вчених 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 дисертаційної роботи. 

Аспіранти та молоді вчені приймають активну участь в роботі Всеукраїнської 

молодіжної науково-технічної конференції «Машинобудування очима молодих: прогресивні 

ідеї-наука-виробництво», що проходить з 2001 року під керівництвом Української асоціації 

технологів-машинобудівників на базі ВНЗ України; Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених; Міжнародній науково-технічній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених та ін. 

 



 100 

6. Нові форми організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

 

В Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” в 2006 

році продовжувалось 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 в 138 навчальних групах та на 22 лекційних потоках 5-го курсу  успішно 

введено викладання загальної навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність”. 

Започаткована поглиблена факультативна підготовка аспірантів з окремих навчальних 

дисциплін освітньо-професійної програми спеціаліста зі спеціальності 7.000002 “Інтелектуальна 

власність”. 

В НТУ “ХПІ” на кафедрі інформатики та інтелектуальної власності 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”.  

Таким чином, заходи з формування та реалізації інноваційної політики, які започатковані 

в університеті, та 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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7. Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями 

 

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

101  вищими навчальними закладами ( з 54 зарубіжними вузами - партнерами  укладені 

угоди про співпрацю у сфері освітньої та наукової діяльності) і фірмами з 30 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 2006 році ця кількість склала 323 

викладачів, наукових співробітників та студентів. 

 

В 2006 році НТУ “ХПІ” приймав участь у виконанні 21 міжнародного проекту ( 14 

освітніх проектів та 7 науково-дослідних проектів), в тому числі по програмах : TEMPUS – 7 

проектів,  IREX- 1 проект, УНТЦ-2 проект, інші проекти - 11. 

Загальний обсяг фінансування за рахунок коштів іноземних фондів, грантів та 

госпдоговорів склав 904,0 тис. грн. 

  

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. 

 

  Співробітником кафедри теоретичної механіки К.Науменком захищено докторську 

дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор-інженера за спеціальністю „Природничі та 

інженерні науки” на тему „Моделювання високотемпературної повзучості в механіці та 

інженерних конструкціях” у Німеччинi (м.Галле) 13.06.06 р. (Konstantin Naumenko Modellierung 

des Hochtemperatur kriechens fur strukturmechanische An wendungen / Vorstellungder Habilitation 

sarbeitim Fachbereich Ingenieur wissenschaften, 13.06.2006, Halle); наукові консультанти: доктор-

інженер, професор Х. Альтенбах (Німеччина) та д-р технічних наук, професор О. 

Морачковський (Україна). 

 

Двоє співробітників кафедри динаміки і міцності машин перебувають в 

довготривалому закордонному відрядженні. Петров Є.П. займається науковими дослідженнями 

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

аспірантурі в Швеції (Mid-Sweden University).  

В 2006 р. для проведення наукових досліджень в рамках програми ДААД  доц. Сукіасов 

В.Г. (30.10.06 -1.12.06) відвідав університет Мартіна Лютера (м. Халле, Німеччина), а проф. 

Львов Г.І.(1.11.06-27.11.06) і доц. Федоров В.А.(26.11.06-24.12.06)  відвідали Технічний 

університет ім. Отто-фон-Геріке (м. Магдебург, Німеччина).  

Аспірант каф. ДММ Гораш Є.М. в межах програми ДААД проходить наукове 

стажування та виконує кандидатську роботу з 1.10.06 по 1.10.07 в університеті Мартіна Лютера 

(м. Халле, Німеччина). 
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У 2006 році наукове стажування в Німеччині й Угорщині пройшли або подовжують 

проходити  аспіранти, інженери, наукові співробітники і викладачі кафедри інтегрованих 

технологій машинобудування О. Беляєв, О. Кушнаренко, В. Сукайло, В. Аносов – у 

Магдебурзькому університеті (Німеччина), О. Верезуб, І. Лещенко – у Мішкольцькому 

університеті (Угорщина), Т. Коновалова – у Будапештському технічному університеті 

(Угорщина). 

Проф. Грабченко А.І. на початку року був у Магдебурзькому університеті на захисті 

дисертації С.Гриньком як опонент. У травні брав участь у нараді по створенню єдиної 

технологічної платформи у Європі ManuFuture у м. Вроцлав (Польща), а у жовтні прийняв 

участь у заключенні договору між НТУ „ХПІ” і Афінським технічним університетом (Греція) 

про міжвузівське співробітництво.  

Під керівництвом аспіранта В. Аносова у Мішкольцькому університеті пройшли 

технологічну практику студенти: В. Бабенко, Д. Головко, Т. Колесник,А.Сашкова,І.Майер. До 

квітня 2006 року у Технічному університеті м. Штутгарт (Німеччина) проходили 

переддипломну практику студенти В. Кравченко та Д. Кудінов, а студенти В. Панченко та 

М. Сашков також з жовтня 2005 року до червня 2006 року проходили переддипломну практику 

у м. Домбовар, фірма ООО «Кіпсер-Тива» (Угорщина). З жовтня 2006 року у Магдебурзькому 

Університеті (Німеччина) проходить переддипломну практику студент І. Калита, а студенти 

А. Спірідонов та І. Маслов проходили переддипломну практику у м. Будапешт (Угорщина), 

фірма „Hungarian Solution KFT”, згідно нового договору між НТУ „ХПІ” та фірмою. 

У 2006 році відбулися ініційовані кафедрою чергові міжнародні наукові форуми – XIV 

конференція «MicroCAD-Харків» (18-19 травня), XV семінар «Інтерпартнер» (11-16 вересня), 

присвячені 100-річчю з дня народження М.Ф. Семка. 

Між кафедрою інтегрованих технологій машинобудування НТУ «ХПІ» і відповідними 

кафедрами Магдебурзького, Клагенфуртського, Мішкольцького університетів і 

Познаньской політехніки регулярно здійснюється обмін учбово-методичною і навчальною 

літературою, навчальними програмами і навчальними посібниками. Ця практика мала 

продовження й у звітному 2006 році. 

Протягом 2006 року при безпосередньої участі кафедри інтегрованих технологій 

машинобудування НТУ ”ХПІ” було подовжено співробітництво за відповідними договорами, у 

тому числі в науково-дослідній сфері, з Фраунгофер інститутом технології та автоматизації 

виробництва Штутгартського університету (Німеччина), термін дії договору 2005-2009 рр., з 

Грузинським технічним університетом, термін дії договору 2005-2009 рр. і Ульяновським 

державним технічним університетом (Росія), термін дії договору з 2004 р. з подальшим 

щорічним подовженням при відсутності заперечень сторін. 

З 2006 року завідувач кафедри проф. Грабченко А.І. є співкоординатором у 

підготовчій діяльності й участі України за європейським проектом ManuFuture згідно Сьомої 

Рамкової програми наукових досліджень ЄС на 2007-2013 рр.  

 

Наукова робота вчених кафедри теоретичної та експериментальної фізики ведеться 

на міжнародному рівні, свідченням чого є велика кількість доповідей на міжнародних 

конференціях і статей, опублікованих в міжнародних журналах. Науково-дослідні роботи 

проводяться у співробітництві з вченими США, Швеції, Німеччини, Росії, Білорусі та ін. 

Лабораторія фізики напівпровідників та напівпровідникового матеріалознавства на протязі 8 

років (1999-2006 р.) веде сумісні наукові дослідження з вченими Массачусетського 
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технологічного інституту (Кембрідж, США, фізичний факультет, лабораторія проф. 

Дресселхаус М.С.) по розробці фізичних основ створення низькорозмірних наноструктур на 

основі сполук  IV-VI груп періодичної системи елементів і вісмуту з високою 

термоелектричною ефективністю  та по дослідженню квантових розмірних ефектів в цих 

структурах. Лабораторія підтримує наукові зв’якзи з колегами з різних країн по проблемі, що 

розробляється (Беларусь, Молдова, Росія, Тайвань, США, Франція, Німеччина). 

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. Результати досліджень представляються 

на Міжнародних конференціях. 

Лазерна лабораторія співробітничає з вченими Чалмерського університету технології 

(Гетеборг, Швеция), Інституту кристалографії РАН (Москва, Росія), Інституту фізики 

Сибірського відділення РАН (Красноярськ, Росія) та Уральського державного економічного 

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

трансротаційною наноструктурою, яка формується при переході з аморфного в кристалічний 

стан. Результати досліджень представляються на Міжнародних конференціях та у спільних 

публікаціях. 

 

Кафедра технології жирів вже декілька років співпрацює з провідною фірмою світу, 

виробником ферментних препаратів – Novozymes (Данія), її представником в Україні фірмою 

«Новоконтакт». Результатом цієї співпраці є впровадження на підприємствах України 

(Вінницький ОЖК, АТ «Авіс», «Креатив», м. Кіровоград, Запорізький ОЖК) ферментної 

технології переетерифікації жирів. 

 

В межах міжнародного договору про наукове співробітництво між  кафедрою технології 

кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ “ХПІ”, Вищою технічною школою (м. Вісмар, 

Німеччина), Інститутом діагностики і санування історичних архітектурних пам’яток та споруд 

ім. Е.Дальберга (м. Вісмар, Німеччина)  та  науково-дослідним інститутом будівельних 

матеріалів при Австрійському Інституті Хімії і Техніки (Відень, Австрія) проводяться спільні 

дослідження об’єктів, здійснюється  обмін інформацією щодо сучасних методів досліджень і 

лабораторного устаткування,  друкуються спільні публікації, а також відбуваються взаємні 

відвідування представників сторін договору.  За звітний період (2006 р.): опубліковано 2 статті 

із участю співробітників Вищої технічної школи м. Вісмар (Німеччина) та Інституту 

діагностики та санування історичних архітектурних пам’яток і споруд ім. Е.Дальберга; в жовтні 

2006 р. колективом кафедри організовано прийом іноземної делегації у складі професора 

Х.Фенцмера та докторів М.Балака і Н.Лісних, а також проведено відкриті лекції для наукової 

спільноти НТУ “ХПІ” за матеріалами наукових досліджень.  

У грудні 2006р. проф. Рищенко М.І. відвідав семінар-нараду вчених, викладачів та 

провідних спеціалістів, які працюють в області технології кераміки, вогнетривів та дизайну 

кераміки, яка відбувалась в Білгородській академії будівельних матеріалів ім. Гришманова 

(Росія). Зроблено доповідь щодо розробки нових навчальних планів по спеціальності 09.1606 в 

умовах вступу України в Болонський процес 

 

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 ( 
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м. Санкт-Петербург, Росія), Інститут фізики твердого тіла і напівпровідників ( м. Мінськ, 

Білорусь), Центр національних наукових досліджень ( м. Париж, Франція). У 2006 році у 

Швейцарському федеральному технологічному інституті проходив стажування та проводив 

наукові дослідження докторант кафедри Хрипунов Г.С. 

 

Професор кафедри газогідродинаміки Аврамов К.В.  у червні - вересні 2006 р. 

здійснив наукове стажування в Ізраїльському технічно - технологічному інституті. В цей час він 

працював з проф. Гендельманом над грантом  № 486/05”Strongly nonlinear vibration absorbers” , 

що фінансувався Ізраїльським науковим фондом, а проф. Воробйов Ю.С. прийняв участь у 

науковому співробітництві з Інститутом проточних машин ПАН (м. Гданьск, Польща) та 

Військово - технічним університетом (м. Варшава, Польща).  

 

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. 

 

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).  

 

Науковці кафедри  підйомно-транспортних машин ведуть плідне співробітництво з 

профільними науково-учбовими установами за кордоном: Магдебурзький (Німеччина), 

Петрошанський (Румунія) та Мішкольцький (Угорщина) університети. 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). 

 

Протягом 2006 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 . 

 

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 

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).  
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Науковцями  НДПКІ «Молнія» розпочато виконання   договорів з ДКБ „Південне” 

для Китайської космічної корпорації науки і техніки  в галузі електромагнітної стійкості 

об’єктів ракетно-космічної техніки та корпорацією «Боїнг» (США). 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».  

 

Вчені кафедра турбінобудування ведуть активне співробітництво в галузі створення 

нових типів турбінного обладнання з   провідними світовими фірмами -   компанією Samsung 

TechWin  Company, Ltd. та фірмами     Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd  

(Республіка Корея ); з  італ’янською  фірмою  “Nuovo  Pignone”. 

 

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 .  

 

На протязі року виконувалось 6 міжнародних госпрозрахункових договорів , обсяг 

фінансування яких у 2006р. склав 220 тис. грн. 

Прикладом таких договорів може слугувати договір між НТE «ХПІ» та британською 

інноваційною компанією Imprimatur Capital Ltd , присвячений розробці бази даних, створених в 

НТУ «ХПІ», і спрямований на реалізацію на внутрішньому та зовнішніх ринках  інноваційних 

та комерційно-завершених технологій. 
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8. Інформація про заходи, що здійснювались спільно з науковими установами НАН 

України та галузевих академій, з підприємствами 

 

8.1. Співробітництво з науковими установами НАН України та інших академій 

 

Науково-технічна співпраця з установами Національної академії наук  України є одним 

із стратегічних напрямів діяльності НТУ „ХПІ”. Ця співпраця може, наприклад, ілюструватися 

наступними даними: щорічно 30-40 викладачів університету проходять стажування в інститутах 

НАН України; 15-30 наукових проектів виконуються спільно з установами НАН України ; 25  

науковців НАН України є членами спеціалізованих рад  НТУ «ХПІ» по захистам дисертацій;80  

науковців НАН України приймають участь в навчальному процесі; 40% магістрів виконують 

наукові дослідження з використанням лабораторного обладнання інститутів НАН України ; 

науковці університету щорічно захищають 12-15 докторських і 50-60 кандидатських 

дисертацій, із них 30% захищаються в спецрадах НАН України . 

 

У 2006 році спільно з науковими установами НАН України університет провів 7 

спільних науково-технічних конференцій: 

 

Всеукраїнська науково-методична конференція „Викладання історії науки і техніки в 

університетах України” (спільно з Центром  досліджень науково-технічного потенціалу та 

історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України та Інститутом  історії України НАН України). 

Міжнародна конференція „Перспективи розвитку енергетики, електричного та 

дизельелектричного транспорту» (спільно з Інститутом електродинаміки НАН України); 

Науково-технічна конференція “Проблеми якості, довговічності зубчастих передач, 

редукторів, їх деталей та вузлів”.(спільно з Інститутом машин і систем НАН України) 

XVІ міжнародний науково-технічний семінар "Високі технології в машинобудуванні" 

(спільно з Інститутом надтвердих матеріалів та  Інститутом проблем матеріалознавства НАН 

України). 

Науково-технічна конференція з міжнародною участю “Силова електроніка та 

енергоефективність-2006” (СЕЕ-2006) спільно з Інститутом  електродинаміки НАН України та 

Науковою радою НАН України „Наукові основи електроенергетики”, 

Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми автоматизованого 

електроприводу. Теорія і практика” (спільно з Інститутом  електродинаміки НАН України). 

Другі наукові читання ім. акад.. НАН України А.С.Бережного 

„Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких і неметалевих та силікатних 

матеріалів” (спільно з Науковою радою з проблеми неорганічної хімії НАН України) 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Біотехнологія. Освіта. Наука” 

(спільно з НДІ мікробіології та імунології ім. Мечнікова НАН України). 

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. 
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Університетом спільно з Інститутом проблем машинобудування  ім. А.М.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”. 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. Співробітники кафедри 

виконують науково-дослідну  роботу за темами Інституту іоносфери. Вони також беруть участь 

в роботі секції "Радіофізичні дослідження іоносфери" Наукової ради з проблеми "Радіофізика 

та НВЧ  електроніка"  при  Відділенні  фізики і астрономії НАН України, а також в наукових 

конференціях та семінарах. 

Науковці університету проводять наукові дослідження у тісній співпраці з інститутами 

НАН України, серед який відмітимо наступні:  

Інститут  електрозварювання ім.  Є.О Патона 

Інститут електродинаміки 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича 

Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова 

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля 

Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного 

Інститут проблем литва 

Інститут сорбції та проблем ендоекології 

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини 

Інститут сцинтиляційних матеріалів  

НТК “Інститут Монокристалів” 

Інститут  напівпровідників  

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний  інститут»  

Інститут  радіофізики та електроніки ім.  О.Я. Усікова  

Радіоастрономічний інститут 
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Фізико-механічний інститут  

Фізико - технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна    

 Інститут загальної і неорганічної хімії 

 Інститут  фізичної хімії  ім. Л. В. Писаржевського 

 Інститут технічної теплофізики 

Основні напрямки спільних наукових досліджень  - фундаментальні та прикладні 

проблеми електромагнітного впливу на різні об'єкти  (спільно  з інститутом проблем 

матеріалознавства ім.  І.М. Францевича НАН України, інститутом електродінамики НАН 

України, Інститутом  радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усікова ); енергозбереження ( 

спільно з Інститутом технічної теплофізики, Інститутом проблем машинобудування ім. 

А.М.Підгорного); фізико-хімічні основи створення каталізаторів та видобутку вуглеводнів 

із надр (спільно з Інститутом фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського , Інститутом проблем 

машинобудування   ім. А. М. Підгорного , Інститутом сорбції та проблем ендоекології ); 

створення наноструктурованних плівкових об'єктів як основи елементної бази мікро - та 

нано - електроніки (спільно з Інститутом низьких температур ім. Б.І.Вєркіна , Інститутом 

радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усікова, Інститутом напівпровідників , Національним 

науковим центром «Харківський фізико-технічний  інститут»); синтез нових органічних 

провідників та вивчення їх фізико-хімічних властивостей (спільно з Національним 

науковий центр «Харківський фізико-технічний  інститут», Інститутом загальної неорганічної 

хімії , Фізико-механічний інститут, Фізико - технічним інститутом низьких температур ім. 

Б.І.Вєркіна); створенню флуоресцентних зондів для медико-біологічних досліджень 

(спільно з Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини ) та ін. 

Наведемо далі деякі приклади науково-технічного співробітництва вчених університету 

з науковими установами НАН України. 

Вчені кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології  

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

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

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

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

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

ендоекології НАН України в галузі використання адсорбентів в хімічних технологіях. 

  

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). 

  

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 
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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. 

  

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. На кафедрі створені спеціальні рентгенівські дзеркала 

для атестації плазмового джерела рентгенівського випромінювання для рентгенівської 

літографії, що розробляється в цій науковій установі. Разом Інститутом  низьких температур 

ім. Вєркіна НАН України проводяться спільні дослідження з комплексного опромінення 

зразків різних матеріалів, в тому числі, конденсованих плівок фуллерену та квазікристалів, 

потоками електронів, протонів і сонячної радіації, що імітують дію чинників космічного 

простору. Спільно з Інститутом  радіофізики та електроніки ім. Усікова  НАН України 

проводиться вивчення плівкових багатошарових наноструктур у НВЧ діапазоні; в цій науковій 

установі досліджуються властивості цих об’єктів у надвисокочастотному діапазоні ,а на 

кафедрі-вимірюються статичні магнітні та магніторезистівні характеристики. Крім того 

створюється ЕПР- спектрометр з локальним статичним намагнічувальним полем на основі 

високо анізотропних постійних магнітів. 

 

Роботи  науковців кафедри технічної електрохімії координуються тематичними планами 

інститутів НАН України, подаються спільні проекти. Професори кафедри входять в Раду з 

проблеми "Електрохімія" НАН України і Асоціацію корозіоністів України  (кафедра є 

колективним членом Асоціації). Кафедра має  наукові  зв'язки  з  вітчизняними  та  зарубіжними 

вищими навчальними  закладами  та  науковими  центрами.  Серед них Російський хіміко-

технологічний університет, , НТК “Інститут Монокристаллов” НАН України, Фізико-

механічний інститут НАН України (м. Львів. Крім того вчені кафедри тісно співробітничають з 

Інститутом загальної і неорганічної хімії  НАН України (м. Київ) і Фізико-механічним 

інститутом (м. Львів) НАН України, ФТІНТ ім. Вєркіна ( спільний проект УНТЦ №3268 з 

лабораторією мікроконтактних вимірювань), ННЦ "ХФТІ" (лабораторія фізики плазми). 

Інтереси наукової школи кафедри парогенераторобудування у напрямку 

удосконалювання технологій проектування та експлуатації об’єктів атомних енергогенеруючих 

комплексів та об’єктивна оцінка необхідності для України нарощування енергетичних 

потужностей на АЕС призвели до відкриття філії кафедри у головному науково-дослідному 

інституті в цієї галузі – Національному науковому центрі “Харківський фізико-технічний 

інститут” (ННЦ «ХФТІ»).  

Постійна участь провідних наукових співробітників ННЦ „ХФТІ” в якості філії у 

виконанні наукових досліджень кафедри та залучення лабораторної бази цього інституту є 

новою формою організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. 

В наслідок сумісної роботи з ННЦ „ХФТІ” підготовлено до друку у 2007 році підручник 

“Конструкції, матеріали, процеси і розрахунки реакторів і парогенераторів АЕС” та 

монографія „Математичне моделювання теплових схем енергоблоків ТЕС та АЕС”. 
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Окрім співробітництва з науковими установами НАН України вчені університету мають 

тісні науково-технічні зв’язки з галузевими науково-дослідними та дослідно-

конструкторськими інститутами, в першу чергу з такими провідними галузевими науковими 

закладами як : 

Науково-дослідний та проектний інститут основної хімії 

 Національний науковий центр «Інститут метрології» 

 Науково-дослідний інститут радіовимірювань 

 Український державний вуглехімічний інститут 

 Український інститут масел та жирів 

 Український науково-дослідний інститут вогнетривів    ім. А.С.Бережного 

 Інститут медичної радіології  АМН України ім. С.П.Григор’єва 

 Інститут мікробіології та імунології  АМН України    ім. І.І. Мечнікова 

 Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка АМН України 

 

Роботи з цими НДІ ведуться переважно на госпдоговірній основі і присвячені 

вирішенню науково-технічних проблем енергетики, енергозбереження, створенню нових  

хімічних технологій . 

 

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 . 
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8.2. Госпдоговірні науково-дослідні роботи 

 

 В 2006 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 2006 році 

госпдоговірної тематики склав 5316 тис. грн. Наукові дослідження виконувались на 

замовлення підприємств Великої Британії, Індії, Італії, Кореї, Німеччини, Росії, США, 

Швейцарії, Данії. 

 

У таблиці наведені дані, які відображають стан госпдоговірної наукової діяльності 

університету за 2006 рік: 

 

Підрозділи НТУ“ХПІ” 

Фінансування виконаних у 2006р. робіт 

Кількість 

договорів 

Загальний обсяг 

фінансування 

(тис.грн.) 

Обсяг сплачених 

етапів та робіт 

(тис.грн.) 

Наукові підрозділи 

базового університету 
219 3735 3109 

НДПКІ “Молнія” 84 1500 1300 

Експериментальна база 

НДПКІ „Молнія” 
1 400,0 400,0 

Міжнародні договори 6 220 220 

Роботи ДКНТ 7 287 287 

Усього 317 6142,0 5316,0 

 

В минулому році в університеті виконувалось 317 господарчих договорів із 

загальним обсягом фінансування 6142 тис. грн. Більшість з них стали практичним 

продовженням наукових досліджень, створення новітніх технологій та 

конкурентноспроможних розробок за пріоритетними напрямками у розвитку науки і техніки, 

які отримані при виконанні бюджетних науково-дослідних робіт за основними науковими 

напрямами, а також є продовженням подібних договорів, виконаних у попередні роки. 

Тематика госпдоговірних робіт є визначальною для розвитку провідних галузей у народному 

господарстві.  

Практичним продовженням наукових досліджень, стали науково-дослідницькі роботи, 

що виконуються по господарчим договорам на замовлення підприємств Харківської області 

таких як ДП „Завод ім. Малишева”, ВАТ „ХТЗ”, ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», 

ВАТ «Промгидропривод», Державного підприємства Харківський механічний завод „ФЕД”, 

Харківським заводом транспортного устаткування (ХЗТУ), ВАТ “Харверст”, ВАТ “Турбогаз” у 

напрямку удосконалення конструкцій елементів транспортних засобів спеціального 

призначення в процесі модернізації, удосконалення конструкцій елементів транспортних 

засобів спеціального призначення, конструкцій елементів тепловозів 2ТЕ10, 2ТЕ116 в процесі 

модернізації та ремонту, розробки математичних моделей для дослідження міцності, 

жорсткості, надійності елементів гідро- та пневмосистем, розробки математичних моделей для 

дослідження міцності, жорсткості, надійності елементів вітроенергетичних установок великої 

потужності. Дослідження на замовлення по перекомпонуванню агрегатних верстатів 
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дозволяють скоротити час технологічної підготовки виробництва при зміні об’єктів 

виробництва та зменшити витрати при проведенні реінжинірінгу технологічних процесів, в 

яких необхідне використання спеціального агрегатованого обладнання. При вирішенні завдань 

перекомпонування агрегатних верстатів на випуск нової продукції одночасно вирішуються 

питання оптимізації технологічних компонувань за критеріями економічності. Запровадження 

розробок спрямовано на реновацію високопродуктивного автоматизованого технологічного 

обладнання, яким є агрегатні верстати, відродження або підвищення ефективності діючого 

машинобудівного виробництва, створення нових робочих місць у матеріальній сфері. У 

напрямку конструювання, розрахунків індукторів та виготовлення робочих обмоток 

індукторних систем з концентратором магнітного поля для МІУ-20 та МІУ-24” для обтиску 

горловин криобіологічних судин з Харківським заводом транспортного устаткування (ХЗТУ). У 

поточному році введено в експлуатацію з заміною окремих блоків та вузлів МІУ-24 на заводі 

ХЗТУ. Виготовлено нові та відремонтовано індукторні системи з концентраторами магнітного 

поля, які експлуатуються. Виготовлено робочі обмотки для індукторів. У напрямку модернізації 

гідрофікованого обладнання верстатобудівних та металургійних заводів, що дозволяє за 

мінімальними витратами переобладнати виробництво. 

За результатом науково-дослідних робот кафедри парогенераторобудування в напрямку 

розвитку системного аналізу і теорії імітаційного моделювання, як одного з засобів 

математичного моделювання технологічних процесів теплоенергетичного устаткування, у 2006 

році в НТУ „ХПІ” вперше в практиці вітчизняної енергетики виготовлено промисловий 

зразок конденсаційного повітропідігрівника з циркулюючими теплоакумуляторами, що не 

має аналогів в Україні, для котлів, які працюють на газоподібному паливі. Його втілення у 

виробництво і подальша експлуатація в конструкціях опалюючих котлів сприяє вирішенню 

проблеми енерго- і ресурсозбереження України шляхом забезпечення загальної економії 

газоподібного палива до 15 % на один котел і дає можливість знизити генерацію оксидів азоту у 2 

рази та викиди вуглекислого газу - на 25 %. У дійсний час вченими кафедри на КП „“Харківські 

теплові мережі” завершуються контрольна зборка та обкатка вузлів, що обертаються. 

розроблена структура і математичне забезпечення методики оцінки технічного стану 

тепломеханічного устаткування теплових мереж для прогнозу терміну його експлуатації, 

закінчено виготовлення та зборку всіх вузлів конденсаційного повітропідігрівника 

Згідно з завданням на виконання у 2006 році розроблені технології виготовлення деталей 

та керуючі програми на верстати з ЧПК. Найважливішими впровадженнями були розробка 

технологій виготовлення деталей із застосуванням прогресивного комбінованого інструменту, а 

також технології обробки кольорових матеріалів із застосуванням інструментів з надтвердих 

матеріалів. Все це дало можливість значно поліпшити якість продукції, а також збільшити 

продуктивність виробництва. Отриманий досвід в умовах замовника робіт ТОВ „КІБ”, м. 

Харків свідчить про попит на таку роботу серед підприємств малого та середнього бізнесу 

На замовлення Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України 

проведено комплекс електрохімічних та корозійних досліджень різноманітних систем захисних 

багатошарових покриттів на конструкційному матеріалі лопаток парових турбін, що дозволило 

визначити їх оптимальний варіант і технологію нанесення. Впровадження даної розробки в 

виробництво енергетичного обладнання дозволить зменшити ушкодження від ерозійно-

корозійного зносу, оптимізувати гідродинамічний режим роботи турбін і підвищити їх КПД. 

Методика дозволяє в 1,5 – 2 рази зменшити час на проведення досліджень захисних 

властивостей покриттів, вибіру їх оптимального варіанту, при одночасному покращенні 

(збільшенні) вірогідності прогнозованих результатів корозійної стійкості на 25-30 %. Розробка 

включає в себе створення алгоритму проведення комплексу електрохімічних досліджень та 

корозійних випробувань з металевих зразків з різноманітними типами захисних покриттів. В 

експериментах використовуються стандартні та оригінальні методичні прийоми, що 
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дозволяють максимально імітувати та враховувати особливості реальної експлуатації деталей з 

покриттями, зокрема, корозію в умовах тертя (фретінг–корозію), при наявності контакту 

різнорідних металів, при високих температурах. Розробка може бути також впроваджена в 

інших галузях, зокрема хімічній чи фармацевтичній промисловості, де елементи обладнання 

піддаються одночасно корозійному та ерозійному зносу 

Вченими-виконавцями кафедри Металознавства та термічної обробки металів 

розроблено технологічний процес нанесення зносостійкого підшару на основі корунду на 

вироби з чистого алюмінію та його сплавів; розроблена, виготовлена та випробувана 

технологічна оснастка для нанесення керамічних шарів на готові вироби. Результати можуть 

бути використаними в таких галузях народного господарства: машинобудування, 

приладобудування, авіаційній та автомобілебудівній. У 2006 році в межах договору з приватної 

виробничою майстерною науковцями кафедри було проведено нанесення зносостійких 

антифрикційних покриттів на алюмінієвих виробах бензонасосів автомобілів. Роботи по 

договору будуть подовжені у наступному році. 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. Технологія є екологічно чистою.  

У 2006 році на лабораторних пристроях ТОВ "Науково-технічний центр прикладної 

науки і техніки" (м. Харків) науковцями кафедри загальної та неорганічної хімії досліджено 

залежність температури застигання дизельного пального від вмісту у ньому полімерної 

композиції замовника. Знайдено композицію, 1% домішка якої знижує цей показник від –12 

С до –26 С. Робота спрямована на розробку хімічних композицій, що здатні знижувати 

температуру застигання дизельного пального та мазуту. Галузь застосування – нафтова 

промисловість України. На замовлення ТОВ "УкрДНТЦ Енергосталь" (м. Харків) були 

вирішені питання визначення фізико-хімічні характеристики регенерованих продуктів –сірчаної 

кислоти та сульфату натрію; розроблені рекомендації щодо метрологічного забезпечення 

технологічного процесу регенерації відпрацьованих сірчанокислотних розчинів ВАТ "Полоцьк 

– Скловолокно". Одержані результати є основою для розрахунку характеристик основного 

обладнання промислової установки регенерації відпрацьованих сірчанокислотних розчинів з 

наступним вибором та виготовленням ( у разі потреби) цього обладнання. 

Для Національного технічного університету сільського господарства визначено фізичні і 

хімічні особливості біопалив на основі ріпакової олії і вплив біопалив і суміші з дизельним 

паливом на показники потужності, паливної економічності, токсичності відпрацьованих газів 

дизеля 3ДТ, який призначений для сільськогосподарських тракторів і самохідних шасі. 

Проведені дослідження на моторному стенді. Дано рекомендації щодо розробки національних 

стандартів на біодизельне паливо рослинного походження з ріпакової олії та проведення 

наступних стендових випробувань. Розроблено технічне завдання на стаціонарну 

електростанцію потужністю 1 МВт на базі мотор-генератору 11ГД100М виробництва ДП 

„Завод ім. Малишева”, розроблена конструкторська документація головки циліндрів 

тепловозного двигуна. 

На кафедрі технології палива та вуглецевих матеріалів у 2006р проведена велика 

кількість аналізів нафти та нафтопродуктів на замовлення фірми «ВТіІ» (бензинів, дизельних 

палив, мастил). Аналізувався вплив різних домішок на якість моторних палив. Проведені 

досліди оцінки якості палив з використанням методу діелектрометрії. Проводились також 

консультації представникам організацій, пов’язаних з переробкою і використанням 

нафтопродуктів. 

Загальний об
’
єм фінансування по цим господарчим договорам більш 310 тис. грн. 
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На замовлення Підприємства Харківської асоціації промисловців та підприємців 

“Граніт” “Промислово-комерційний центр” (ПХОАПП “Граніт” “ПКЦ”м. Харків) наукові 

співробітники кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології кілька 

років працюють над технологічним регламентом на проектування і виконують роботи по 

супроводженню спорудження та вводу в експлуатацію установки виробництва метанольного 

продукту-ректифікату неповним окисненням природного газу киснем повітря. Результати 

досліджень щодо отримання метанолу неповним окисненням вуглеводнів під тиском будуть 

підґрунтям для розробки вихідних даних на проектування малогабаритних установок 

виробництва метанолу – інгібітора гідратоутворення – безпосередньо на об’єктах 

нафтогазового комплексу. 

 

 
 

Розробка «Технологія виробництва метанольного продукту-інгібітора 

гідратоутворення прямим окисненням природного газу киснем повітря» на 

Всеукраїнському конкурсі-виставці «Кращий вітчизняний товар року» в рамках 

загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна» (22–26 серпня 2006 р.), 

присвяченій 15-й річниці Незалежності України, в номінації «Наука» нагороджена 

дипломом «Переможець Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий товар 2006 року» 

та Золотою медаллю. 

Актуальні проблеми, пов'язані з вібрацією та руйнуванням сучасних турбомашин, які 

широко використовуються в різних галузях сучасної промисловості і визначають 

енергозабезпеченість країни та її екологічну безпеку. Проведено дослідження, що базуються на 

авторських розробках вирішення різноманітних задач вільних і вимушених коливань та 

прогнозування ресурсу складних конструкцій з урахуванням деградації механічних 

властивостей матеріалу, вимушених коливань коліс турбін ТКР і ЦК ГПА, що показують різні 

джерела формування окружного розкиду напружень у подібних точках лопаток коліс. У 

колесах турбін ТКР у такому розкиді основну роль грає перевантаження, тобто ріст 

резонансних амплітуд напружень у порівнянні з амплітудами симетричної системи. Для даного 
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типу коліс при внесенні розладу ступінь викривлення власних форм і рівень росту резонансних 

амплітуд напружень можуть бути істотними (більш 40 %).  

Проведені чисельні дослідження вібраційних характеристик робочих коліс відцентрових 

компресорів СПЧ-16/76-1.7 виробництва ВАТ "Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе" з метою 

виявлення причин їх руйнування. Для цього проведено статичний аналіз характеристик НДС та 

динамічний аналіз при імпульсному та гармонічному резонансному навантажені. В результаті 

проведених досліджень показано, що небезпечними є резонансні режими по зонтичній формі 

коливань, на яких інтенсивність напружень може перевищувати у 20 разів аналогічні 

характеристики порівняно зі статичним навантаженням. Видано рекомендації щодо зниження 

напружень при неминучих резонансних режимах, пов'язані з оптимізацією цих коліс. В якості 

варійованих параметрів доцільно використовувати товщини радіального перетину основного та 

покривного дисків. 

Проведено аналіз вібраційних характеристик лопаткового апарату компресорів ГТ-115 

ВАТ “Турбоатом” при наявності пошкоджень типу тріщина. Досліджується вплив місця та 

орієнтації тріщини на власні частоти коливань лопатки. Показано, що найбільший вплив на 

нижчі частоти коливань мають пошкодження біля кореня лопатки, а на вищих – посередині та 

на периферії пера лопатки. Більш значний вплив означені дефекти оказують на поля 

інтенсивності напружень. Проведені дослідження можуть використовуватися для 

визначення діагностичних ознак виникнення тріщин втоми в лопатках компресорів. 

Результати чисельних досліджень впроваджені на підприємствах ВАТ "Сумське НВО ім. 

М.В.Фрунзе" і ВАТ “Турбоатом”. 

 

 
 

В роботі з ВАТ “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання  ім. М. В. Фрунзе» 

(м. Суми) була створена спеціалізована програма автоматизації побудови розрахункових 

просторових моделей робочих коліс на основі параметричного моделювання для підвищення 

швидкості виконання варіантних розрахунків робочих коліс при новому проектуванні або 

модернізації режимів роботи турбокомпресора під вимоги конкретного Замовника. Розроблена 

програма представляє собою спеціалізовану систему автоматизованого проектування 

параметричного типу, яка дозволяє користувачу створити модель робочого колеса 

відцентрового компресора за допомогою гнучкого набору параметрів. Створена модель може 

бути передана в існуючий програмний комплекс інженерного аналізу для виконання 

розрахунків. 

В роботі досліджується вплив величини границі текучості по напруженням на характер 

пружно-пластичного деформування і пружного розвантаження робочого колеса, що 

знаходиться під дією інерційного навантаження. За допомогою багатьох варіантів розрахунків 
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методом скінчених елементів показано, що є, так би мовити, критичне значення границі 

текучості по напруженням. Матеріали, що мають границю текучості нижче цього критичного 

значення не рекомендується використовувати для виробництва робочих колес центробіжних 

компресорів, бо це призведе до перерозподілу картини деформування, появи великих 

згинаючих моментів і переміщень, які після розвантаження колеса не зникають. Для з'ясування 

причини різного характеру деформування робочого колеса для сталей з різними границями 

текучості проводився ряд розрахунків напружено-деформированого стану колеса. 

Для Акціонерного товариства Енергетичні системи Сіменс (Німеччина, Рур, м. 

Мюльхайм) розроблено сучасний метод для оцінки повзучості і пошкоджуваності 

газотурбінних компонентів з врахуванням неоднорідного розподілення діючих температур.  

Що стосується тематики науково-дослідницьких господарчих робіт кафедрі фізики 

металів та напівпровідників, то слід наголосити, по-перше, на її наступності з тематикою 

держбюджетних фундаментальних робіт, а по-друге, на тому, що виконувані госпдоговірні 

дослідження є вельми наукоємними – вони спрямовані на розробку нових фокусуючих 

елементів на основі багатошарових рентгенівських дзеркал, дослідження та наукове 

обґрунтування нових технологій з модифікації поверхонь деталей машин з метою підвищення 

їх зносостійкості, а також на забезпечення неруйнівного контролю відповідальних вузлів - 

залізничних підшипників. Проведені дослідження морфології поверхні, структури та фізико-

механічних характеристик поверхневого шару деталей машин до та після спеціальної обробки. 

Результати впроваджуються ХАДО (м. Харків) для поліпшення показників якості деталей, 

зокрема підвищення їх зносостійкості. За допомогою розробленої на кафедрі фізики металів та 

напівпровідників оригінальної методики провадиться визначення залишкового аустеніту в 

еталонних кільцях, що використовуються при суцільному неруйнівному магнітному контролі 

термообробки кілець. Це забезпечує високу надійність залізничних підшипників в 

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

тощо). За проханням замовника АТ "Харківський підшипниковий завод" виконані дослідження 

серії зразків, хоча фінансування цих робіт з об’єктивних причин у 2006 р. не проводилось. 

Роботи планується продовжити в 2007 р. Виконувані роботи є частиною проблемних розробок 

замовника (Інститут напівпровідників НАНУ, м. Київ) зі створення діагностичної системи 

для контролю наноструктурованих плівкових об’єктів, що будуть становити основу нової 

елементної бази мікро - та наноелектроніки. В межах робіт розроблені нові фокусуючі елементи 

в діапазоні довжини хвиль 0,4-1,2 нм на основі багатошарових рентгенівських дзеркал. Таким 

чином, тематика госпдоговірних робіт кафедри не пов’язана з вирішенням якихось дрібних, 

повсякденних виробничих завдань, а є визначальною для розвитку провідних галузей у 

народному господарстві. Цю тенденцію кафедра буде зберігати і в наступні роки.  

Багаторічна науково-дослідна співпраця кафедри “КОЛІСНІ ТА ГУСЕНИЧНІ 

МАШИНИ ІМ. О.О. МОРОЗОВА” із Львівським науково-дослідним радіотехнічним інститутом 

подовжена і в 2006 році. Науковцями кафедри проведено математичне моделювання системи 

керування електроприводом танкової зенітної установки, проведено вибір характеристики 

поляризованого реле системи керування електроприводом зенітної установки, синтезовано 

система керування танковою зенітною установкою із широтно-імпульсною модуляцією. 

Загальне фінансування цих робіт у 2006 році склало понад 50 тисяч гривень. 
В 2006 році були подовжені госпдоговірни роботи кафедри гідромашин з різними 

підприємствами України: Гідропромом, Криворожським будівнеуправлінням 

«Дніпроелектромонтаж» та „Запоріжсталлю” у напрямку забезпечення безпечних умов роботи з 

ремонту та експлуатації гідравлічних систем. 

Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування плідно співрацює з ВАТ ХК 

«Лугансктепловоз». В 2006 році був здійснений вибір та аналіз властивостей матеріалу з якого 

мають виготовлятися балони для пневматичних ресор, були виготовлені опитні зразки на 

заводі-ізготовітелі у кількості 10 шт. з представленням сертифікату якості. Розроблена програма 
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випробувань, методики проведення іспитів та технічних пропозицій з обладнання стенду для 

випробувань пневморесор. Проводились теоретичні дослідження динаміки дизель-

електропоїзда, обладнаного візками з пневматичними ресорами. Для ДП «Харківський 

метрополітен» був вибраний енергозберігаючий закон регулювання тягового електроприводу. 

Проведені розрахунки параметрів тягового електроприводу метровагонів з покращеними 

енергетичними характеристиками.  

Подовжувались роботи 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 процесі 

виконання науково-дослідних робот проведено: розробку алгоритмів і моделей системи 

управління на основі методу синтезу аналітичного конструювання регуляторів за критерієм 

узагальненої роботи (АКОР) за умови забезпечення мінімальних топливо-енергетичних витрат; 

знаходження параметрів моделей окремих регуляторів системи управління з урахуванням 

навантаження дизель-поїзда; проведено дослідження на математичних моделях структур 

системи управління за умови забезпечення певного критерію якості; розробку рекомендацій що 

до впровадження алгоритмів та моделей в структури системи управління дизель-поїзда та 

коректування структури та алгоритмів інформаційної системи дизель-поїзда; проведено 

дослідження динаміки розгону та гальмування дизель-поїзду ДЕЛ-02М. За результатами цих 

досліджень скориговано програмне забезпечення з метою оптимізації енерговитрат під час 

перехідних режимів. Виготовлено робочий примірник приладу та впроваджено на 

модернізований дизель-поїзд №3. Технічні характеристики розробки відповідають світовому 

рівню. Результати роботи планується впровадити в САР електропередачах дизель-поїздів, що 

проектуються ОАО ХК "Луганськтепловоз". Загальне фінансування цих робіт у 2006 році 

склало понад 90 тисяч гривень.  

Вченими кафедри “Електричні машини” розроблено вентильний занурювальний двигун 

для привода насоса нафтових свердловин з підвищеним енергетичним показником, виконані 

розрахунки робочих характеристик цього двигуна. Розроблено, виготовлено та 

експериментально випробувано високошвидкісний електродинамічний привод для захисту 

застосування у персональних комп'ютерах. Виготовлено макетний зразок генератора для 

мікроГЕС, який задовольняють потребам малої енергетики. Проведені випробування 

генератора в Домбає. 

У роботі на замовлення ДПВ НДІ «Укренергомежпроект» науковими співробітниками 

кафедри «Передача електричної енергії» вирішене завдання заміщення природних 

зосереджених заземлювачів у вигляді залізобетонних стійок і фундаментів (підножників) 

сукупністю лінійних електродів. При цьому максимальна погрішність визначення 

електричних характеристик природних заземлювачів складає близько 30%. Детальне 

врахування провідності природних заземлювачів у рішенні задачі розрахунку 

нееквіпотенціальних заземлювальних пристроїв електроустановок є обов'язковим, у тому числі 

й через необхідність зниження електромагнітних завад. 

В 2006 році працівниками кафедри “Промислова і біомедична електроніка” проводились 

науково-дослідні роботи “Цифрова система керування електроприводом постійного струму” та 

“Розробка та дослідження компенсованих керованих випрямлячів”. Загальний об
’
єм 

фінансування понад 100 тис. грн. Розроблено систему керування електроприводом 

постійного струму. Виготовлено експериментальний зразок. Розроблено комп
’
ютерні моделі 

компенсованих керованих випрямлячів. Зроблено порівняльний техніко-економічний 

розрахунок перетворювальних систем. 

На кафедрі «Електроізоляційна та кабельна техніка» в 2006 році продовжувались 

госпдоговірні роботи в галузі оцінки технічного стану кабельної продукції та прогнозування її 

залишкового терміну експлуатації (замовник – Сертифікаційний Цент АСУ, м. Харків). Були  

досліджені в лабораторних умовах зразки кабелів з енергоблоків Рівненьської АЕС. Роботи 
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виконувались за участю ННЦ ХФТІ, ЗАТ «Завод «Південкабель»» та ХДУ ім.. Каразіна В.Н. 

Головним результатом досліджень є встановлення типів кабелів, ресурс яких близький до 

завершення. Обгрунтовано рекомендації щодо заміни окремих типів кабелів на нові. Це 

забезпечить надійну експлуатацію електрообладнання, важливого для безпечної експлуатації 

енергоблоків АЕС в наступні п`ять років. Планується провадження цих досліджень в 2007 – 

2008 роках. Продовжились роботи по узгодженню Програми по оцінці технічного стану ізоляції 

потужних електродвигунів (замовник – НАЕК «Енергоатом», м. Київ. Програма узгоджена з 

РАЕС та ЗАЕС. Загальний об
’
єм фінансування понад 25 тис. грн. 

На протязі 2006 року кафедрою технології пластичних мас розроблено технологічний 

регламент виробництва труб великого діаметру (до 2000 мм). За даним регламентом 

налагоджується виробництво труб великого діаметру. Для виробництва труб 

використовуються європейські марки поліетиленів РЕ-80 та РЕ-100. Крім труб великого 

діаметру, технологічним регламентом передбачене виробництво труб для водо- і 

газопостачання. Дане виробництво налагоджено вперше в Україні й розташовано в м. Харкові. 

(ТОВ «ТЕХЕКС»). На замовлення ПП “Трейдіс груп”, ЗАТ “Стирол ПАК”, АТ “Стома 

проведено хімічний аналіз полімерного композиційного матеріалу, видано заключення про 

склад та клас полімерного композиційного матеріалу, проведені випробування полімерної 

плівки, визначено статичний коефіцієнт тертя, питомий поверхневий статичний опір, проведено 

дослідження та випробування поліетиленових плівок на фізико-механічні та адгезійні 

властивості. Згідно плану робіт розроблені методики вхідного контролю на ТГ “Екіпаж” для 

виробництва профільних виробів зі склопластиків, а також готових виробів, які призначені для 

експлуатації в електроенергетичній галузі, Укртелекомі, Укрзалізниці та інш. За даними 

центральної заводської лабораторії АТ “Стома” та технічного відділу цього підприємства 

розроблені ПКМ і виготовлені з них чіпси за якістю та ефективністю дії не поступаються 

турецьким, а за рядом властивостей перевищують їх. Була виготовлена дослідна партія чіпсів 

35 кг та проведені їх випробування у виробничих умовах АТ «Стома», результати роботи 

впроваджені у виробництво. 

 

 
 

Подовжувались наукові дослідження процесів створення складів полімерних 

композиційних матеріалів на основі вторинної сировини. Розроблені склади полімерних 

композиційних матеріалів на основі вторинних поліетиленів і полістирольних пластиків, 

випробувані їх фізико-механічні та експлуатаційні властивості. На підставі одержаних даних 

рекомендовані полімерні суміші для виготовлення кришок люків каналізаційних та оглядових 

колодязів. 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 
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випробуваних виробів вимогам до чавунних кришок серії “Л”. Роботи по темі за інформацією 

“Харківкомуночиствод” у 2007 р. будуть продовжені. Загальний об
’
єм фінансування більш 

65 тис. грн. 

Кафедра технології жирів тісно співпрацює з Українським науково-дослідним 

інститутом олій та жирів (УкрНДІОЖ УААН). В звітному році університет приймав участь у 

виконанні НДР за завданням Української аграрної академії наук. Це розробка технології 

екстракції олії етиловим спиртом. За завданням Мінагрополітики України університет приймав 

участь у створенні Державних стандартів України і технологічних регламентів щодо 

олійно-жирової промисловості. Кафедра вже декілька років співпрацює з провідною фірмою 

світу, виробником ферментних препаратів – Novozymes (Данія), її представником в Україні 

фірмою «Новоконтакт». Результатом цієї співпраці є впровадження на підприємствах України 

(Вінницький ОЖК, Одеський ОЖК, АТ «Авіс», «Креатив», м. Кіровоград, Запорізький ОЖК) 

ферментної технології переетерифікації жирів. 

Загальний об
’
єм фінансування усіх госпдоговірних робіт кафедри більш 111 тис. грн. 

З метою прискорення науково-технічної розробки та її впровадження у виробництво 

прикладні дослідження кафедри Технології полімерних композиційних матеріалів і покриттів 

по застосуванню холодно-твердіючі суміші у ливарному виробництві України проведені разом 

з кафедрою ливарного виробництва НТУ «ХПІ. Розроблена технологія синтезу полімерних 

композиційних матеріалів на основі органічних та мінеральних наповнювачів. Зв’язуючи 

використовуються для закріплення грунтів, заливки високо наповнених мінеральних 

композитів, в тому числі і для формуючих сумішей в ливарному виробництві. Полімерні 

композиційні матеріали мають високу термічну та хімічну стійкість, а також високі фізико-

механічні показники: міцність до тиску, удару та розриву. 

 

  
 

Розроблена технологія модифікації та стабілізації водорозчинного Na, K-скла. На основі 

модифікованого скла розроблені склади фарб для пористих матеріалів: бетону, цегли, 

штукатурки, металу, тощо. Фарби мають високу водо- й атмосферостійкість, швидко 

висихають, утворюють міцне покриття, яке не змивається водою, тому що мають високу 

адгезію та міцність до сколу. Фарби на поверхні наносяться будь-яким способом, і один з них – 

це спосіб занурення виробу (деталі) і сушка в горизонтальній шахті або на протяжці метало-

дроту. Замовник водорозведених фарб на основі водорозчинного скла – „Лукра” (м. Луганськ) 

буде випускати за технологією кафедри фарбу. Такі замовлення маємо від підприємств чорної 

металургії для покриттів арматурного дроту, який виходить з прокату і відразу ж при 

температурі 60-100С вкривається міцною захисною плівкою від корозії при транспортуванні, 

зберіганні та застосуванні у будівництві. Новітня технологія буде захищена патентною заявкою. 

В 2006 році вченими кафедри технічної електрохімії виконано гравіметричні 

дослідження анодного розчинення міді і розподілу товщини мідного покриття по сторонам 
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друкованих плат при його нанесенні з борфтористоводневого електроліту в умовах одночасної 

роботи двох секцій гальванічної ванни. Замовнику НПП «ХАРТРОН-ПЛАНТ» передані 

рекомендації по експлуатації борфтористоводневого електроліту міднення в нової лінії. 

Проведена технічна и економічна оцінка можливості нанесення додаткових металічних 

покритий із розчинів ванн улавлівання, с одночасним поліпшення свойств основних 

покритий и вилученням металів із промивних вод. Опубліковано 1 стаття, отримано 1 

патент України на корисну модель. 

Науковими співробітниками кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей у 

результаті дослідження можливості використання нафтошламів Шебелинського ВПГКН у 

виробництві цементу були отримані цементі, які за основними фізико-механічними 

властивостями не поступаються портландцементу без добавки і мають марку “400”. Основними 

клінкерними мінералами отриманого цементу оптимального складу є силікати, алюмінати й 

алюмоферіти кальцію, основними продуктами гідратації є гідросилікати кальцію і Ca(OH)2. 

Розроблена технологія одержання портландцементу є енергозберігаючою, що дозволяє 

значно заощадити витрати на випал клінкера. Отриманий портландцемент з органомінеральною 

добавкою може бути використаний для виготовлення бетонних та залізобетонних монолітних 

конструкцій, виготовлення збірного залізобетону. 

Методами РФА, хімічного та петрографічного аналізів виявлено хімічний, фазовий та 

текстурний склад шамотних вогнетривів різних марок та призначення, встановлено їх фізико-

механічні та експлуатаційні властивості, в першу чергу міцність при стиску та шлакостійкість, 

видано рекомендації щодо можливості їх застосування в металургійних агрегатах та заміни 

ними як більш якісними вогнетривів, що застосовуються в металургії на сьогоднішній день. 

Розроблено склади 5 периклазових мас із вітчизняної сировини – аналогів  імпортних. 

Розроблено органо-мінеральні пластифікатори для модифікування поверхні зерен крупних 

фракцій наповнювача та підвищення ступеня спікання периклазових мас. 

Розроблені й застосуванні на ТОВ “Емаль-Сервіс”, м. Полтава” захисні ремонтні 

покриття, які наносяться  плазмовим напилюванням на дефектні ділянки емальованої поверхні 

сталевих хімічних апаратів, що відробили протягом декількох десятиліть у хімічній та харчовій  

промисловості. Основними вимогами до таких покриттів є: міцність зчеплення покриття з 

металевою основою й когезійна міцність напиляного шару, мінімальна пористість, однорідна 

структура й товщина покриття, заданий рівень хімічної стійкості (стійкість до певних хімічних 

реагентів). 

Вперше для ремонту великогабаритної стальної хімічної апаратури були розроблені 

композиційні склади покриттів для плазмового напилювання на пошкоджені ділянки з 

тугоплавких оксидів та склозв’язуючих компонентів 

Проведено дослідження хіміко-мінералогічного складу та кераміко-технологічних 

властивостей глинистої сировини замовника АТЗТ “Червоний Жовтень”, здійснено оптимізацію 

складів керамічних мас для виготовлення лицьової цегли напівсухого пресування. Розробка 

впроваджена у виробництво на Ілійському цегельному заводі (Республіка Казахстан). 

Замовнику надано технологічну інструкцію на виробництво цегли на основі суглинка 

Бурундайського та глини Коскудукської.  

Досліджено фазовий склад сировинних матеріалів, готових виробів , а також сольових 

утворень на їх поверхні. Встановлено джерело виникнення висолів та їх речовинний склад. 

Запропоновано спосіб попередження виникнення висолів за рахунок використання шихтних 

домішок, здатних взаємодіяти з розчинними солями в процесі випалу виробів. Досліджено 

властивості отриманих матеріалів, які містять розплавоутворюючі добавки, встановлено їх 

оптимальна кількість, надано рекомендації щодо їх використання в промислових умовах. 

Розробка впроваджена у виробництво на Харківській філії ЗАТ з іноземними інвестиціями 

“Слобожанська будівельна кераміка”.  
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Проведено оптимізацію складів вогнетривких корундових та корундомулітових 

торкретбетонів для конверторного виробництва сталі. Виготовлено дослідно-промислові партії 

бетонів та досліджено їх властивості, проведено промислове впровадження корундового бетону 

в футеровку стальковшів. Одержано економічний ефект від впровадження розроблених 

торкретбетонів на ВАТ “Кондрат`євський вогнетривкий завод”. 
Загальний об

’
єм фінансування виконаних у 2006 році госпдоговірних робіт кафедри 

майже 85 тис. грн. 

Спільно з Науково-дослідним і проектним інститутом основної хімії (НІОХІМ) 

науковцями кафедри хімічної техніки та промислової технології розроблена математична 

модель змішувача дистиляції в схемі установки по розкладанню хлориду амонію карбонатом 

кальцію. Робота виконувалась згідно програми технічної модернізації ВАТ «Кримський 

содовий завод» на 2006 – 2009 р., затвердженої Державним департаментом хімічної 

промисловості. 

У 2006 році продовжувалась робота 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 газокомпресорних агрегатів “Моніка” з використанням мікропроцесорних 

контролерів для Кримського содового заводу з обсягом фінансування понад 55 тис. грн. 

Розроблені алгоритми програмування дозволили удосконалити систему управління 

технологічними процесами відділення газової компресії за рахунок використання 

багатофункціональних мікропроцесорних контролерів. 

Розроблена науковцями кафедри охорони праці та навколишнього середовища 

технологія очищення стічних вод Баришевського шкіряного заводу пройшла екологічну 

експертизу в інституті токсикології при Мінздраві України та отримала у 2006 році 

рекомендацію Мінздрава України на впровадження у виробництво.  
Наукова робота кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами 

спільно з Харківським міськвиконкомом базується на виконанні Програми підвищення 

ефективності місцевого самоврядування на основі інтелектуального потенціалу Харкова, яку 

було подано на оголошений Президентом України Всеукраїнський конкурс проектів та 

програми місцевого самоврядування. Програму було визнано переможцем конкурсу, а її 

розробники отримали подяку Президента. У цьому році на кафедрі виконувалась робота на 

замовлення Управління праці та захисту населення Харківської міської ради на суму 30 тис. грн 

на тему «Впровадження інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг для 

забезпечення життєдіяльності територіальних громад». Предметом договору було визнано 

організацію та проведення виконавцем тематичного семінару «Менеджменту в системі 

неурядових організацій на ринку соціальних послуг» для представників громадських 

організацій соціальної спрямованості. У 2006 році фахівці кафедри працюють над розробка 

навчально-методичного забезпечення підготовки управлінських кадрів для ТОВ «Харківської 

ювелірної фабрики». 

За звітний період обсяг завершених госпдоговорів в Науково-дослідном та проектно-

конструкторському інституту “Молнія” становить 1 млн. 311 тис. 335 грн. Спрямування цих 

робіт: 

1. Основна частина робіт пов’язана з випробуваннями обладнання на відповідність до 

вимог ЕМС і, особливо, сертифікаційних випробувань. 

В тому числі проведено випробування: 

Програмно-технічного комплексу керувальної системи безпеки (УТК УСБ) для УСБ-2   

енергоблоку 1 Південноукраїнської атомної електростанції (Рис.1). 
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Рис 1 - Програмно-технічний комплекс керувальної системи безпеки  енергоблока1 

Південноукраїнської атомної електростанції 

 

Програмно-технічного комплексу системи аварійного та попереджувального захисту (ПТК 

АЗ-ПЗ) для енергоблоку  №3 Західноукраїнської атомної електростанції. 

Шафи керування  комплексу ПТК САР РО УСБ 3 для енергоблоку  №2 Західноукраїнської 

атомної електростанції . 

Шафи керування  ШУ-504-3 комплексу ПТК АСР ТО для енергоблоку №5 

Західноукраїнської атомної електростанції. 

Комп'ютерна станція КСС – 054 – 02 и КС-036-01 для енергоблоку №5 Західноукраїнської 

атомної електростанції (Рис.2). 

 

 
 

Рис. 2 – Випробування комп’ютерних станцій КСС – 054 – 02 і КС-036-01 

5-го енергоблоку   Західноукраїнської атомної електростанції 

в НДПКІ «Молнія» 

 

Системи контролю механічних величин турбоустановки (СКМВТ) для  ЕБ №4 

Західноукраїнської атомної електростанції. 

Системи контролю механічних величин турбоустановки (СКМВТ) для ЕБ №1 

Західноукраїнської атомної електростанції. 

Субкомплексу збирання і обробки (СКСО, СКРС) КТС     «Вулкан-М». 

Шоломної системи метеовказівки «СУРА-М» для літака СУ-35. 

Регістратора твердотільного датчика звукової інформації (Рис. 3). 
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Рис. 3 – Випробування твердотільного датчика звукової інформації 

в НДПКІ «Молнія» 

 

Блоку контролю системи пожежного захисту і  сигналізатора диму  для АН-148. 

Лічильників електричної енергії: однофазних -  4 типи та трифазних - 7 типів. 

 

 2. Виконано    дослідження  ефективності   трьох   типів    активних блискавкоприймачів 

серії ERITECH SI ( що виготовлені компанією   ЕРІКО, США).  

 

                           

                               а)                              б) 

 

Рис. 4. Випробування активних блискавкоприймачів в НДПКІ «Молнія» 

а) випробувальний майданчик  б) загальний вигляд блискавкоприймача    ERITECH SI 60 

 

3. Проведено розробку та апробацію удосконалених методик із забезпечення 

електромагнітної, електротермічної та електродинамічної стійкості металевих елементів 

технічних об’єктів електроенергетики, авіаційно-космічної та сильнострумної імпульсної 

техніки до дії великих імпульсних струмів різноманітного походження (струмів блискавки, 

струмів короткого замикання промислової частоти, розрядних струмів високовольтних 

електрофізичних установок). 

Результати, отримані в роботі,  використані в інтересах компанії „Боїнг” та в рамках 

науково-технічного співробітництва  з ракетно-космічною корпорацією Китаю. Роботи 

проводились за грантом УНТЦ. 

4. Розроблено основні положення методик стосовно обстеження обстановки та 

електромагнітної сумісності на електроенергооб’єктах, АТС та в банківських інформаційних 
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системах. Створені  методики буде покладено в основу керівного документа, що зараз 

розробляє НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ».  

В результаті проведених робіт заключено та виконано 18 договорів в повному обсязі , а 

виконання 2-х договорів ще триває. Результатом цих договорів став випуск 41 протоколу 

випробувань із діагностики уземлювальних пристроїв різноманітних об’єктів, серед них: 

- 12 підстанцій НЕК Укренерго (Травнева – 330 кВ, Червоноармійська – 330 кВ, 

Північноукраїнська – 750 кВ, Мукачеве – 400 кВ) 

-  ТЕЦ-5, Київенерго; 

-  ТЕС-Курахівська -330 кВ та Углегірська – 330 кВ; 

-  ГЕС-Каховська; 

- відкритий розподільний пристрій ОП «Південно-Української АЕС». 

      За десять років роботи в галузі електромагнітної діагностики, вивчаючи стан уземлювальних 

пристроїв енергооб’єктів, фахівці НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» побували в 21 із 25 областей 

України ( Рис.5 ). 

 

1997

1998

2000

2001

2003

2004

2005

2006

Годы начала

работ в областях

Ровно

Житомир
Киев

СумыЧернигов

Полтава Харьков

Луганск

Донецк

Днепропетровск

Запорожье

Кировоград

Херсон

Симферополь

Николаев

Черкассы

Одесса

Винница

Хмельницкий

Ужгород

Львов

 
 

Рис. 5 – Області України, на електроенергетичних об'єктах  яких  проводиться електромагнітна 

діагностика стану уземлювальних пристоїв 

 

5. Запропоновано конструкцію генератора скорих потужних імпульсів струму за схемою 

Фітча – Говела, яка дозволяє отримати на індуктивній навантазі 300 нГн імпульс струму 280 кА 

за використання двох паралельно увімкнених модулів, кожен із яких складається із восьми 

послідовно увімкнених конденсаторів типу КІМ-120, розроблених авторами. При цьому 

високовольтний імпульс напруги формує один модуль – генератор Фітча-Говела, а імпульс 

струму декілька (в загальному випадку) увімкнених радіально модулів-генераторів. 

Особливістю генератора є відсутність вихідного каскаду загострення фронту імпульсу, при 

цьому тривалість фронту забезпечується без прийняття спеціальних заходів розміщення 

генератора в середовищі інертного газу або в середовищі з діелектричною рідиною. 

Уточнено залежність ресурсу від товщини конденсаторної ізоляції. Розроблено методику 

вибору товщини ізоляції і схеми послідовного з’єднання секцій, що забезпечує побудову 

конденсатора з найбільшим ресурсом для генератора Фітча, яка враховує технологічне 
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відхилення по ємності, товщину ізоляції і фольги, кількість шарів діелектрика між обкладинами, 

частку використання активного діелектрика.  

Результатом проведених досліджень явилось укладення та виконання 14 госпдоговірних 

робіт з різними організаціями в галузі  наладки та випробування високовольтного обладнання 

пересувних лабораторій, які використовуються практично по всій Україні. Розроблено 5 типів 

високовольтних імпульсних конденсаторів для підприємств «ТОВ «ІНТЕЛТЕХ» (м. Київ) ТОВ 

«ЕНЕРГОЕКСПОРТ» (м. Дніпропетровськ), ЧП ПТЦ «ПРОМЕЛЕКТРОСЕРВІС» (м. Київ).  

6. По договору з ООО НПП «ES-Полимер» (м. Артемівськ) в період з січня по вересень 

2006 року  було розроблено, створено і введено в дію високовольтний випробувальний стенд  

СВИ-1,2 на базі генератора імпульсних напруг на 1200 кВ (рис. 6), укомплектований 

атестованими високовольтними вимірювальними засобами. При виконанні даних робіт вперше 

в Україні було проведено атестацію нестандартного вимірювального обладнання (омічного та  

ємнісного подільників напруги), спроможного вимірювати на випробуваному об’єкті, 

наприклад, на полімерному виковольтному ізоляторі, високу імпульсну напругу амплітудою до 

1 МВ, часова  форма якої відповідає стандартним грозовим (1,2/50 мкс) і комутаційним 

(250/2500 мкс)  імпульсам напруги. 

 

 
 

Рис.6. Загальний вигляд високовольтного випробувального стенда на базі  генератора 

імпульсних напруг  на 1200 кВ (СВИ-1,2) на майданчику  Замовника. 
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Рис.7. Реальні висовольтні електричні випробування опірного полімерного  

ізолятора типу ИОСК-110-100 УХЛ1 на стенді СВИ-1,2 на майданчику Замовника .  

 

7. Виконано договір за результатами якого вперше в Україні створено дослідний зразок 

установки з конверсії токсичних газообразних промислових відходів в нетоксичні за 

допомогою імпульсного коронного розряду з розширеною зоною іонізації. У результаті 

використання цієї установки на підприємстві Замовника значно поліпшена екологічна 

обстановка в районі підприємства. Використання цієї установки дозволило суттєво зменшити 

(до величини меншої, ніж європейські норми з граничнодопустимих концентрацій) кількість 

таких шкідливих та тяжковидаляємих домішок в газових викидах підприємства як різноманітні 

діоксани. На даний момент перша дослідна установка знаходиться в експлуатації у Замовника. 

 

  

 

 

Рис. 8. Генератор імпульсного коронного 

розряду 

Рис.9. Імпульсний коронний розряд з 

розширеною зоною іонізації 
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9. Перелік спільних з академіями структур 

 

Перелік 

структурних підрозділів подвійного підпорядкування 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з 

установами НАН України 

 

№№ 

пп 

Назва вищого 

навчального 

закладу 

Назва установи, 

організації, з якою створено 

підрозділ, відомча 

підпорядкованість 

Обсяг фінансування  

(тис.грн.) 

   МОН відомство 

1.  Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут» 

Інститут іоносфери, НАН і МОН 

України 

185,00 300,00 

 

Філії кафедр НТУ «ХПІ» в установах НАН України 

 

1.  НТУ «ХПІ», 

кафедра фізики 

металів та 

напівпровідників 

Національний науковий центр 

«Харківський фізико-технічний 

інститут» НАН України 

16,00 - 

2.  НТУ «ХПІ», 

кафедра 

інженерної 

електрофізики 

Національний науковий центр 

«Харківський фізико-технічний 

інститут» НАН України 

15,50 - 

3.  НТУ «ХПІ», 

кафедра 

парогенераторо-

будуванняя 

Національний науковий центр 

«Харківський фізико-технічний 

інститут» НАН України 

13,50 - 

4.  НТУ «ХПІ», 

кафедра 

динаміки та 

міцності машин 

Інститут проблем 

машинобудування ім. 

А.М.Підгорного НАН України 

13,00 - 

5.  НТУ «ХПІ», 

кафедра фізики 

металів та 

напівпровідників 

Інститут низьких температур 

ім. Б.І.Веркіна НАН України 

12,00 - 

6.  НТУ «ХПІ», 

кафедра 

технічної 

кріофізики 

Інститут низьких температур 

ім. Б.І.Веркіна НАН України 

13,00 - 

7.  НТУ «ХПІ», 

кафедра фізики 

металів та 

напівпровідників 

Інститут монокристалів НАН 

України 

9,00 - 
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10. Інформація про заходи з наукової та науково-технічної діяльності, здійснені спільно з 

Харківською облдержадміністрацією 

 

Університет плідно співпрацює з  Харківською обласною державною адміністрацією в 

різних сферах, насамперед  в освітній  та науковій сферах, питаннях  розвитку 

енергозбереження харківського регіону. 

Спільно з Харківською обласною державною адміністрацією вперше проведено 

обласний конкурс „Найкращий молодий науковець Харківщини”. Цей конкурс проведений 

з ініціативи голови Харківської обласної державної адміністрації А.Б.Авакова. 

Умовами конкурсу передбачалось, що за кожними напрямком визначались перші 10 

переможців, згідно з рейтингом, які отримали цінні подарунки (комп’ютери), та два переможця 

- автори проектів, які отримали гранти на проведення досліджень упродовж поточного року. 

Оргкомітет конкурсу призначив також додаткові винагороди у вигляді 5  (на один 

напрямок) безоплатних публікацій у фахових виданнях ВАК України.  

В конкурсі прийняли участь 308 робіт від 277 молодих науковців, науково-

педагогічних працівників та студентів ВНЗ і наукових установ м. Харкова. 

Слід відзначити, що активну участь у підготовці та проведенні конкурсу відіграла Рада 

проректорів з наукової роботи м. Харкова (голова Ради проректорів - проректор з наукової 

роботи НТУ „ХПІ” проф. Марченко А.П.). Зокрема, за участю Ради були сформовані  10 

експертних комісій ( за напрямками – математика та інформатика; фізика та астрономія; 

електротехніка та енергетика; машинобудування; технічні науки; хімія та біологія; медицина і 

ветеринарія; суспільно-економічні науки; держава і право; гуманітарні науки) та проведено 

експертну оцінку запропонованих наукових робіт конкурсантів. 

Активну участь у організації та проведенню конкурсу прийняли заступники деканів 

університету з наукової роботи, науково-дослідна частина університету; в роботі 9 (з 10 ) 

експертних  комісій прийняли участь 26 провідних вчених  та професорів НТУ „ХПІ”. 
Зокрема, 2 експертні комісії очолювали представники НТУ „ХПІ”- проф. А.П.Марченко (за 

напрямком „електротехніка та енергетика” ) та проф. Г.В. Лісачук (за напрямком „технічні 

науки”). 

За підсумками конкурсу молоді науковці  університету отримали : 

2 гранти (з 7) обсягом 10 тис. гривень на продовження досліджень; 20 (зі 100) 

персональних комп’ютерів; право на 5 безкоштовних публікацій в фахових виданнях. 

 

На базі університету проведено підсумковий круглий стіл-семінар на тему 

«Територіальна реформа: з людьми і для людей», який відбувся 26 липня 2006 році за участю 

представників територіальних громад та керівників районних державних адміністрацій 

Харківської області. В обговоренні основної тематики семінару виступили (поряд з 

представниками влади та суспільних організацій ) провідні вчені університету, які 

запропонували ряд  методологічних підходів та математичних методів для моделювання 

процесу адміністративної реформи. На семінарі була представлена монографія 

«Адміністративно - територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні 

основи та методологія).-Харків: НТУ «ХПІ», 2006, 316с. Автори цієї монографії провідні 

вчені університету-професори Товажнянський Л.Л., Куценко О.С., Годлевський М.Д., 

Лисицький В.Л., Слепченко О.П. та перший заступник Голови Харківської  обласної державної 

адміністрації Бабаєв В.М. 
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11. Відомості щодо виділення місцевими органами влади бюджетних коштів на 

проведення наукових досліджень та розробок 

 

У 2006 році науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки і психології 

управління соціальними системами виконувалась госпдоговірна науково-дослідна робота на 

тему «Впровадження інноваційного механізму підвищення якості соціальних послуг для 

забезпечення життєдіяльності територіальних громад».Замовником роботи виступило 

управління праці та захисту населення Харківської міської ради, обсяг фінансування - 

30,0 тис.грн. 

Предметом цієї роботи були організація та проведення тематичного семінару на тему 

«Менеджмент в системі неурядових організацій на ринку соціальних послуг» для представників 

громадських організацій соціальної спрямованості.  
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12. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах в межах 

робочого часу викладачів 

 

 Науково-дослідна робота викладачів є основою формування навчального і навчально-

методичного процесів університету. 

 Без постійного вивчення новітніх розробок в сфері науки і техніки, без особової участі в 

проведенні науково-дослідних робіт, спрямованих на досягнення результатів світового рівня, 

без винаходів і відкриттів в галузі створення нових виробів, матеріалів та речовин, без видання 

монографій і підручників, без участі в науково-технічних конференціях неможливо проведення 

повноцінного учбового процесу, спрямованого на підготовку майбутніх інженерів і вчених 

високої кваліфікації. 

 Із 1350 штатних викладачів на 82 кафедрах НТУ «ХПІ» практично всі беруть участь в 

проведенні фундаментальних і прикладних наукових розробок в різних галузях науки і техніки. 

Ця робота дає можливість викладачам постійно підвищувати свій науковий статус, наприклад, 

264 педагога працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями. 

 Результати найбільш ефективних досліджень, виконаних 245 викладачами на високому 

науково-технічному рівні, захищені 98 патентами як України, так і інших держав. 

 Отримані результати найбільш значущих фундаментальних та прикладних досліджень 

використовуються 293 викладачами при підготовці до друку 106 підручників та учбових 

посібників, а також 19 монографій. 

 Активна участь викладачів університету в наукових дослідженнях підтверджується 

публікаціями 1511 статей в різноманітних збірниках наукових праць, а також виступами 827 

науковців, викладачів, студентів на науково-технічних конференціях з доповідями про підсумки 

проведених досліджень. 
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 В 2006 році найбільш важливими науковими розробками викладачів в межах робочого 

часу, які мають велике народно-господарче значення, є: 

- на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей – «Встановлення 

закономірностей структурно- та фазоутворення в нових керамічних матеріалах за умов 

інтенсифікованої термообробки»; 

- на кафедрі фізики металів та напівпровідників – «Дослідження структури, напруженого 

стану та властивості тонкоплівкових градієнтних покриттів квазібінарних боридних систем»; 

- на кафедрі передачі електричної енергії – «Розробка режимних принципів забезпечення 

неповнореакторних режимів електропередачі 750 кВ ОЕС України» 

- на кафедрі радіоелектроніки – Дослідження середньширотної іоносфери підчас 

геокосмічних збурень в період низької сонячної активності»; 

- на кафедрі двигунів внутрішнього згорання – «Розробка узагальненої теорії та методів 

підвищення тривалої міцності та ресурсної безвідмовності перспективних тракторних двигунів 

внутрішнього згорання вітчизняного виробництва»;  

- на кафедрі системного аналізу та управління – «Розвиток теорії та методів 

параметричного синтезу багатоцільових і багатокритеріальних керованих систем з 

невизначеними параметрами». 

 

 
 

Найважливішими патентами, одержаними викладачами НТУ «ХПІ», є: 

- на кафедрі гідромашин – «Високонапірна радіально-осьова гідротурбіна» та «Робоче 

колесо висонапірної радіально-осьової турбіни»; 

- на кафедрі динаміки та міцності – «Спосіб дискретного керування підвісом роторів, що 

обертаються»; 

- на кафедрі інтегрованих технологій, процесів та апаратів – «Пристрій для нагрівання»; 
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- на кафедрі системи інформації – «Спосіб побудови системи оцінки ефективності 

інновацій», «Спосіб побудови інформаційної системи для керування персоналом»; 

- на кафедрі ливарного виробництва – «Спосіб горизонтального безперервного лиття 

заготовок», «Спосіб виплавлення комплексної лігатури». 

 

  
 

Найважливішими монографії, надруковані викладачами НТУ «ХПІ», є: 

- на кафедрі “Прикладна математика” - Высшая математика/ Higher Mathematics: уч. 

пособие: в 4т. Под ред. Л.В. Курпа – Х: НТУ «ХПИ», 2006. – 344с; 

- на кафедрі інтегрованих технологій, процесів та апаратів - . Мешалкин В.П., 

Товажнянский Л.Л., Капустенко П.А. Основы теории ресурсосберегающих интегрированных 

химико-технологических систем: Учебное пособие. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 412 с. 

- на кафедрі технічної електрохімії - Якименко Г.Я. Артеменко В.М. Підручник. 

Технічна електрохімія. Ч. 3. Гальванічні виробництва /під ред. Байрачного Б.І. – Харків: НТУ 

“ХПІ”. - 2006р. - 271 c. 
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13. Узагальнена інформація щодо досвіду організації наукової діяльності.  

 

 

Основними завданнями науково-дослідної частини та наукових структурних підрозділів в 2006 

році були: 

- виконання фундаментальних та пошукових прикладних досліджень за пріоритетними 

напрямками, розробка і створення принципово нової техніки, технологій та 

матеріалів; 

- надання платних послуг науковими, науково-дослідними та проектно-

конструкторськими підрозділами університету, виконання замовлень промисловості 

за господарчими договорами; 

- ефективне використання наукового потенціалу колективів для вирішення наукових та 

науково-технічних проблем розвитку економіки України; 

- створення сприятливих умов для науково-технічної творчості співробітників та 

студентів; 

- підготовка кадрів вищої кваліфікації, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

спеціалістів для народного господарства; 

- здійснення кооперації з академічними та галузевими науковими організаціями з 

метою спільного вирішення важливих науково-технічних завдань; 

- створення  та ефективне використання матеріальної бази; 

- здіснення маркетингового, інформаційного та патентно-ліцензійного забезпечення 

наукової діяльності, стандартизації та метрологічного забезпечення науково-

технічної продукції у відповідності з міжнародними нормами; 

- вихід на світовий ринок науково-технічної продукції, участь у виконанні 

міжнародних науково-технічних програм; 

- випуск дослідних зразків та малих серій наукоємкої продукції; 

- організація інформаційно-рекламної та видавничої діяльності, пропаганда досягнень 

вузівських вчених через засоби масової інформації, монографії та наукові праці, 

виставки, ярмарки, аукціони тощо. 

 

В університеті діє багатоступенева система організації наукової та науково-технічної 

діяльності щодо вагомого посилення практичної націленості на об’єднання наукового та 

навчального процесів. Створено та успішно функціонує науково-технічна рада університету. На 

ії порядку денному щомісячно обговорюються актуальні поточні питання та перспективні 

проблеми наукової роботи НТУ «ХПІ». На початку поточного календарного року за участю 

керівників університету та факультетів проводяться обговорення підсумків виконання 

тематичних планів наукової діяльності на кафедрах, факультетах, засіданнях ректорату, а також 

захист перспективних планів науково-дослідної роботи на наступний рік. Підсумки наукової 

діяльності університету за минулий рік підводяться на вченій раді університету. 

 

Це дозволяє своєчасно виявити проблеми та намітати можливі шляхи їх вирішення, 

узагальнити кращий досвіт для поліпшення стану наукової та науково-технічної діяльності в 

університеті. 
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Рекламно-інформаційна діяльність та пропаганда наукових досягнень і сучасних 

розробок в науково-дослідній роботі в минулому році знайшла в університеті чинне місце. Як і 

раніше найбільш ефективними формами цієї роботи були виставки-ярмарки, презентації, 

науково-технічні і методичні форуми, видавнича діяльність. 

 В 2006 році університет приймав активну участь в 17 виставках-ярмарках, в т.ч. 8 

міжнародних, на яких презентував понад 300 високих технологій і розробок. Оргкомітети 

виставок високо оцінили рівень наукових і методичних досягнень університету, за що він 

був нагороджений 1 Золотою медаллю, пам‘ятним знаком «Виробник кращих вітчизняних 

товарів 2006 року», 17 Дипломами університету, 3-ма Дипломами «Кращий вітчизняний 

товар 2006 року» за перемогу 3-х розробок в конкурсі «Кращий вітчизняний товар року», 

2 Золоті медалі та 25 Дипломів і грамот отримали автори розробок. Університет 

підтвердив Почесне звання «Лауреат конкурсу Інноваційних технологій навчання». В 

рамках програм виставок підготовлено і проведено 2 семінари, 2 круглих столи, 3 

презентації. 

 На базі університету проведено науковий конгрес, симпозіум, 24 науково-технічних 

конференцій і семінарів, 2 наукових форуми студентів і молодих вчених. В рамках малої 

академії наук підготовлено і проведено 2 науково-технічних семінари. В цілому вченими 

університету виголошено 917 доповідей і повідомлень на наукових форумах, в т.ч. – 257 в 

співавторстві зі студентами. 

 Фахівцями НТУ „ХПІ” видано 44 випуска „Вісник НТУ „ХПІ” за 22 тематичними 

напрямками, затвердженими Президією ВАК України, 25 випусків фахових наукових 

журналів і  збірок наукових праць. З друку вийшли 22 монографій, 7 підручників і 89 

навчальних посібників. В наукових виданнях опубліковано 2407 публікацій, в тому числі 

зі студентами – 452. Загальна кількість друкованих робіт досягла 2704. 

 За допомогою сучасних форм і методів науково-технічної пропаганди університет 

широко відображав здобутки, пов‘язані з подальшим розвитком наукових шкіл, 

фундаменталізацією освіти, інтеграцією науки і освіти. 

 Накопичені нові наукові знання стають основою формування нових спеціальностей і 

спеціалізацій, впровадження в навчальний процес нових технологій та удосконалення змісту 

освіти, відкриття нових кафедр і факультетів, написання і видання підручників, навчальних 

посібників тощо. 

В університеті проводиться активна робота по просуванню на ринок своїх досягнень, і в 

першу чергу , власних наукових досліджень, розробок і новітніх технологій. Тому участь у 

виставках, особливо в міжнародних, є визначною подією в діяльності університету. В минулому 

році університет приймав участь в таких виставкових заходах: 

 

ІХ Міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2006» (м. Київ, 

15-17 лютого 2006р.) «Процеси навчання і досліджень в університетах повинні бути 

нероздільними, щоб навчання не відставало від суспільних потреб, що міняються, і прогресу 

наукових знань» - фундаментальний принцип Magna Charta Universitatum. 

 Цього принципу університет додержується на протязі всієї своєї понад 120-річної історії. 

Тому на виставковому стенді були представлені досягнення в галузі навчальних технологій, а 

також результати наукових досліджень і їх вплив на організацію і зміст навчального процесу. 

Великим попитом користувались нові навчальні плани, розроблені в межах експерименту по 

Болонському процесу, технології, пов‘язані з комп’ютеризацією та інформатизацією 

навчального процесу, елементи моніторингу якості знань і тестування, нові форми організації 

навчально-виховного процесу та їх впровадження, система підготовки випускників 

університету до конкурентних умов ринку праці. Були представлені також підручники, 

монографії, навчальні посібники, видані згідно загально-університетській програмі 

«Підручник». 
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 Для демонстрації наукових розробок були залучені результати діяльності цілого ряду 

наукових шкіл, серед яких треба відзначити високі технології в галузі енергозбереження, 

мікропроцесорної техніки, комунальної енергетики, обробки та захисту металів, біохімічних 

технологій і альтернативних видів палива, екології та охорони навколишнього середовища 

тощо. 

 Університет приймав активну участь в конкурсі виставки за номінацією «Упровадження 

нових форм організації навчально-виховного процесу», здобув переконливу перемогу і був 

нагороджений Золотою медаллю і Почесним дипломом виставки та підтвердив почесне звання 

«Лауреат конкурсу інноваційних технологій навчання». 

 В рамках програми виставки співробітниками університету проведено науково-

методичний семінар «Система працевлаштування випускників НТУ «ХПІ». 

 

Спеціалізована виставка „Енергозбереження. Електрообладнання. Енергетика – 2006”, 

(м.Харків, 21-24 лютого 2006р.) На виставковому стенді демонструвалося 27 високих 

технологій в галузі енергозбереження, в тому числі з таких напрямків: машинобудування – 9 

розробок, електрообладнання – 5, енергетика – 6, гірничовидобування – 2, охорона здоров‘я – 2, 

будівельні матеріали – 1, комунальна енергетика – 1, відновлювальні джерела енергії – 1 

розробка. 

 Виставку відкрили начальник управління паливно-енергетичного комплексу Харківської 

облдержадміністрації В.Ф.Без‘язичний та ректор університету. 

 За час роботи виставки стенд НТУ „ХПІ” відвідали понад 600 фахівців та відвідувачів, 

які дали високу оцінку представленим на стенді роботам. Університет признано переможцем в 

трьох номінаціях конкурсу виставки, а саме: „Краща науково-технічна розробка”, „За розробку 

та впровадження нетрадиційних джерел енергії” і „Кращий дизайн експозиції” та нагороджено 

Дипломом виставки. 

 

Міжнародна виставка СеВІТ-2006 (м. Ганновер, Німеччина, 9-15 березня 2006р.). Від НТУ 

«ХПІ» в складі делегації МОН України на виставці перебував доцент кафедри АСУ Ткачук 

Микола В‘ячеславович. 

На стенді національного павільйону України проводилась демонстрація презентацій 

трьох науково-технічних розробок, що були представлені від НТУ «ХПІ», а саме: Уніфікована 

Інтернет-базована інформаційно-управляюча система для моніторингу об‘єктів 

нафтогазовидобування, Аналітична система розрахунків міцності машинобудівних конструкцій 

«Тензор», Комп‘ютерна система для оцінки якості кабельної продукції. Розповсюджувались 

рекламні матеріали щодо цих розробок у вигляді буклетів і компакт-дисків. Професор Ткачук 

М.В. відповідав на чисельні запитання фахівців та відвідувачів виставки. 

В рамках міжнародної наукової конференції «Досягнення та перспективи розвитку 

інформаційного суспільства в Україні» на виставці була виголошена доповідь «Адаптивні 

технології проектування складних інформаційно-управляючих систем (на прикладі 

нафтогазовидобуваючих підприємств України). 

Під час презентацій була отримана контактна інформація стосовно потенційних науково-

технічних партнерів у тому числі від представників ряду фірм і організацій Німеччини, Чехії, 

Індії, Бразилії, США, Арсенії та Росії, а також від представників українських структур, які 

виявили інтерес щодо цільової підготовки спеціалістів в області розробки ПЗ та ІТ. 

 

Спеціалізована виставка „Наука Харківщини – 2006”, (м. Харків, 14-17 березня 2006р.). На 

виставці були представлені наукові здобутки вчених університету за останні роки, а саме: 

сумісні розробки в галузі двигунобудування в рамках „Програми відродження 

двигунобудування в Україні”, високі технології в різних галузях промисловості, сучасні 

розробки з ресурсо- та енергозбереження, екології та охорони навколишнього середовища, 
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відновлювальні джерела енергії, сумісні роботи з „Південкабелем” щодо контролю та 

підвищення якості ізоляції електричних кабелів, зразки сучасного медичного обладнання, 

розробленого і виготовленого в „Радмір-Політех”. 

 Яскраво і наглядно демонструвались роботи, які в 2004 році були удостоєні Державних 

премій України в галузі науки і техніки, а також експериментальні бази НДКПІ „Молнія” і 

інституту „Іоносфера”, наукове обладнання яких віднесено КМ України до об‘єктів, які 

становлять національне надбання держави. 

 

 
 

 17 березня 2006р. виставку відвідали Президент України В.Ющенко, Президент НАН 

України Б.Патон, представники адміністрації Президента, Кабінету Міністрів та Верховної 

Ради України, голова Харківської облдержадміністрації, Харківський голова. Пояснення на 

стенді університету високим гостям давав ректор. Президент відзначив суттєвий вклад 

Харківської політехніки в розвиток сучасних високих технологій, їх значення як для регіону так 

і для України в цілому. 

 

ІХ виставка-ярмарок з міжнародною участю „Екологія‘2006”, (м. Київ, 4-7 квітня 2006р.). 

На виставковому стенді НТУ „ХПІ” презентувались 18 нових розробок за тематикою виставки. 

Виставку-ярмарок відкривали відповідальні працівники Міністерств охорони навколишнього 

природного середовища та надзвичайних ситуацій України на чолі з Президентом НАН України 

Б.Є.Патоном. Професор кафедри АХТС Бабіченко А.К. професійно представив найбільш цікаві 

роботи університету, відзначивши їх наукову і технічну значимість для економіки України, 

відповів на запитання представників Міністерств та керівництва НАН України. 
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 Впродовж роботи виставки наш стенд відвідали понад 500 фахівців і відвідувачів. 

Великий інтерес і зацікавленість у них викликали такі розробки: технологія виробництва 

метанолу, мобільна мийка автомашин, інформаційно-автоматизована система контролю 

екологічної безпеки АЗС, технологія використання полімерних композиційних матеріалів на 

основі вторинної сировини, технологія виробництва дизельного палива рослинного походження 

тощо. 

 За активну роботу на виставці університет нагороджено Дипломом НАН України. 

 

ІІІ спеціалізована регіональна виставка „Світ освіти”, (м. Харків, 14 - 17 квітня 2006р.). 

Програма виставки передбачала широкий показ і ознайомлення відвідувачів із спеціальностями 

університету, умовами тестування і вступу до ВНЗ, роботою підготовчих курсів і підготовчого 

відділення тощо. На виставковому стенді університету був широко представлений рекламно-

інформаційний матеріал по тематиці виставки, який активно розповсюджувався серед 

відвідувачів виставки – майбутніх абітурієнтів. Фотоілюстративний і статистичний матеріал на 

плакатах висвітлював організацію і результати науково-дослідної роботи студентів, можливості 

університету в підготовці спеціалістів. 

 За активну роботу з майбутніми абітурієнтами на виставці університет нагороджено 

Дипломом оргкомітету. 

 

VI міжрегіональний універсальний оптово-роздрібний ярмарок „Курський Коренський 

Ярмарок 2006”, (м. Свобода Золотухінського району Курської області, 22-26 червня 

2006р.). В складі експозиції Харківської області активну участь зі своїми розробками приймав і 

наш університет. Сім високих технологій, дві розробки, удостоєні Державних премій України в 

галузі науки і техніки 2004р., буклет НТУ „ХПІ” з переліком факультетів і спеціальностей 

підготовки фахівців – здобутки університету, які були представлені на огляд фахівців і 

мешканців Курської області Російської Федерації з метою подальшого розвитку партнерських 

взаємовідносин. 

 Проректор з наукової роботи, проф. Марченко А.П., який очолював делегацію 

університету, прийняв участь в урочистостях від імені Губернатора Курської області. За 

активну участь і плідну роботу на ярмарку НТУ „ХПІ” нагороджено Почесним свідоцтвом. 

 

Міжрегіональна виставка "Світ здоров‘я та краси. Освіта 2006" (м. Харків, 25-28 травня 

2006р.). На виставковому стенді демонструвались розробки медичного спрямування, а саме 

озонатор медичний, апаратний комплекс для фототерапії, маммограф та цілий ряд іншого 

медично-діагностичного обладнання, розробленого і виготовленого на базі унікального 

навчально-методичного, науково-дослідного та лікувально-діагностичного комплексу "Радмір-

Політех". 

 Обладнання, яке презентувалось на виставці, за своїми характеристиками не 

поступається кращим світовим зразкам, а по деяким і перевищує їх, причому ціна на цю техніку 

приблизно в 2 рази нижча за закордонні аналоги. Як відмічали фахівці і відвідувачі виставки, це 

дає можливість заощаджувати кошти при обладнанні медичних закладів України сучасною 

медичною технікою і приладами. 

 Експозицію стенду гармонійно доповнювали фотоілюстровані плакати та рекламно-

інформаційний матеріал, який розповсюджувався серед відвідувачів. 

 За активну участь і плодотворну роботу на виставці університет нагороджено Дипломом 

виставки. 

 

Загальнодержавна виставкова акція „Барвиста Україна”, (м. Київ, 22-26 серпня 2006р.). В 

рамках цієї акції в НК „Експоцентр Україна” проходила презентація Харківської області. Чинне 

місце в експозиції Слобожанщини займав виставковий стенд НТУ „ХПІ”. На стенді 
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демонструвалось 38 високих технологій і конструкцій, розроблених вченими університету. 3 

роботи стали переможцями Всеукраїнського конкурсу „Кращий вітчизняний товар 2006 року”: 

„Технологія виробництва метанольного продукту – інгібітора гідратоутворення прямим 

окисленням природного газу киснем повітря”, „Частотно-регульований електропривод серії 

ПЧТЕ”, „Технологія дифузійного карбідного поверхневого легування деталей”, а НТУ „ХПІ” по 

праву став лауреатом конкурсу і нагороджений Дипломом переможця з присвоєнням статусу 

„Виробник кращих вітчизняних товарів 2006 року”. 

 В рамках програми виставки за участю провідних вчених університету пройшли круглі 

столи: „Нові прогресивні технології і конструкції у розробках вчених НТУ „ХПІ” та „Захист 

інтелектуальної власності як складова інноваційного процесу”. 

 За час роботи виставки стенд відвідало близько 1000 фахівців і відвідувачів, які 

проявили неабиякий інтерес до більшості представлених розробок та інформації, виголошеної 

на круглих столах. 

 

VII Спеціалізована виставка „Машинобудування Харківщини. Металургія – 2006” ( м. 

Харків, 27-19 вересня 2006р.). На виставковому стенді презентувались 36 високих технологій і 

розробок в галузі машинобудування. Серед них треба відзначити: Магнітний та 

електромагнітний підвіс роторних машин (каф. ДММ); Станція для регенерації технологічних 

розчинів і олій металообробних верстатів та Автономна пересувна автомийка автомашин (каф. 

ОПіНС); енерго- та ресурсозберігаючий ультразвуковий дефектоскоп для контролю внутрішніх 

і поверхневих дефектів металовиробів без використання контактної рідини (каф. ПМНК); 

Кріосудини для тваринництва, кріомедицини та кріобіології (каф. ТКФ); Технологія 

емалювання в електростатичному полі (каф. кераміки); Апаратний комплекс для фототерапії 

(каф. ПБМЕ) та багато інших. 

 Великий інтерес у відвідувачів та фахівців викликали Модульна теплоустановка TS90-

ТМ3 (каф. ІТ, ПіА); Технологія Rapid Prototyping (каф. ІТМ ім. Семко); Технологія виробництва 

дизельного пального рослинного походження – біодизель (каф. ДВЗ); Комплекс тренажерів для 

бронетанкової техніки (каф. АУТС); Магнітний та електромагнітний підвіс роторних машин 

(каф. ДММ) тощо. 

 За досягнення в розробці нових технологій та обладнання університет нагороджено 

дипломом виставки. Дипломами нагороджені 8 кафедр за великий вклад в прикладні розробки в 

галузі машинобудування та впровадження їх у виробництво. 

 

Спеціалізована міжнародна виставка „Контрольно-вимірювальні прилади; електроніка, 

інформатика, зв‘язок; енергетика, електротехніка, енергозбереження”, (м.Харків, 10-13 

жовтня 2006р.). На виставковому стенді демонструвались високі технології та розробки кафедр 

вимірювально-інформаційної техніки, АЕМС, електричних машин, ПМНК, інженерної 

електрофізики, технології кераміки, охорони праці та навколишнього середовища, ДММ, 

промислової біомедичної електроніки, інтегрованих технологій, процесів і апаратів. Всього на 

стенді презентувалось 28 експонатів, які користувались високим попитом у відвідувачів 

виставки, а їх за час роботи виставки на стенді побувало понад 1500 чоловік, в тому числі 

близько 400 студентів ВНЗ Харкова. 

 

Міждержавна виставка „15 років СНД: співробітництво та інтеграція” (м. Москва, 25-28 

жовтня 2006р.). Виставковий стенд НТУ „ХПІ” входив до експозиції Харківської області, на 

якому презентувались 22 високі технології та розробки вчених університету. 
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 Стенд відвідали понад 400 відвідувачів, в т.ч. Міністр аграрної політики України Ю. 

Мельник, делегація Харківської облдержадміністрації на чолі з заступником губернатора Я. 

Ющенко, посол України в Росії О.Дьомін. Відвідувачам давалась повна інформація по 

експонатам, видавалась рекламна продукція, давались відповіді на конкретні запитання по 

представленим розробкам і досягненням університету в цілому. Велись ділові і комерційні 

переговори по конкретним питанням наукового співробітництва в галузях виробництва 

метанолу, забезпечення підігріву нафти в свердловині, технологій магнітно-імпульсної обробки 

металів, Rapid Prototyping, мікродугового оксидування, дифузійного карбідного поверхневого 

легування тощо. 

 Університет нагороджено Дипломом учасника виставки. 

 

VI спеціалізована виставка „Гідравліка + Пневматика. Насоси” (м.Харків, 25-27 жовтня 

2006р.). На виставковому стенді були представлені розробки кафедри гідравлічних машин, 

фотоілюстративні плакати, які віддзеркалювали наукові досягнення НТУ „ХПІ”, рекламно-

інформаційні проспекти і буклети. 

 Впродовж терміну роботи виставковий стенд відвідали понад 250 фахівців, студентів та 

аспірантів Харківського регіону. На стенді велись ділові та комерційні переговори з 

зацікавленими особами. 

 За активну роботу на виставці і вклад в розвиток галузі НТУ „ХПІ” нагороджено 

Грамотою. 
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«Освіта та кар’єра – 2006», (м. Київ, 16-18 листопада 2006р.). У приміщенні Палацу мистецтв 

«Український дім» відбулось традиційне святкування Дня студента. Одним із заходів свята була 

виставка «Освіта та кар’єра – 2006», в роботі якої активну участь приймав і наш університет. 

 На виставковому стенді демонструвалась органічна єдність навчального і наукового 

процесів, започаткована видатними вченими і викладачами університету ще на початку його 

заснування і яка постійно розвивалась і зміцнювалась на протязі всієї 120–річної історії НТУ 

«ХПІ». 

 В 2005 році університет вступив до Болонського процесу і мав нагоду презентувати на 

виставці набутий досвід у підготовці фахівців та представити свої можливості щодо надання 

вищої освіти українським та іноземним громадянам. Великим попитом користувалися 

виставлені на стенді підручники, навчальні посібники, монографії. 

 Фахівці університету приймали участь в круглих столах та семінарах з питань 

працевлаштування випускників ВНЗ, міжнародного співробітництва, впровадження нових 

технологій в освітянській галузі. Університет отримав перемогу в конкурсі виставки з номінації 

«Досягнення у працевлаштуванні випускників вищих навчальних закладах», за що 

нагороджений Почесним дипломом. 

 На стенді презентувались 14 сучасних високих технологій, розроблених науковцями 

університету. 

 В експозиції науково-дослідна робота студентів демонструвались 10 робіт. Студенти – 

автори 6-х із них нагороджені Дипломами і Грамотами виставки, а переможець Всеукраїнського 

конкурсу – Дипломом та цінним подарунком. 

 За участь і активну роботу на виставці університет нагороджено Дипломом учасника 

виставки «Освіта та кар’єра – 2006». 

 

Виставка наукових розробок і технологій України в Соціалістичній Республіці В‘єтнам (м. 

Ханой, 29 листопада-7 грудня 2006р.,). Згідно з Розпорядженням Кабінету міністрів України 

від 27.03.06р. №163-р «Про участь у 2006 році вітчизняних підприємств, установ та організацій 

у міжнародних виставках-ярмарках», на виконання п. 4 Протоколу Третього Спільного 

засідання українсько-в‘єтнамської підкомісії з науково-технічного співробітництва від 

10.09.04р. та запрошенням Міністерства освіти і науки України наш університет приймав 

активну участь в виставці-презентації наукових розробок і технологій України в Соціалістичній 

Республіці В’єтнам. На виставці демонструвались 6 нових технологій, розроблених вченими 

кафедр: інтегрованих технологій, процесів та апаратів; двигунів внутрішнього згоряння; 

інженерної електрофізики; автоматизованих систем управління. В складі делегації МОН 

України для участі у виставці-презентації виїжджав декан по роботі з іноземними студентами 

університету Ластовка Олександр Петрович. 

 Під час роботи виставки п. Ластовка О.П. знайомив фахівців та відвідувачів з НТУ 

«ХПІ», його здобутками в навчальній та науковій діяльності, технологіями, представленими на 

стенді університету. Відвідав Ханойський політехнічний університет та В‘єтнамський 

національний університет, де були порушені питання можливості участі в сумісних В‘єтнамо-

українських науково-дослідних та освітніх проектах. Підписано протокол про наміри, щодо 

взаємовигідного співробітництва. 

 

ІV Спеціалізована виставка „Світ освіти” (м. Харків, 5-7 грудня 2006р.). Під кутом зору 

Болонського процесу, до якого приєднався наш університет, фахівці університету згідно 

програми виставки знайомили відвідувачів виставкового стенду НТУ «ХПІ» із спеціальностями 

нашого навчального закладу і напрямів підготовки спеціалістів, умовами вступу до ВНЗ, 

роботою факультету дистанційного та довузівського навчання, роботою підготовчих курсів та 

підготовчого відділення. Рекламно-інформаційний матеріал, який органічно доповнював 
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фотоілюстративний матеріал банерних плакатів, активно розповсюджувався серед відвідувачів 

виставки і, в першу чергу, серед майбутніх абітурієнтів. 

За активну роботу в рамках програми виставки з відвідувачами та майбутніми 

абітурієнтами університет нагороджено Дипломом Оргкомітету. 

 

Національна виставка високих технологій та конкурентоспроможної продукції 

"УКРТЕХНОЛОГІЯ-2006" (м.Київ, 6-8 грудня 2006р.). За результатами всеукраїнського 

конкурсу інноваційних технологій в номінації "Модернізація електростанцій і нові та 

відновлювальні джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології" перемогу отримала 

розробка кафедри охорони праці та навколишнього середовища нашого університету 

"Пересувна установка очищення та знезараження мастильно-охолодних рідин". За умовами 

конкурсу НТУ "ХПІ" – переможцю конкурсу була надана можливість участі в указаній виставці 

на безкоштовній основі. 

На виставковому стенді демонструвався діючий макет зазначеної вище установки та 

рекламно-інформаційні матеріали: проспекти, банерні плакати, які рекламували розробки 

університету в галузі ресурсозберігаючих технологій та давали загальну інформацію про НТУ 

"ХПІ". 

За участь у V національній виставці високих технологій та конкурентоспроможної 

продукції НТУ "ХПІ" нагороджено Дипломом МОН України. 

 

 Поряд з виставками на базі університету в 2006 році підготовлено і проведено 26 

наукових форумів, серед яких 15 науково-технічних і 11 науково-методичних заходів. 

 В м. Алушта з 8 по 13 вересня проходив ХІ Міжнародний конгрес 

двигунобудівників, основний вклад в організацію та проведення якого зробила кафедра 

двигунів внутрішнього згоряння, а з 19 по21 жовтня в м. Харкові проходив ІХ Міжнародний 

науково-технічний симпозіум «SIEMA-2006», основна мета якого була спрямована на 

вирішення проблем удосконалення електричних машин і апаратів. Готували цей захід до 

проведення три кафедри університету: Електричні машини, Електричні апарати та Загальна 

електротехніка. 

 Треба відзначити, що форуми пройшли на високому науковому та організаційному 

рівнях, а прийняті рекомендації відзначають провідну роль науки у вирішенні розглянутих 

питань. 

 Визначною  подією у  діяльності  науково-педагогічної  громадськості  України  стала     

І Міжнародна науково-практична конференція «Роль літератури у формуванні 

національної гуманітарно-технічної еліти України та Росії» (м. Харків, 16 вересня 2006р.) 
Учасники конференції представляли кілька десятків вітчизняних та зарубіжних навчальних 

закладів. В роботі пленарного та секційних засідань прийняли участь та виступили з науковими 

доповідями і повідомленнями 197 осіб, у тому числі 3 академіки НАН та АПН України, 45 

докторів і 54 кандидати наук, 11 письменників Росії і 10 письменників України. 

 Видана програма конференцій, кращі доповіді були рекомендовані до опублікування у 

збірці наукових праці університету «Проблеми та перспективи формування національної 

гуманітарно-економічної еліти» 

 Організатор – кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами. 

 ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, 

технологія, освіта, здоров‘я» (MicroCad-2006) стала щорічною і проходила в Харкові на 

базі університету з 18 по 19 травня 2006р. Співзасновниками та співорганізаторами цієї 

конференції є НТУ «ХПІ» та Мішкольцький університет (Угорщина), Магдебурзький 

університет (Німеччина), Петрошанський університет (Румунія), Познанська політехніка 

(Польща) і Софійський університет (Болгарія). Конференцію присвячено 100-річчю з дня 

народження професора Михайла Федоровича Семка – заслуженого діяча науки і техніки УРСР, 
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Героя Соціалістичної Праці, видатного вченого і просвітителя, що більш 30 років очолював 

ХПІ, ім‘я якого носить його рідна кафедра – інтегрованих технологій в машинобудуванні. В 

програмі ХІV конференції прийняли участь понад 1800 учасників, в тому числі близько 200 

учасників з 17 зарубіжних країн. На пленарному та секційних засіданнях конференції було 

заслухано 1163 доповіді. Активно працювала секція «Науково-дослідна робота студентів» під 

час роботи якої виступили з доповідями 175 магістрів та студентів. Видані програма і тематичні 

збірки наукових праць університету. 

 Організатор – кафедра інтегрованих технологій в машинобудуванні ім. М.Ф.Семка. 

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми прикладної математики і 

механіки» присвячувалась 80-річчю з дня народження академіка НАН України Рвачова 

Володимира Логвиновича і проходила в м. Харкові з 23 по 26 жовтня 2006р. В конференції 

приймали участь близько 100 учасників, в тому числі 40 – з інших міст України, а також із 

Росії, Польщі, Сербії, Канади. Всього на секціях заслухано 87 доповідей, серед доповідачів було 

4 чл. кореспондента, 2 академіка, 14 професорів, 14 докторів та 36 кандидатів наук. На форумі 

розглядалися нові шляхи і методи рішення статичних, динамічних контактних задач теорії 

пружності, обговорювався розвиток теорії R-функції спільно з іншими методами 

обчислювальної математики, а також нові галузі використання цієї теорії. 

Видані програма і тези доповідей конференції. 

Організатор – кафедра прикладної математики. 

Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані технології та 

енергозбереження (ІТЕ‘2006)» проходила в м. Алушта 11-16 травня 2006р. На конференції 

були представлені навчальні заклади та установи з Великої Британії, Китаю та Росії. Кількість 

учасників – 45 осіб. На пленарному та секційних засіданнях конференції прийняли участь 

представники 8 ВНЗ, 7 виробничих організацій та Шведська компанія ALFA-LAVAL в Україні. 

Ухвалили безумовну необхідність забезпечення зменшення шкідливих викидів у навколишнє 

середовище, яке базується на покращенні інтеграційних процесів всіх галузей економіки 

Держави. 

Матеріали конференції опубліковані у щоквартальному науковому фаховому журналі 

«Інтегровані технології та енергозбереження». 

Організатор – кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів. 

XV щорічний Міжнародний науково-технічний семінар «Високі технології: 

тенденції розвитку» також проходив в м. Алушта з 11 по 16 вересня 2006р. Програма 

семінару обіймала 226 доповідей за участю 379 авторів з 20 країн світу: Австралія, Австрія, 

Білорусь, Вірменія, В‘єтнам, Греція, Італія, Китай, Латвія, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, 

Словакія, Угорщина, Узбекистан, Україна, Франція, Чехія. В роботі пленарного та секційних 

засідань форуму прийняли участь і виступили з науковими доповідями та повідомленнями 135 

учасників, у тому числі 52 доктора і 37 кандидатів наук. За програмою семінару здійснено 

презентацію ряду провідних світових і вітчизняних виробників і користувачів різальних 

інструментів та технологій. В фірмових презентаціях та переговорах прийняли офіційну участь 

представники 23 профільних вищих навчальних закладів, 4 інститути НАН України і 6 

промислових підприємств України. 

Видана програма. Виголошені доповіді опубліковані в тематичних збірках наукових 

праць НТУ «ХПІ». 

Організатор – кафедра інтегровані технології в машинобудуванні ім. М.Ф.Семка. 

Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація 

економічних процесів» проходила в м. Харкові 23-24 листопада 2006р. Організаторами 

конференції разом з НТУ «ХПІ» були науково-методична комісія з економічної освіти 

Міністерства освіти і науки України, Інститут економіки та прогнозування НАН України. В 

роботі конференції брали участь вчені, викладачі і фахівці з ряду навчальних закладів, 

організацій і установ України, Росії, Білорусії, Киргизії, Угорщини, Латвії. Серед учасників 
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конференції 30 докторів наук та професорів, 125 кандидатів наук. В процесі роботи конференції 

вироблені рекомендації по удосконаленню інструментарію економічних досліджень і 

оптимізації рішень в підприємницькій, банківській, інвестиційній маркетинговій діяльності. 

Видані програма і тези доповідей конференції. 

Організатор – кафедра економічного аналізу та обліку. 

 

На увагу також заслуговують: 

Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми міжнародного 

бізнесу і стратегії міжнародного менеджменту» (м. Харків, 22-26 лютого 2006р.). У роботі 

семінару прийняли участь понад 120 учасників, із них – 10 докторів і 50 кандидатів наук. В 

тому числі 9 – із зарубіжних країн: Франції, Бельгії, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Швеції. 

На пленарному засіданні, секціях і круглих столах було представлено понад 90 доповідей. Під 

час роботи семінару висвітлені проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку України в 

умовах глобалізації та світової інтеграції. Значний інтерес викликали доповіді, пов‘язані з 

роллю соціально-корпоративної відповідальності бізнесу, питання визначення привабливості 

підприємств України. 

Матеріали семінару опубліковані у Віснику НТУ «ХПІ». 

Організатор – кафедра організації виробництва та управління персоналом. 

Всеукраїнська науково-методична конференція «Викладання історії науки і техніки 

в університетах України» (м. Харків, 13-14 квітня 2006р.). Серед учасників були історики 

науки і техніки, науковці, викладачі з 38 вищих навчальних закладів і наукових установ 

України. Виступили 65 осіб, у тому числі 17 докторів і професорів. З НТУ «ХПІ» в роботі 

конференції взяло участь 35 осіб, у тому числі 10 докторів і професорів, 3 докторанта, 6 

аспірантів та 2 студента. Дискусії, що розгорнулись навколо доповідей, свідчать про те, що 

історія науки і техніки є важливою складовою навчальної та дослідницької діяльності. Вона 

сприяє поглибленню фахових знань і викладача, і студента, розширенню науково-технічного 

кругозору молодої людини. 

Матеріали конференції були розміщені на сайті НТУ «ХПІ». 

Організатор – кафедра історії науки і техніки. 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія. Наука.Освіта. 

Практика» (м. Харків, 18-20 жовтня 2006р.). У роботі конференції взяло участь 125 делегатів, 

з яких 67 прибули у Харків з 11 міст України та Росії, представники Міністерства освіти та 

науки і вищих навчальних закладів України. В рамках конференції відбулося розширене 

засідання науково-методичної комісії МОН України, присвячене розробці галузевих стандартів 

вищої освіти підготовки спеціалістів за спеціальністю «Промислова біотехнологія». На 

секційних засіданнях було заслухано 209 наукових повідомлень. 

Видані програма і тези доповідей конференції. 

Організатор – кафедра біотехнології та аналітичної хімії. 

VI регіональна науково-методична конференція молодих вчених та студентів 

«Безпека життєдіяльності» (м. Харків, 7-8 грудня 2006р.). Спілка фахівців із безпеки 

життєдіяльності Ради ректорів Харківського вузівського центру продовжує виконувати роботу 

по об‘єднанню зусиль усіх спеціалістів, які б змогли внести свій вклад в покращення життєвих 

показників людини у Харкові, Північносхідному регіоні та в Україні в цілому. Прийняли участь 

114 фахівців. Заслухано 65 доповідей, в тому числі 10 – за участю студентів. 

Видані програма і тези доповідей конференції. 

Організатор – кафедра охорони праці та навколишнього середовища. 

В минулому році на базі університету та за його участю були підготовлені та 

проведені ще і такі форуми: Міжвузівська наукова конференція «Науково-технічний 

переклад: проблеми та перспективи» (м. Харків, 10-11 березня 2006р.); ХІV Міжнародна 

науково-технічна конференція «Теорія та практика процесів подрібнення, розподілу, 
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змішування та ущільнення матеріалів» (м. Одеса, 21-26 серпня 2006р.); ІV Міжнародна 

конференція «Технологія інформаційних систем та її застосування» ISTA – 2006 (м. 

Клагенфурт, 29-31 травня 2006р.); Науковий семінар «Проблеми енергозбереження 

України і шляхи їх вирішування» (м. Харків, 26 квітня 2006р.); Науково-технічна 

конференція «Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих і 

силікатних матеріалів» (м. Дніпропетровськ, 27-29 вересня 2006р.); Міжнародна 

конференція «Проблеми якості, довговічності зубчатих передач, редукторів, їх деталей та 

вузлів (м. Севастополь, 30 серпня – 9 вересня 2006р.); Науково-технічна конференція 

«Кирпичівські читання» (м. Харків, 13 грудня 2006р.); Науково-технічна конференція 

«Хімія і технологія жирів» (м. Харків, 15 грудня 2006р.); VІ Міжнародна науково-технічна 

конференція «Проблеми інформатики і моделювання» (м. Харків, 23-25 листопада 2006р.); 

V Міжнародна конференція «Перспективи розвитку автомобіле- та тракторобудування» 

(м. Харків, 16-17 червня 2006р.); Науково-технічна конференція «Силова електроніка та 

енергоефективність» СЕЕ‘2006 (м. Алушта 19-23 вересня 2006р.); ХХVІ науково-

технічний семінар «Семківські молодіжні читання» (м. Харків, 4 жовтня 2006р.); 

Постійно-діючий семінар «Перспективи розвитку енергетики, електричного та 

дизелектричного транспорту (м. Харків, 5-6 квітня 2006р.). 

 

Результати наукових досліджень вчених університету 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», «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». 

Випуск тематичних збірників «Вісника НТУ «ХПІ», як і наукових збірок і журналів 

університету координується і здійснюється Координаційною радою, яку очолює ректор. В 

минулому році «Вісник НТУ «ХПІ» випускався за 22 тематичними напрямками: Автоматика та 

приладобудування; Автомобіле- і тракторобудування; Динаміка і міцність машин; 

Електроенергетика і перетворююча техніка; Енергетичні і теплотехнічні процеси і 

устаткування; Інформатика і моделювання; Нові рішення у сучасних технологіях; Проблеми 

автоматизованого 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. 

Впродовж року з друку вийшли 44 «Вісника НТУ «ХПІ» та 25 журналів і наукових 

збірок. Кількість надрукованих в них статей дорівнює 1730. Географія авторів статей 

представляє майже всі регіони України: Київ, Харків, Донецьк, Львів, Суми, Луганськ, Одеса, 

Чернігів, Вінниця, Дніпропетровськ, а також країни: Росія, Литва, Угорщина, Польща, 

Німеччина, Румунія. 

Кількість статей вчених університету, опублікованих в наукових виданнях, становить 

2407, а загальна кількість публікацій дорівнює 2704. В зарубіжних наукових виданнях 

опубліковано 311 статей. Впродовж року з друку вийшли 22 монографії, 7 підручників та 89 

навчальних посібників. 

Слід відзначити, що і в минулому році університет мав позитивні посування від активної 

виставкової діяльності, підготовки, проведення і участі в конференціях, семінарах та інших 
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науково-технічних форумах. Зросла питома вага нагород, отриманих на виставках – університет 

та 2 автори розробок нагороджені 3 золотими медалями виставок. Три розробки стали 

переможцями Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар 2006 р.», а університет по 

праву став Лауреатом цього конкурсу. 

На базі університету проведено 24 міжнародних наукових форуми. Активна участь в них 

провідних вчених і фахівців з країн Європи і світу говорять про високий інтелектуальний 

потенціал Харківських політехніків, їх практичну можливість внести вагомий вклад у 

вирішення важливих проблем науки і освіти в нашій державі. 

Активна рекламно-пропагандистська діяльність дозволяє поступово збільшувати 

кількість і обсяги госпдоговірних науково-дослідних робіт, угод про науково-технічне 

співробітництво і протоколів-узгоджень, започаткованих на виставках і презентаціях, 

одержувати перемоги у конкурсах, виборювати можливість виконання міжнародних грантів. 
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14. Положення про структурний підрозділ НТУ «ХПІ, який організовує проведення 

наукової та науково-технічної діяльності . 

 

Наукова і науково-технічна діяльність в університеті провадиться і фінансується 

відповідно закону України „Про вищу освіту” № 2984-ІІІ від 17.01.2002р., законів України "Про 

освіту"  № 1060 –ХІІ в редакції від 20.12.2001 р. та "Про основи державної політики у сфері 

науки і науково-технічної діяльності " № 1977 від 13.12.1991р.(зі змінами та доповненнями). 
В університеті розроблені  та затверджені відповідними рішеннями Вченої ради 

університету ряд  внутрішніх нормативних документів, які регламентують науково-технічну 

діяльність. Це , зокрема , « Положення про науково-дослідну частину Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», «Положення про науково-технічну раду 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», «Положення 

про оплату праці  наукових, інженерно-технічних співробітників в наукових структурних 

підрозділах Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 

«Положення про формування накладних витрат Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 

Відповідно до Наказу МОН від 01.06.06 № 422 проведено доопрацювання вказаних 

внутрішніх нормативних документів та планується їх перезатвердження на Вченій раді 

університету.  
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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Це положення регулює діяльність науково-дослідної частини та наукових 

структурних підрозділів Національного технічного університету  „Харківський політехнічний 

інститут” (НТУ „ХПІ”). Положення визначає: порядок управління науково-дослідними, 

дослідно-конструкторськими та технологічними роботами (далі науково-дослідними 

роботами);організацію науково-виробничої діяльності наукових структурних підрозділів; 

використання результатів наукової та науково-виробничої діяльності в навчальному процесі та 

народному господарстві.  

            Наукова і науково-технічна діяльність в університеті провадиться і фінансується 

відповідно закону України „Про вищу освіту” №2984-ІІІ від 17.01.2002р., законів України "Про 

освіту"  №1060 –ХІІ в редакції від 20.12.2001 р. та "Про основи державної політики у сфері 

науки і науково-технічної діяльності " №1977 від 13.12.1991р.(зі змінами та доповненнями).  
1.2 Основними завданнями науково-дослідної частини та наукових структурних 

підрозділів є: 
- виконання фундаментальних та пошукових прикладних досліджень за пріоритетними 

напрямками розвитку науки і техніки, розробка і створення принципово нової 

техніки, технологій та матеріалів; 

- ефективне використання наукового потенціалу колективів для вирішення наукових та 

науково-технічних проблем розвитку народного господарства України; 

- вихід на світовий ринок науково-технічної продукції, участь у виконанні 

міжнародних науково-технічних програм; 

- підготовка кадрів вищої кваліфікації, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

спеціалістів для народного господарства; 

- створення сприятливих умов для ефективного використання результатів 

фундаментальних та прикладних досліджень в учбовому процесі, в тому числі при 

написанні  та вдосконаленні курсів лекцій, учбових посібників  та підручників;   

- сприяння науково-технічній творчості співробітників та студентів ; 

- здійснення кооперації з академічними та галузевими науковими організаціями з 

метою спільного вирішення важливих науково-технічних завдань; 

- створення та ефективне використання матеріальної бази ; 

- надання платних послуг науковими, науково-дослідними, дослідно-

конструкторськими та проектно-конструкторськими підрозділами університету; 

- здійснення маркетингового, інформаційного та патентно-ліцензійного забезпечення 

наукової діяльності, стандартизації та метрологічного забезпечення науково-технічної 

продукції у відповідності з міжнародними нормами ; 

- організація інформаційно-рекламної та видавничої діяльності, пропаганда досягнень 

вузівських вчених через засоби масової інформації, монографії та наукові праці, 

виставки, ярмарки, аукціони тощо; 

- випуск дослідних зразків та малих серій наукоємної продукції; 

- інші види науково-виробничої діяльності у відповідності з діючим законодавством 

України. 

1.3.Взаємодія учбового процесу, науки і виробництва здійснюється шляхом: 

* підготовки спеціалістів на основі використання останніх досягнень науки та техніки 

відповідно з напрямками науково-технічного прогресу і соціально-економічною потребою в 

спеціалістах нового рівня; 

* розробки і впровадження в навчальний процес нових технічних засобів навчання, 

створених за результатами наукових досліджень; 

  проведення на базі наукових та науково-виробничих підрозділів університету 

різноманітних форм навчальної роботи: дипломного та курсового проектування, учбової та 



 150 

виробничої практики, цільового використання в процесі навчання наукової апаратури та 

обчислювальної техніки та ін.; 

  залучення студентів до участі в науково-дослідних і проектно-конструкторських 

роботах, що виконуються науковими структурними підрозділами; 

  участі студентів в складі наукових колективів по розробці та впровадженню складних 

наукомістких науково-технічних систем з одночасним кадровим супроводженням; 

  створення навчально-науково-виробничих об’єднань, базових кафедр і центрів спільно з 

НАН України та галузевими академіями наук, міністерствами і організаціями для проведення 

навчально-дослідної роботи. 

1.4. При проведенні науково-дослідних робіт наукові структурні підрозділи університету 

керуються чинними нормативними актами, наказами та інструкціями Міністерства освіти і 

науки України, цим положенням та наказами ректора. 

 

2.  ВИКОНАВЦІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

ТА ОПЛАТА ЇХ ПРАЦІ 

 

2.1. Науково-дослідні роботи в НТУ «ХПІ» виконуються: 

 штатними науковими, інженерно-технічними працівниками , спеціалістами та 

робітниками; 

 професорсько-викладацьким складом інституту; 

 докторантами, аспірантами, стажерами-дослідниками та стажерами-викладачами; 

 студентами в ході виконання курсових, дипломних проектів, інших дослідних робіт, 

передбачених навчальними планами та за додаткову плату; 

 співробітниками інших підприємств та організацій на підставах контрактів або 

договорів підряду. 

2.2. Прийняття на роботу наукових співробітників в структурні підрозділи здійснюється  

за  трудовими договорами (контрактами) або договорами підряду. 

2.3.  Права виконавців та замовника на використання результатів науково-дослідних робіт 

встановлюються в  контрактах або договорах підряду. 

2.4. Форми оплати праці виконавців встановлюються згідно «Положення про оплату 

праці наукових та інженерно-технічних співробітників в  наукових  структурних підрозділах 

НТУ «ХПІ» і керівних документів по оплаті праці. 

2.5. Керівники (ректор, проректор, завідувач НДЧ, їх заступники, декани, їх заступники, 

завідуючі кафедрами та ін.) мають право виконувати науково-дослідні роботи , в тому числі , і 

як наукові керівники тем. 

 

3.НАУКОВІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 

 

3.1. Національний технічний університет  «Харківський політехнічний інститут» є єдиний 

навчально-науковий комплекс, який має нарівні з навчальними підрозділами (факультетами)  

наукові лабораторії та наукові групи в складі кафедр, факультетів, а також окремо 

функціонуючі учбово-наукові комплекси, Науково-технологічний та учбовий центр та інші 

структури. При цьому окремо функціонуючі наукові структурні підрозділи не мають статусу 

юридичної особи та самостійного рахунку та діють на основі положень, що їх затверджує 

ректор. 

3.2. Функції  організації і управління науковою діяльністю в університеті покладені на  

науково-дослідну частину . До науково-дослідної частини (НДЧ) входять: 

 Науково-дослідний та проектно конструкторський інститут ”Молнія”; 
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 науково-дослідна лабораторія приладобудування; 

 лабораторія міжнародного науково-технічного співробітництва. 

 відділ науково-технічної інформації та патентно-ліцензійної роботи; 

 відділ стандартизації та метрології ; 

 редакційно-видавнича група; 

 Науково-технологічний та учбовий центр; 

 група з обліку та збору дорогоцінних металів; 

 група з науково-дослідної роботи студентів; 

 співробітники інших структурних підрозділів університету, які за своїми 

функціональними обов’язками виконують організаційне, фінансове та господарське 

забезпечення виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.  

 

Головними завданнями НДЧ є управління науковою діяльністю НТУ «ХПІ», керування та 

науково-організаційне забезпечення бюджетного фінансування наукової діяльності та 

статистичної звітності перед органами управління та статистики, забезпечення методичної та 

правової допомоги керівникам наукових структурних підрозділів. Зокрема, 

в галузі планування та організації наукових досліджень: 

 розробка проектів планів науково-дослідних робіт на конкурсних засадах; 

 організація виконання досліджень та розробок на сучасному науково-технічному 

рівні; 

 здійснення контролю за своєчасним та якісним виконанням науково-дослідних робіт 

у відповідності з затвердженими технічними завданнями та програмами; 

 забезпечення державної реєстрації виконуваних досліджень, своєчасності та 

достовірності звітності по науково-дослідним роботам; 

 здійснення заходів по організації впровадження результатів  завершених наукових 

досліджень; 

  підготовка пропозиції про включення розробок університету в державні та 

регіональні замовлення; 

 залучення наукових співробітників університету, фахівців та студентів до участі у 

виконанні міждержавних та міжнародних наукових програм; 

 розробка сучасних інноваційних процедур впровадження результатів досліджень; 

в галузі забезпечення наукових досліджень: 

* здійснює інформаційне забезпечення виконуваних в університеті досліджень та 

розробок , в тому числі через органи державної системи науково-технічної 

інформації, власну та університетську WEB - сторінки, лабораторію міжнародного 

науково-технічного співробітництва; 

* проводить техніко-економічну експертизу науково-дослідних робіт, патенті 

дослідження з метою забезпечення високого науково-технічного рівня та патентної 

чистоти; 

* оформлює заявки на очікувані патенти; 

* організовує раціональне (в тому числі на основі кооперації) використання 

унікального обладнання; 

* забезпечує відповідність застосованих в університеті засобів та методів вимірювань, 

розробленої в університеті науково-технічної, конструкторської та технологічної 

документації вимогам ДСТУ, технічних умов та інших нормативних документів, 

надає засоби вимірювань на державну та відомчу перевірку. 

     в галузі організації праці та фінансування досліджень: 
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* розробляє штатний розклад НДЧ університету, узгоджує кошториси видатків на 

виконання досліджень; 

* організує та проводить спільно з науковими підрозділами університету атестацію 

наукових співробітників та фахівців; 

* готує пропозиції щодо встановлення надбавок та доплат співробітникам. 

в галузі зв’язку наукових досліджень з учбовим процесом: 

* організує розробку наукових проблем розвитку та вдосконалення вищої освіти; 

* надає свою лабораторну базу студентам, аспірантам та докторантам для проведення 

досліджень, в тому числі для виконання курсових та дипломних робіт, проведення 

виробничних практик; 

* приймає участь в модернізації діючих та створенню нових учбових та учбово-

дослідних лабораторій. 

 

НДЧ є структурним підрозділом університету , що працює у відповідності з даним 

Положенням.   

Координує роботу НДЧ проректор з наукової роботи, який  здійснює загальне керівництво 

її діяльності,  забезпечує дотримання законності та державної дисципліни, заключає від імені 

університету договори на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, 

затверджує кошториси видатків та плани робіт підрозділів. 

Очолює НДЧ завідувач науково-дослідної  частини, який  безпосередньо здійснює 

керівництво її діяльності, узгоджує плани робіт підрозділів, готує пропозиції щодо розподілу 

між ними обсягів фінансування, матеріально-технічних ресурсів та лімітів з праці, надає 

пропозиції щодо використання фонду науково-технічного та соціального розвитку та фонду 

матеріального заохочування.  

 

3.3. Наукові підрозділи факультетів. 

 

Наукові підрозділи факультетів складаються  з лабораторій та наукових груп кафедр. 

Організаційно вони входять до складу факультету і підпорядковуються відповідно завідуючому 

кафедри.  В разі необхідності ,їх структура затверджується ректором за поданням декана 

факультету і узгодженням з проректором з наукової роботи та завідувачем НДЧ. 

  

  3.4 Науково-дослідні інститути. 

 

Науково-дослідні інститути (НДІ) в складі НТУ „ХПІ” є науковими структурними 

підрозділами НДЧ, які створюються реорганізуються та ліквідуються наказом ректора 

університету за поданням Вченої ради університету. 

НДІ мають свої положення, субрахунки, круглі печатки із своїм найменуванням, штампи 

та фірмові бланки. 

Структуру НДІ затверджує ректор за поданням  проректора з наукової роботи та 

завідувача НДЧ. 

Очолюють НДІ, як правило, провідні вчені університету, професори, доктори наук. 

Директор НДІ призначається на посаду ректором за поданням проректора з наукової роботи та 

завідувача НДЧ. 

НДІ здійснюють свою діяльність у співробітництві з факультетами та кафедрами, 

утворюють з ними навчально-наукові комплекси, виконують спільні дослідження, активно 

беруть участь в проведенні та забезпеченні навчального процесу.  

 

3.5.Науково-технологічний та навчальний центр НТУ „ХПІ” 
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Центр створено з метою організації діяльності по практичному застосуванню новітніх 

наукових технологій, впровадженню цих технологій та нових оригінальних ідей шляхом 

реалізації  їх в промислових товарах та наукомістких технологіях промислового призначення. 

Науково-технологічний та навчальний центр НТУ „ХПІ” створено з метою виконання 

конкретних завдань і підпорядковується безпосередньо  проректору з наукової роботи.. 

Центр має своє положення, субрахунок, печатку із своїм найменуванням. 

Структуру Центру затверджує ректор за поданням проректора з наукової роботи та 

завідувача НДЧ. 

 

3.6.Науково-дослідні лабораторії ,науково-дослідні сектори структурних підрозділів , 

наукові групи. 

 

Для безпосередньої організації виконання науково-дослідних робіт на факультетах, 

кафедрах організовуються науково-дослідні лабораторії  та сектори (НДЛ та НДС ) . Вони 

організуються наказом ректора за поданням завідуючого кафедрою та за погодженням з 

проректором з наукової роботи та завідуючим НДЧ. 

НДЛ та НДС підпорядковані безпосередньо зав. кафедрою, декану факультету. Очолюють 

НДЛ, НДС, як правило, висококваліфіковані фахівці, кандидати наук та доктори наук, які 

обираються за конкурсом, або за результатами атестації та призначаються на посаду наказом 

проректора з наукової роботи. 

 

 

4.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

НАУКОВИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

4.1. Фінансово-господарча діяльність наукових структурних підрозділів університету 

здійснюється на підставі законодавства України. 

4.2. Фінансування наукових досліджень, що проводяться науковими структурними 

підрозділами, а також здійснення ними науково-виробничої діяльності проводиться за рахунок: 

  коштів державного бюджету, що  надаються підрозділам за результатами конкурсів. 

Кошти державного бюджету надходять до казначейського рахунку  університету і 

бухгалтерський облік їх здійснює фінансова служба університету окремо по кожній 

держбюджетній темі згідно кошторисів. Оплата праці виконавців держбюджетних тем 

здійснюється  згідно „Положення про оплату праці наукових та інженерно-технічних 

працівників в наукових структурних підрозділах НТУ „ХПІ” та керівних документів по оплаті 

праці; 

  коштів, що надійшли за виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт за договорами із замовниками. Кошти за виконання позабюджетних тем надходять на 

загальноуніверситетский субрахунок  і бухгалтерський облік їх здійснюють фінансова група 

бухгалтерії університету. Оплата праці виконавців позабюджетних тем здійснюється згідно 

„Положення про оплату праці наукових та інженерно-технічних  працівників в наукових 

структурних підрозділах НТУ „ХПІ” та керівних документів по оплаті праці. 

4.3. Позабюджетними коштами, які залишилися після відрахування  централізованих 

накладних витрат, наукові структурні підрозділи розпоряджаються самостійно. Кошти 

витрачаються згідно кошторисів, які складаються окремо на кожну позабюджетну тему. 

4.4. Розмір нормативу утворення фонду заробітної плати бюджетних тем встановлюється 

згідно чинного законодавства , узгоджується з проректором з наукової роботи та 

затверджується ректором.. 
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4.5.  Вчена рада університету щорічно розглядає підсумки наукової діяльності і приймає 

рішення щодо розвитку найбільш актуальних та перспективних напрямків досліджень. 

 

 

Розроблено: проректором з наукової роботи  А.П.Марченком, завідувачем НДЧ Г.В.Лісачуком. 
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