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ІНФОРМАЦІЯ 

про наукову діяльність Національного технічного університету  

"Харківський політехнічний інститут" 

за 2008 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 

 

Шлях Нацiонального технiчного унiверситету "Харкiвський полiтехнiчний iнститут" у 

незалежнiй Українi, це шлях до вступу в Болонський процес, до iнтеграцiї в європейський та 

свiтовий освiтнiй простiр. А сам Харкiвський полiтехнiчний, вiдповiдно до визначення Хартiї, 

дiйсно є "центром культури, знання i дослiджень", якими є справжнi унiверситети. Iсторiя 

Харкiвської полiтехнiки з моменту її започаткування стала невiд’ємною частиною науково-

технiчної, iнтелектуальної, культурної iсторiї України. З нею пов’язанi iмена лауреата 

Нобелiвської премiї Л. Д. Ландау, всесвiтньо вiдомих вчених - академiкiв М. М. Бекетова, П. П. 

Будникова, А К. Вальтера, А. М. Ляпунова, К. Д. Синельникова, В. А. Стеклова, Г. Ф. 

Проскури, В. I. Атрощенка, А. С. Бережного, а також засновника НТУ "ХПI" й Київської 

полiтехнiки В. Л. Кирпичова. 

Вченi Харкiвського полiтехнiчного вiдiграли провiдну роль у зародженнi української 

технiчної науки в галузях механiки, теорiї мiцностi, прикладної хiмiї, авiацiї, ядерної фiзики та 

крiогенiки, електро- та теплоенергетики, тракторобудування, тепловозобудування тощо. А 

вихованцi унiверситету, їх уже понад 130 тисяч, визначали i визначатимуть технiчну полiтику в 

Українi. З них 29 стали дiйсними членами, член-кореспондентами Нацiональної Академiї наук, 

України, бiльш як 100 - отримали Державнi премiї. 
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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. Єдність освітньої і наукової діяльності забезпечила НТУ «ХПІ» вагомі 

досягнення в підготовці інженерних кадрів та наукових дослідженнях на протязі всієї 

понад 120-річної історії, високий рейтинг і провідні позиції серед вищих навчальних 

закладів України та широку популярність у світі. 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.  

Науковий потенціал вузу сьогодні визначають також науково-дослідні інститути “Молнія” 

та “Іоносфера”. Унікальні експериментальні бази цих інститутів і науково-дослідний комплекс 

по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в турбомашинах при кафедрі 

турбінобудування постановами Кабінету Міністрів України віднесені до таких, що становлять 

Національне Надбання держави. 

В 2008 році науковцям університету присуджені 2 державні премії в галузі науки і 

техніки та премія Президента України для молодих вчених. 

В університеті працюють 1322 науково-педагогічних працівників, в тому числі 133 

доктори наук та професори, 715 кандидатів наук та доцентів, а також 710 штатних 

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

докторів та 114 кандидатів наук. Крім того в  університеті працюють 20 заслужених діячів 

науки і техніки та заслужених працівників вищої школи, 28 лауреата Державних премій 

України, 29 дійсних членів НАН та галузевих академій наук України.  

В університеті на базі відомих наукових шкіл  рішенням ВАК України в 2008 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 2008 рік в спецрадах університету захищені 11 докторських та 62 кандидатських 

дисертацій, здобувачі яких працюють у вищих навчальних закладах МОН України,  наукових 
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установах НАН України,  провідних підприємствах України. Тематика докторських і 

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

світової науки: фундаментальні проблеми сучасних технологій у машинобудуванні,  

інформаційні технології, електротехнічні комплекси та системи, енергетика та 

енергозбереження, приладобудування, процеси та обладнання хімічної технології, технології 

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

процесом тощо. 

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

захищено 9 докторських та 54 кандидатських дисертацій, 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 2008 році виконувались 95 

фундаментальних і прикладних держбюджетних робіт з пріоритетних напрямів науки і техніки 

та 271 госпдоговірних НДР, загальний обсяг яких перевищує 19 млн. грн. Вчені університету 

працюють над виконанням 32 міжнародних освітніх та наукових проектів. Загальний обсяг 

фінансування за рахунок коштів іноземних фондів, грантів та госпдоговорів НТУ «ХПІ» в 

2008 році склав 244 тис. грн. 

Наукові дослідження і госпдоговірні розробки виконуються на замовлення таких 

визначальних для економіки держави підприємств, як ВАТ "Харківський тракторний завод", 

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

Антонова, ЗМКБ "Прогрес" ім. Івченка, Сумське 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 2008 

рік:  отримано 73 патенти на винаходи та корисні моделі; університет приймав участь в 

21 виставці-ярмарці, в т.ч. 16 міжнародних, 8 з яких проходили в країнах далекого і 

близького зарубіжжя та презентував понад 397 новітніх технологій, розробок, близько 60 

видань науково-методичної літератури та отримав 1 Золоту медаль, пам‘ятний знак 

«Виробник кращих вітчизняних товарів 2008 року», 26 Дипломів. За перемогу в конкурсі 

«Кращий вітчизняний товар року» 4 розробки отримали Дипломи «Кращий вітчизняний 

товар 2008 року». За участь в міжнародних та національних виставках, активну роботу 

автори розробок нагороджені 2-ма Золотими медалями, 68 Почесними грамотами, 

Грамотами та Дипломами. Університет підтвердив Почесне звання «Лідер сучасної 

освіти». За популяризацію винахідницької діяльності університет нагороджено Кубком 

міжнародного салону «Новое время». В рамках програм виставок підготовлено і 

проведено 2 семінари, 3 круглих столи, 3 презентації, науковий конгрес, симпозіум та 37 

науково-технічних конференцій і семінарів, в тому числі 10 наукових форумів студентів і 

молодих вчених. В рамках Малої Академії наук підготовлено і проведено 2 науково-

технічних семінари. В цілому вченими університету виголошено 1774 доповіді і 

повідомлень на наукових форумах, в т.ч. – 823 доповіді виголошено студентами чи в 

співавторстві з ними. 

Впродовж року видано 60 випусків „Вісник НТУ „ХПІ”, який видається в 

університеті за 24 тематичними напрямками, затвердженими Президією ВАК України та 

28 випусків фахових наукових журналів і збірок наукових праць. Загальна кількість 

опублікованих в них статей науковців університету склала 2800. Всього в фахових 

виданнях України опубліковано 3914 статей. З друку вийшли 27 монографій, 8 

підручників і 102 навчальних посібника. В наукових виданнях України опубліковано 6072 
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публікацій, в тому числі зі студентами – 1032. Загальна кількість друкованих робіт в 

університеті досягла 6321. 

29 студентів стали переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських НДР. 

 

Наукова діяльність в університеті за останні 3 роки характеризується сталими вагомими 

результатами, спрямованими на вирішення в першу чергу актуальних проблем економіки 

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

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

спираються на позитивні традиції університету, широке використання нових підходів щодо 

організації науки відповідно вимог часу. Серед них: 

- забезпечення інтеграції навчального процесу, науки та виробництва, органічної 

єдності змісту освіти і програм наукової діяльності, гуманізації та гуманітаризації 

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

на виробництві для ефективного виконання наукових робіт та підготовки кадрів; 

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

галузевими академіями наук; 

- спрямування науково-дослідних робіт на вирішення актуальних проблем підприємств 

регіону і економіки України в цілому, організаційні заходи щодо впровадження 

результатів наукових досліджень; 

- розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва та заходи щодо 

інтеграції до європейського та світового наукового простору, широка участь у 

виборюванні наукових грантів; 

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

для наукових шкіл – магістрів, кандидатів і докторів наук; 

- залучення інвестицій для оновлення науково-лабораторної бази університету, 

розвиток нових форм співпраці з вітчизняними й закордонними підприємствами та 

установами; 

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

- активна реклама і пропаганда наукових досягнень університету шляхом участі в 

міжнародних, всеукраїнських і регіональних виставках і ярмарках, презентаціях, 

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

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

інформації. 

В 2008 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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ПОКАЗНИКИ наукової діяльності НТУ "ХПІ" за 2006-2008 рр. 

 

№ п/п                                         Показники 2006 2007 2008 

1.  Науково-педагогічні кадри       
1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників  

НПП (за штатним розписом), всього  1482 1322 1322 
1.1.1.                                     з них:  - докторів наук 137 132 133 
1.1.2.                                                 - кандидатів  наук 721 701 715 
1.2. Чисельність науково-педагогічних працівників, які 

виконуюють НДДКР, всього  1438 1321 1322 
1.2.1.                                     з них:  - докторів наук 118 114 133 
1.2.2.                                                 - кандидатів  наук 693 611 715 
1.3. Чисельність працівників наукових установ, науково-

дослідних частин, секторів ( штатних), всього  557 568 710 
1.3.1.                                     з них:  - докторів наук 15 16 16 
1.3.2.                                                 - кандидатів  наук 111 112 114 
1.4. Чисельність працівників наукових установ, науково-

дослідних частин, секторів, які  працюють за 

сумісництвом, всього       116 
1.4.1.                                     з них:  - докторів наук     67 
1.4.2.                                                 - кандидатів  наук     13 
1.5. Чисельність працівників наукових установ, науково-

дослідних частин, секторів, які  працюють  за 

договорами цивільно-правового характеру, всього   2039 1890 2032 
1.5.1.                                     з них:  - докторів наук 152 148 149 
1.5.2.                                                 - кандидатів  наук 832 813 829 

2. Підготовка наукових кадрів       
2.1 Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених 

радах, всього 30 30 31 
2.1.1. з них: спеціальностей в докторських спеціалізованих 

вчених радах 28 28 29 
2.2. Кількість докторантів, всього  14 16 15 
2.3. Кількість аспірантів, всього  418 411 398 

2.3.1.                                       з них:  з відривом від 

виробництва 262 276 275 
2.4. Кількість захищених кандидатських дисертацій 

працівниками ВНЗ, НУ, затверджених ВАК станом 

на 01.01. наступного за звітним року   51 48 54 
2.5. Кількість захищених докторських дисертацій 

працівниками ВНЗ, НУ, затверджених ВАК станом 

на 01.01. наступного за звітним року  6 9 9 

3. Фінансування НДДКР       
3.1. Обсяг фінансування із загального фонду, всього, 

тис. грн., з них:  8114,00 

11922,1

4 

12823,1

5 
3.1.1.                за кодом КПКВ 2201020      6843,38 
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3.1.2.                за кодом КПКВ 2201040      5568,77 
3.1.3.                за кодом КПКВ 2201090       411,00 
3.2. Обсяг надходжень до спеціального фонду (КПКВ 

2201040) , тис.грн., з них:  4142,00 5172,80 4099,75 
3.2.1.              обсяг фінансування НДР державних 

цільових програм та державного замовлення, 

тис.грн.  50,00 375,00 656,50 
3.2.2.               кількість робіт 1 5 9 
3.2.3.              обсяг фінансування  з міжнародних  фондів,  

тис.грн.   

904,00 2371,10 244,00 
3.2.4.                                кількість грантів 21 53 32 
3.3. Обсяг надходжень до спеціального фонду (КПКВ 

2201020), тис.грн.      410,00 
3.4. Обсяг надходжень коштів до спеціального фонду 

державного бюджету за надання послуг у сфері 

науки, що акумулюються на рахунках КПКВ 

2201160 та інших, тис. грн.       

4.  Результативні показники  виконаних НДДКР       
4.1. Кількість відкриттів        
4.2. Кількість робіт, відзначених  Державною премією 

України в галузі науки і техніки, всього  1   2 
4.2.1. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), 

всього 10   5 
4.3. Кількість науковців, що отримують стипендії 

Кабміну України для молодих учених, всього   
4 3 3 

4.4. Кількість науковців, що отримують  премії та гранти 

Президента для молодих учених, всього   5 2 1 
4.5. Кількість науковців, що отримують інші стипендії та 

премії регіонального рівня   35 17 33 
4.6. Кількість робіт (об'єктів), які виконувались за 

рахунок Державного бюджета України, всього, з 

них: 99 96 95 
4.6.1.                           за кодом КПКВ 2201020       63 
4.6.2.                           за кодом КПКВ 2201040       32 
4.6.3.                           за кодом КПКВ 2201090       2 
4.7. Кількість робіт, які виконувались за рахунок 

спеціального фонду, всього, з них: 317 250 271 
4.7.1.                           за кодом КПКВ 2201020       5 
4.7.2.                           за кодом КПКВ 2201040   

    266 
4.8. Кількість робіт, які виконувались за рахунок інших 

джерел, всього         
4.9. Кількість закінчених робіт, всього, з них:  198 201 232 

4.9.1.                        за кодом КПКВ 2201020       44 
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4.9.2.                        за кодом КПКВ 2201040       188 
4.10. Кількість отриманих  нових видів техніки, всього, з 

них: 2 27 34 
4.10.1.                       за кодом КПКВ 2201020   

      
4.10.2.                       за кодом КПКВ 2201040   

    34 
4.11. Кількість отриманих  нових технологій, всього, з 

них: 32 30 17 
4.11.1.                     за кодом КПКВ 2201020   

    2 
4.11.2.                     за кодом КПКВ 2201040   

    15 
4.12. Кількість отриманих  нових видів матеріалів тощо, 

всього, з них: 1 9 15 
4.12.1.                     за кодом КПКВ 2201020       6 
4.12.2.                     за кодом КПКВ 2201040       9 
4.13. Кількість отриманих  нових методів, теорій , 

всього, з них: 163 135 166 
4.13.1.                     за кодом КПКВ 2201020       36 
4.13.2.                     за кодом КПКВ 2201040       130 
4.14. Відсоток НДДКР, які відповідають світовому рівню  72 85 95 
4.15. Впроваджено результатів розробок  у виробництво, 

всього, з них: 97 76 162 
4.15.1.                     за кодом КПКВ 2201020         
4.15.2.                     за кодом КПКВ 2201040       162 
4.16. Впроваджено результатів розробок  у навчальний 

процес, всього, з них: 101 125 70 
4.16.1.                     за кодом КПКВ 2201020       45 
4.16.2.                     за кодом КПКВ 2201040       25 
4.17. Кількість отриманих охоронних документів, всього, 

з них: 54 58 73 
4.17.1.                                                        патентів на 

винаходи     11 
4.17.2.                                                        отриманих  в інших 

країнах        
4.18. Кількість проданих ліцензій, всього        

5.  Публікації, конференції, виставки          
5.1. Опубліковано монографій, всього одиниць, з них:  22 26 27 

                      за кодом КПКВ 2201020       23 
                      за кодом КПКВ 2201040       4 

5.1.1.                                  -"-             друк. арк.:   482,5 273,5 
                      за кодом КПКВ 2201020       232,9 
                      за кодом КПКВ 2201040       40,6 

5.1.2.              в т.ч.  відповідно до вимог ВАК, одиниць:      25 
                      за кодом КПКВ 2201020       23 
                      за кодом КПКВ 2201040       2 
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5.1.3.                                   -"-             друк. арк.:     253,25 
                      за кодом КПКВ 2201020       232,9 
                      за кодом КПКВ 2201040       20,35 

5.2. Опубліковано підручників , всього одиниць: 7 16 8 
                      за кодом КПКВ 2201020       5 
                      за кодом КПКВ 2201040       3 

5.2.1.                                  -"-                  друк. арк:   402,7 244,1 
                      за кодом КПКВ 2201020       152,7 
                      за кодом КПКВ 2201040       91,4 

5.2.2.                       в т.ч. з грифом МОН, всього одиниць:     8 
                      за кодом КПКВ 2201020       5 
                      за кодом КПКВ 2201040       3 

5.2.3.                                   -"-             друк. арк.:     244,1 
                      за кодом КПКВ 2201020       152,7 
                      за кодом КПКВ 2201040       91,4 

5.3.   Опубліковано  навчальних посібників, всього 

одиниць: 89 97 102 
                      за кодом КПКВ 2201020       61 
                      за кодом КПКВ 2201040       41 

5.3.1.                                   -"-             друк. арк.:   629 1058,6 
                      за кодом КПКВ 2201020       632,59 
                      за кодом КПКВ 2201040       426,01 

5.3.2.          з них:. з грифом МОН, всього одиниць:     92 
                      за кодом КПКВ 2201020       55 
                      за кодом КПКВ 2201040       37 

5.3.3.                                   -"-             друк. арк.:     981,16 
                      за кодом КПКВ 2201020       593,86 
                      за кодом КПКВ 2201040       387,3 

5.4. Кількість публікацій (статей) , всього одиниць: 2704 3104 6072 
                      за кодом КПКВ 2201020       2200 
                      за кодом КПКВ 2201040       3872 

5.4.1.                                   -"-             друк. арк.: 720,8 1031,2 1821,6 
                      за кодом КПКВ 2201020       747,1 
                      за кодом КПКВ 2201040       1074,5 

5.4.2.          з них:  у  фахових виданнях України,  всього 

одиниць:     3914 
                      за кодом КПКВ 2201020       1732 
                      за кодом КПКВ 2201040       2182 

5.4.3.                                   -"-             друк. арк.:     1174,2 
                      за кодом КПКВ 2201020       470,8 
                      за кодом КПКВ 2201040       703,4 

5.4.4.            з них: у зарубіжних виданнях, всього 

одиниць: 311 354 384 
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                      за кодом КПКВ 2201020       217 
                      за кодом КПКВ 2201040       167 

5.4.5.                                   -"-             друк. арк.: 105 153,9 170,98 
                      за кодом КПКВ 2201020       94,3 
                      за кодом КПКВ 2201040       76,68 

5.5. Кількість проведених наукових семінарів і 

конференцій, всього     37 
5.5.1.                                      з них:  міжнародних     18 
5.5.2.                                    в т.ч.  які зареєстровані у МОН,  

всього 26 22 37 
5.6. Взято участь у виставках, всього :  у національних                            17 14 5 

5.6.1.                                                            у міжнародних 6 7 16 
5.7. Кількість експонатів 298 345 397 
5.8. Кількість договорів, угод, контрактів про науково-

технічне співробітництво та міжвузівське 

співробітництво із зарубіжними партнерами 63 65 67 

6. Наукова робота студентів       
6.1. Кількість студентів денної форми навчання, всого 19399 17448 16403 
6.2. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні 

НДДКР, всього 6134 6302 6364 
6.2.1.                з них:   -  з оплатою із загального фонду 

бюджету 324 193 169 
6.2.2.                            -  з оплатою із спеціального фонду  82 64 42 
6.3. Кількість студентів, які брали участь у олімпіадах  

(1 тур) 6486 6232 10567 
6.3.1.                                                (2 тур) 129 187 214 
6.4. Кількість переможців , які одержали нагороди  за 

результатами   2 туру в олімпіадах    23 85 117 
6.5. Кількість студентів – учасників підсумкових 

конференцій Всеукраїнських конкурсів 

студентських НДР 31 36 37 
6.5.1. Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів 

студентських НДР (Джерело:накази МОН про 

нагородження, дипломи та грамоти переможців)  9 14 29 
6.6. Кількість опублікованих статей за участю студентів, 

всього  452 928 1032 
6.6.1.                                                            з них: самостійно 138 476 489 
6.7. Кількість студентів, які одержують стипендії 

Президента України  6 6 6 
6.8. Кількість студентів, які отримують інші стипендії та 

премії регіонального рівня 49 132 136 

  
Примітка: Показники наукової діяльності ВНЗ та наукових установ за 2006-2007 рік не 

змінюються                                                                                                           
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2. Визначні результати фундаментальних досліджень в галузі природничих, суспільних і 

гуманітарних наук 

 

2.1. Наукові досягнення світового рівня 

 

Розробка та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва 

наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління) 

(Присуджена державна премія в галузі науки і техніки Указом Президента України № 

1121/2008 від 01.12.08 р. наступним співробітникам НТУ «ХПІ»: проф. Грабченку А.І., 

Фадєєву В.А). 

З метою технологічного забезпечення конкурентноздатності вітчизняних авіаційних 

двигунів нового покоління, в роботі науково обґрунтувано  проблеми розвитку технологій 

авіаційного двигунобудування та вибір напрямків її розв'язання на основі симбіозу новітніх 

виробничих та інтегрованих комп'ютерних технологій і розроблених інформаційних моделей 

життєвого циклу наукоємного виробу. 

 
Виконано цикл робіт по розробці технологій фізико-механічних методів високошвидкісної 

обробки деталей,  здійснено ресурсні випробування лопаток та дисків газотурбінних двигунів, 

розроблено та впроваджено інтегровані комплексні системи технологічної підготовки серійного 

виробництва авіаційних двигунів. Досліджено інтегровані генеративні технології для 

виробництва деталей і технологічного оснащення, за результатами яких виявлено нові 

закономірності їх об'ємного формоутворення, розроблено та впроваджено інтегровану 

комплексну систему технологічної підготовки виробництва, технології високошвидкісної 

обробки, фінішного шліфування деталей агрегатів авіаційних газотурбінних двигунів,  створено 

методи оптимального динамічного управління інтегрованою комплексною системою 

технологічної підготовки виробництва, а також методи управління проектуванням операційних 

технологічних процесів, конструкторськими проектами та процесом обробки деталей на 

верстатах із числовим програмним управлінням. Це дозволило створити комплекс технічного й 

технологічного забез¬пе¬чення виробництва авіаційних газотурбінних двигунів із високими 

експлуатаційними характеристиками на основі  інтегрованих техно¬логій і технологічного 

устаткування для літаків і гелікоптерів (АН-70, АН-140, АН-148, Бе-200, Бе-132МК, Ка-60, Ми-

8Т), які за своїми технологічними можливостями відповідають світовим вимогам. 

 Отримано сертифікати міжнародних організацій на виробництво маршевих авіаційних 

двигунів та допоміжних силових установок. Впровадження результатів роботи забезпечило 

підвищення границі витривалості деталей двигунів на 30-45 %, що збільшило  їхній ресурс і 

надійність. 

Економічний ефект від впровадження роботи склав 379,2 млн. грн. 

 

Дослідження найраніших стадій дифузії і фазоутворення представляє великий науковий 

інтерес, а також, практичний, оскільки шаруваті структури метал-кремній, використовувані як 

вироби мікроелектроніки і як оптичні елементи для м'якого рентгенівського діапазону, мають 

нанорозмірну товщину. Багатошарові періодичні покриття є зручними модельними об'єктами 
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для вивчення самих початкових стадій дифузії і процесів силіцидоутворення. Такі покриття є 

штучними одновимірними кристалами, і малокутова рентгенівська дифракція від цих кристалів 

дуже чутлива до щонайменших змін структури міжфазних меж поділу. Взаємодоповнюючим 

структурним методом дослідження міжфазних меж поділу є високодозвільна електронна 

мікроскопія поперечних зрізів. Поєднання малокутової рентгенівської дифрактометрії і 

електронної мікроскопії поперечних зрізів дозволяє досліджувати процеси дифузії і 

фазоутворення на атомарному рівні, що було недоступне раніше. 

В роботі «Особливості формування, структура і міжфазна взаємодія в нанорозмірних 

багатошарових плівкових композиціях» вирішена наукова проблема по встановленню 

закономірностей дифузії, структурних і фазових перетворень в шарах з нанорозмірною 

товщиною. Застосування модельних об'єктів - багатошарових періодичних структур Mo/Si і 

Sc/Si з високою мірою періодичності і гладкості міжфазних меж дозволило ефективно 

використовувати методи малокутової рентгенівської дифракції і рентгенівської тензометрії у 

поєднанні з високодозвільною електронною мікроскопією поперечних зрізів. Це дало 

можливість простежити на атомному рівні і отримати кількісну інформацію про морфологію і 

хімічний склад проміжних фаз, а також охарактеризувати дифузійні потоки в наношарах при їх 

одержанні, термічному відпалі і опроміненні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронно-мікроскопічне зображення поперечного зрізу багатошарової структури 

Sc/W/Sі/W з дифузійними мітками на основі вольфраму у вихідному стані (а) і після отжигу при 

температурі 230
0
С впродовж 1 години (б) і 6 годин (в). 

 

Дифузійні мітки на основі вольфраму можуть використатися для визначення парціальних 

коефіцієнтів дифузії в нанорозмірних багатошарових структурах метал-кремній. У випадку 

багатошарових структур Sc/Sі дифузійні мітки були "вмонтовані" у середину шару силіциду 

скандію (товщиною 3 нм) у вихідних зразках,  щоб уникнути ефекту захоплення дифузійної 

мітки міжфазною границею що рухається при отжиге. 

Визначені закономірності міжфазної взаємодії при вирощуванні багатошарових плівкових 

систем Mo/Si, Sc/Si, Co/C. Показано, що в метал-кремнієвих системах на межах розділу 

формуються аморфні перемішані зони нанометрової та субнанометрової товщини  в залежності 

від товщини металевого шару і потенціалу зміщення на підкладці. В системі Со/С  міжшарова 

взаємодія обумовлює   фазові перетворення, які відбуваються при зростанні кобальтового шару. 

При товщинах ≤ 5нм міжшарова взаємодія супроводжується аморфізацією шарів кобальту, при  

зростанні товщини відбувається лавинна кристалізація з формуванням високодосконалих  

текстурованих плівок кобальту. 

Виявлені закономірності дифузії і фазоутворення в наношарах дозволили прогнозувати 

стабільність багатошарових структур Mo/Si і Sc/Si, створити дифузійні бар'єри атомарної 
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товщини, що дало можливість створити рентгенівські дзеркала з підвищеною термічною і 

радіаційною стійкістю. 

За результатами проведених досліджень захищена докторська дисертація. 

Встановлені особливості структурно-фазових перетворень та закономірності формування 

багатошарових плівкових композицій Sc/Si і Sc/Cr/Si дозволили разом з вченими Університету 

штату Колорадо (США), Берклєївської лабораторії (LNBL, США) та Фізичного інституту 

ім.П.Н.Лєбєдєва (Росія) створити рентгенівський мікроскоп з рекордним розділенням в десятки 

нанометрів. За даними журналу R&D (Research and Development, 2008 R&D 100 Award Winners, 

16 жовтня 2008р.) ця розробка увійшла до ста кращих наукових розробок  2008 року. 

 

«Синтез, структура і властивості плівок С60 і композицій на їх основі». Проведені 

комплексні дослідження процесів ерозії фуллериту в умовах термічного та 

низькоенергетичного корпускулярного впливу.       

Показано, що в умовах опромінювання фуллериту низькоенергетичними іонами вісмуту 

потік, що емітується мішенню, складається з молекул С60 і атомів вісмуту. Процес ерозії 

фуллерита пояснюється суперпозицією трьох основних процесів, домінуючих в різних 

температурних інтервалах: термічного випаровування, радіаційно-прискореної сублімації і 

фізичного молекулярного розпилення.  

 

              
Електронно-мікроскопічне зображення фуллериту. 

 

Створено узагальнюючу якісну модель, яка описує процеси ерозії фуллеритової мішені під 

час опромінювання її прискореними іонами вісмуту, а також формування двокомпонентних 

плівок системи C60 – Bi, як під час допування фуллериту іонами вісмуту, так і під час 

конденсації потоку речовини, що емітується опромінюванною мішенню. 

Досліджено механізми ерозії фуллеритових мішеней, що опромінюються 

низькоенергетичними іонами вісмуту.  

Встановлено, що вихід молекул С60 з мішені під час опромінювання фуллериту є термічно 

активованим процесом, причому під час підвищення температури спостерігається зміна 

домінуючого механізму ерозії мішені.  

Визначені значення енергії активації процесу ерозії мішені, яка в інтервалі температур 

(200 – 250) С дорівнює Еа = 0.3 ± 0.1 eV, а вище 250 С дорівнює  Еа = 1.9 ± 0.5 eV.  

Проведено узагальнення експериментальних даних та створено якісну модель взаємодії 

потоку прискорених часток з поверхнею фуллерита. Згідно моделі, під час бомбардування 

фуллерита іонами вісмуту з енергією (50 – 200) еВ в інтервалі температур (100 - 270)0 С 
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основними процесами в мішені є полімеризація, деполімеризація та розпилення фуллерену в 

молекулярному виді. Під час опромінювання фуллериту іонами вісмута в інтервалі температур 

нижче 200 С домінуючим процесом в мішені є полімеризація молекул С60. Підвищення 

температури до Т = 200 С активує процеси деполімеризації та молекулярного розпилення. В 

інтервалі температур (200 - 250)0 С інтенсивність молекулярного розпилення визначається 

конкуренцією процесів полімеризації та термоактивованної деполімеризації. При цьому, власно 

сама ерозія фуллериту є суперпозицією процесів, співвідношення яких суттєво змінюється в 

різних інтервалах температури мішені та енергії іонів: термічного випаровування, радіаційно-

прискореної сублімації і фізичного молекулярного розпилення. 

 

 
 

Електронно-мікроскопічне зображення металофуллеренового конденсату системи С60 - Bі. 

На зображенні видна пряма здатність молекулярних площин (111)  

ГЦК - кристала фуллерита. 

 

Отримані результати щодо процесів, які відбуваються в фуллериті під час іонного 

бомбардування можуть бути використані як фундаментальні основи при розробці технологій 

виготовлення металофуллеренових композитів, а також прогнозованої модифікації фуллериту 

іонноплазмовими методами. 

 

«Дослідження структури і фізичних властивостей конденсованих плівок та 

наноструктурованих систем на їх основі». Вперше для двовимірних дислокаційних надграток 

(НГ) при дослідженні їх подовжніх транспортних властивостей була виявлена надпровідність в 

багатошарових структурах з халькогенидів Pb, Sn, Eu і Yb, одношарові плівки яких не мають 

надпровідних переходів. Надпровідність НГ пов'язана з наявністю регулярних сіток дислокацій 

невідповідності на міжфазних межах і має наступні характеристики: температура переходу Тс = 

2–6.5 К; максимальне критичне магнітне поле Нс2 = 30 – 40 кЕ.   
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Встановлено резонансне тунелювання електронів через тонкі бар'єри EuS (2 - 5 нм) при 

дослідженнях поперечного транспорту в композиційних надгратках EuS-PbS, що робить вольт-

амперні характеристики таких структур сильно нелінійними з появою на них ділянок з 

негативною диференціальною провідністю (для двобар'єрних структур). Встановлено, що 

провідність таких структур змінюється під час переходу бар'єрних шарів у феромагнітний стан і 

знак її зміни визначається взаємною орієнтацією намагніченостей сусідніх шарів EuS. Такі 

зміни провідності пов'язані з обмінним розщеплюванням зони провідності бар'єрних шарів і 

поляризацією спіну електронів, які тунелюють через них.  

 

  
  а         б 

РЕМ-зображення поперечного перетину стрічок складу Ti41,5Zr41,5Ni17, отриманих із 

швидкістю гартування V=15 м∙с-1 (а) і  V=25 м∙с-1
 
(б). Контактуюча сторона справа. 

 

Створена теорія квантового транспорту, яка заснована на матриці розсіяння Флоке, в 

динамічних мезоскопічних провідних системах, властивості яких періодично змінюються з 

часом. Побудована теорія дозволила встановити механізм генерування постійного струму у 

фазово-когерентних системах під дією періодичного в часі і локального у просторі керуючого 

впливу. Окрім того, показано, що такий динамічний вплив призводить до виникнення  

кореляцій між електронами – носіями струму. 

Досліджено склад, структуру, субструктуру, напружений стан квазікристалів системи Ti-

Zr-Ni та Ti-Hf-Ni, отриманих методом швидкого загартування рідкого розплаву. Вивчені 

теплофізичні властивості (теплове розширення, середньоквадратичні зміщення атомів, 

температура Дебая) однофазних квазікристалів Ti41,5Zr41,5Ni17 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.  
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  а       б 

РЕМ зображення контактуючої поверхні стрічки складу  Ti41,5Zr41,5Ni17, отриманої  при 

V=19,5 м∙с
-1

, в змішаному режимі електронів виходу і електронів відбиття (а) і її зображення в 

світлі вторинних іонів Ni
+ 

(б) за даними ВІМС. 

Вперше в багатошарових плівках Co/Cu(111) експериментально виявлено збільшення 

(приблизно у 2 рази)  подовжнього ефекту Керра в магнітному полі. Збільшення 

магнітооптичної сприйнятливості багатошарових плівок Co / Cu (111) при товщині мідних 

шарів, що забезпечують екстремальний обмінний зв'язок між феромагнітними шарами 

кобальту, пов'язано з наявністю істотного внеску інтерфейсу в магнітооптичні ефекти і 

обумовлено парамагнетизмом електронів провідності в інтерфейсних шарах, збільшеним 

завдяки гібридизації електронних sp- і d-зон міді і кобальту. 

Методом феромагнітного резонансу встановлено, що суттєвий вплив на величину  

магнітної анізотропії в багатошарових Co/Cu структурах виявляє шорсткість інтерфейсу. 

Досліджувалися зразки [Co/Cu]20, в яких товщина шарів кобальту зберігалася фіксованою dCо 

= 8 Å, а товщина шарів міді змінювалася з кроком ~ 1-2 Å, що дозволяло міняти ступінь 

шорсткості інтерфейсів.    

Експериментально доведена можливість значного підвищення температури Кюрі (Тс) 

напівпровідникового феромагнетику EuS з Тс ~ 16 К до кімнатної температури за рахунок 

ефекту магнітної близькості з класичним феромагнетиком кобальтом. Магнітні 

напівпровідники з температурою Кюрі (TC) вище за кімнатну є ключовими елементами при 

створенні напівпровідникових спінтронних пристроїв.        

Досліджено  магнітні наноструктури різного типу (мультишарові та гранульовані 

системи), які проявляють ефекти гігантського магнітоопору та тунельного магнітоопору. 

Встановлено кореляцію між параметрами перемагнічування і польовими залежностями 

магнітоопору. Отримана нова інформація про магнітний і структурний стан систем на основі 

порівняльного аналізу даних статичних магнітних (намагніченість насичення, параметри петель 

гістерезису) та динамічних  (феромагнітний резонанс) вимірювань. Дослідження проведено на 

полікристалічних плівках Ві, спин-вентильних наноструктурах NiFe/Cu/Co/Cu, гранульованих 

гетероструктурах (Сo-SiO2)/арсенид галію, багатошарових наноструктурах, які створені 

гранульованими композитами (CoFeZr)x(Al2O3)1-x з немагнітними напівпровідниковими 

прошарками із аморфного гідрогенізованого кремнію a-Si-H, наноструктурованих матеріалах 

системи Nd-Fe-B  для постійних магнітів.      

Проведені дослідження сильних магнітних полів розсіяння (H=4Ms), що генеруються 

системами магнітів з гігантською анізотропією. Проведено їх класифікацію  (залежно від форми 

області локалізації сильного поля визначено три види сильних полів: лінійні, точкові і 

однорідні сильні поля). Запропоновано та розраховані нові системи магнітів, які створюють у 



 17 

зазорах між магнітами близьке до однорідного сильне поле розсіяння. Проведена оптимізація 

систем магнітів з радіальною намагніченістю, які  генерують сильні поля розсіяння в великих 

об’ємах, розраховані їх граничні значення. Показано, що такі ж поля розсіяння можуть  

виникати  і в квазінеоднорідних системах, які зібрані  із постійних магнітів у формі секторів, 

кожний із яких однорідно намагнічений по бісектрисі сектора.     

Проведено дослідження плівкових багатошарових феромагнітних зразків NiFe-SiO для 

використовування їх в якості осердь феррозонда. Показано, що якнайкращою частотною 

характеристикою корисного сигналу характеризуються осердя із співвідношенням Нк/Нс 

порядку 10-20. Діапазон частот збудження 1МГц - 50МГц, з цих результатів була отримана 

залежність вихідного сигналу. Зберігається лінійне зростання другої гармоніки fв до частот 30-

50 Мгц. Показано, що найбільшими коефіцієнтами перетворення і найменьшим рівнем 

магнітних шумів  характеризуються ферозонди з анізотропними багатошаровими осердями, 

петлі гістерезису яких є безгістерезісними. 

З’ясована закономірність зміни активності двошарової системи метал – оксид в залежності 

від маси атома металу підкладки. Виявлена залежність електричних властивостей аморфної 

оксидної плівки від величини напруги в металі підкладки. Встановлено, що механізм деградації 

шарових систем Zr-ZrО2, пов'язаний з порушенням стехіометрії поверхневого оксиду, 

супроводжується геометричним ростом його товщини і зсувом міжфазної межі метал-оксид  в 

об'єм металу.      

Результати теорії квантового транспорту в динамічних мезоскопічних провідних системах 

є базою для створення твердотільних  джерел корельованих електронів, які являються 

необхідним елементом  електронних пристроїв нового покоління  для квантової обробки 

інформації. В плані рішення фундаментальних проблем водневої енергетики синтез та 

дослідження квазікристалів системи Ti-Zr-Ni та Ti-Hf-Ni є перспективним матеріалом для 

водневої енергетики в якості накопичувача водню.    

Надгратки з халькогенідів Pb, Sn, Eu, Yb та епітаксіальні гетероструктури EuS/PbS/EuS з 

атестованою структурою, морфологією та складом розширюють коло перспективних об’єктів 

для спін-полярізованої електроніки, що передбачає контроль як величини струму носіїв заряду, 

так і їх спінового стану.  

Концепція формування сильних магнітних полів, виявлених в системах 

високоанізотропних  постійних магнітів, може бути використана в різних областях техніки:  

- у пристроях для магнітної сепарації (наприклад, збагачення слабомагнітних руд,  

вилучення магнітних часток із харчових продуктів, лікарських препаратів, біологічних 

об’єктів). Виконано госпдоговір з інститутом Пастера, г. Сеул по  виготовленню систем 

магнітів для сепарації біологічних об’єктів в сильних неоднорідних полях.       

- при розробці магнітних головок для висококоерцитивних магнітних носіїв з 

коерцитивністю 5 - 15 кЕ як для продольного, так і перпендикулярного запису інформації. 

Створення таких головок дозволить підвищити густину, надійність та довговічність записаної 

інформації. При розробці компактних ЕПР-спектрометрів міліметрового діапазону довжини 

електромагнітних хвиль. 

Порошкові матеріали із стрічок Nd-Fe-B, швидкозагартованих із розплаву, можливо 

використовувати для створення мініатюрних високоанізотропних постійних магнітів з великою 

магнітною енергією. 

Вивчення НВЧ властивостей плівок Вi проводиться для опробування їх в якості 

магнітокеруємих НВЧ фільтрів (кварцові монокристали з покриттями Вi  товщиною 20 – 60 нм). 

Розроблені прийоми комплексного аналізу даних статичних магнітних і динамічних 

(феромагнітний резонанс) вимірювань можуть бути використані для діагностики інформації про 

внутрішню будову магнітних мультишарових та гранульованих систем.   
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Обґрунтована можливість створення  ферозондів для реєстрації слабких магнітних полів 

на основі багатошарових плівкових сердечників, що дозволить підвищити робочу частоту та 

чутливість цих  приладів.             

За результатами досліджень захищена докторська дисертація, також результати 

провідності двошарових систем Zr-ZrO2 можуть бути використані при формуванні 

корозійностійких поверхневих покриттів для деталей установок атомної енергетики, каталізних 

систем, а також медичних імплантатів. 

 

Витоки теоретичного підґрунтя роботи «Принципи прецизійного формоутворення 

полімерних оптичних поверхонь з використанням комбінованих процесів обробки» беруть 

свій початок із фундаментальних фізичних уявлень про механіку формоутворення неметалевих 

композитів, що були започатковані в науковій школі М.Ф. Семка під керівництвом почесного 

доктора НТУ "ХПІ" проф. Дрожжина В.І. у другій половині ХХ сторіччя та затребувані у 

технологічних розробках корпусних конструкцій виробів ракетно-космічної галузі колишнього 

СРСР, що й досі не перевершено у світі. В теперішній час учнями проф. Дрожжина В.І., яким є і 

керівник роботи проф., д.т.н. Верезуб М.В., вивчається специфіка цих уявлень щодо 

формоутворення оптичних сцинтиляційних полімерів. 

 

 
 

Сучасні дослідження щодо розвитку наукових основ механіки полімерних оптичних 

поверхонь в напрямку прецизійного формоутворення виходять із потреби фундаментальної 

науково-технологічної підтримки зусиль вітчизняного виробника із світовим ім'ям, а саме 

Науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів" і зокрема Інституту 

сцинтиляційних матеріалів НАН України, досвід співпраці з якими у попередні роки дозволив 

успішно вирішувати завдання забезпечення комплектації найсучаснішими сцинтиляторами 

унікальних світових споруд за міжнародними програмами колаборації в галузі фізики високих 

енергій, зокрема Великого адронного колайдера (LHC) поблизу швейцарського містечка Гран-

Сассо, що споруджено під егідою Європейського центру ядерних досліджень (CERN) зі штаб-

квартирою в Женеві та ін. 



 19 

 
Загальний вид детектора CMS (CERN, Швейцарія) 

1 - форвард-калориметр; 2 - мюонні камери; 3 - трековий детектор;4 - кристалічний 

електромагнітний калориметр; 5 - пластмасовий адронний калориметр; 6 - магнітопровід; 7 - 

надпровідний соленоїд 

 

Конкурентоспроможною концепцією технологічного процесу, що є об'єктом розробки за 

темою, в даний час не володіє жодна із закордонних науково-виробничих структур, що 

спеціалізуються в галузі полімерно-оптичного виробництва та відповідної науково-дослідної 

роботи, у тому разі основні світові конкуренти в цьому сегменті науковоємної продукції – 

фірми "SCSN" (Японія), "Bicron" і "NE" (США). 

 

   
 

Світовий рівень наукових досліджень за темою «Розробка теоретичних основ 3D 

моделювання фізичних явищ у ресурсозберігаючих процесах виготовлення і експлуатації 

алмазних інструментів» полягає в розробці комплексної методології 3D моделювання 

основних етапів життєвого циклу інструментів з алмазно-композиційних матеріалів, яка 

базується на методі кінцевих елементів. Розвиток обчислювальної техніки дозволяє розробити 

тривимірну (3D) методологію комплексного дослідження взаємозалежних фізичних процесів 

(напружено-деформованого стану, температурних полів та ін.) в таких інструментах та 

підвищити надійність лезового інструменту з надтвердих матеріалів на етапі його спікання, 

заточення та експлуатації. 

Для досліджень процесів різання, зокрема теплонапруженості, а також міцностних 

властивостей конструкцій і елементів ріжучого інструменту використовувались пакети 

прикладних програм Cosmos, Ansys, Nostran, спеціалізована програма Third Wave Advant Edge  

- відомі інструменти сучасного програмного забезпечення досліджень і розробок у 

відомих світовим рівнем якості фірмах Форд, Фольксваген, Дженерал Електрик та ін. 

 

При виснаженні енергетичних ресурсів та зростанні цін на ці ресурси, Україна має 

кліматичні умови, цілком сприйнятливі для використання сонячної енергії і впровадження 
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геліоенергетики у загальне енергоспоживання. Тому наукові дослідження колективу кафедри 

ФМЕГ «Розробка фізичних основ технології ефективних гнучких та двосторонньо-

чутливих сонячних елементів на основі телуриду кадмію» з технології виготовлення, а 

також структурних та фазових перетворень в функціональних плівкових композиціях, які 

лежать в основі соняних елементів (СЕ), стосуються вирішення загальновідомих проблем 

енергозабезпечення України – розробки фізичних та технологічних основ промислових 

технологій виробництва ефективних і економічних плівкових СЕ на основі теллуриду кадмію та 

з собівартістю електричної енергії на рівні електричної енергіі виробляемої тепловими 

електростанціями. 

Розроблені фізичні основи лабораторної технології гнучких СЕ дозволили створити гнучкі 

СЕ тильної конфігурації з ефективністю 11,4 % і рекордною наведеною потужністю - 2,5 

кВт/кг. Розроблені гнучкі сонячні елементи на основі плівкових гетеросистем CdS/CdTe були 

апробовані в складі мікромодулів та модулів сонячних батарей. Технологічною новацією, 

запровадженою в конструкцію, було використання в якості ізолюючого матеріалу між 

окремими сонячними елементами шарів телуриду кадмію, які не піддавалися «хлоридній» 

обробці. Виготовлені гнучкі модулі які складаються з чотирьох сполучених паралельно 

мікромодулів і мають напругу холостого ходу 3,1 В та струм короткого замикання 0,4 А. 

 

 

Зразок гнучкого сонячного модуля на основі CdS/CdTe 

 

Були виготовлені та досліджені гнучкі мікромодулі, які складаються з п’ятьох послідовно 

з’єднаних сонячних елементів. Шляхом аналітичної обробки світлових вольт амперних 

характеристик встановлено, що максимальна ефективність мікромодулів обмежена на рівні 5%. 

Показано, що це зумовлено тим, що напруга холостого ходу мікромодуля відповідає 

мінімальній напрузі сонячного елемента з тих, що входять до складу модуля. Крім того 

з’ясовано, що загальний струм короткого замкнення мікромодуля є меншим за алгебраїчну 

суму струмів одиничних елементів в наслідок втрат на послідовному опорі міжз’єднань. 

Були виготовлені та досліджені гнучкі модулі на основі чотирьох паралельно з’єднаних 

мікромодулів. Встановлено, що обмеження максимальної ефективності модулів на рівні 4% 

зумовлено тим, що в процесі з’єднання суттєво зменшується шунтуючий опір. Це викликає 

зменшення фактору заповнення світлової вольт амперної характеристики. 

Таким чином експериментально встановлено можливість промислового виготовлення 

сонячних батарей для потреб мікроватної енергетики на основі розроблених гнучких сонячних 

елементів. 

В результаті комп’ютерного моделювання визначено, що досягнуті значення світлових 

діодних характеристик виготовлених лабораторних зразків сонячних елементів (СЕ) з ККД 11% 



 21 

спроможні забезпечити ККД мікромодулів з п’ятьох послідовно з’єднаних СЕ на їх основі до 

9%. Встановлено, що діодною характеристикою, що лімітує ефективність мікромодуля є 

послідовний електроопір, який для одиничних сонячних елементів при освітленні не повинен 

перевищувати 1,3 Oм*см. Для збільшення ККД мікромодуля до 10% послідовних електроопір 

необхідно зменшити до 0,6 Oм*см, що обумовлює необхідність модифікації технології 

проведення «хлоридної» обробки базових шарів та застосування нових конструктивно-

технологічних рішень при формуванні тильних контактів. 

Показано, що з урахуванням можливості отримання лабораторних зразків мікромодулів з 

ККД до 9% ефективність модулів, які складаються з чотирьох паралельно з’єднаних 

мікромодулів не може перевищувати 8%, що обумовлено фізично закономірним зростанням 

світлового діодного струму насичення і зменшенням світлового електроопору, що шунтує. 

 

 

а) існуючій аналог СО, б) розроблений СО 

Спектральні розподіли інтенсивності випромінювання 

 

Створено новий світлодіодний освітлювач, що з достатньою мірою наближення імітує 

стандартні наземні й заатмосферний сонячні спектри. Використання СО забезпечує проведення 

експресних та економних досліджень, оскільки при його використанні у квазістаціонарному 

режимі за один спалах тривалістю до 100 мс автоматично вимірюється уся навантажувальна 

світлова ВАХ сонячного елементу, Окрім цього використання СО дозволяє досліджувати СЕ з 

більшим ступенем наближення не тільки до заатмосферного але й до наземних сонячних 

спектрів. За результатами цих розробок одержано патент України. 
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Фотографія випромінюючого елементу СО під час його роботи 

 

Наукові досягнення світового рівня кафедри теоретичної та експериментальної фізики 

Вперше в твердих розчинах Bi-Sb встановлено немонотонний характер ізотерм 

мікротвердості, електрофізичних, гальваномагнітних і термоелектричних властивостей - 

наявність аномалій поблизу складів ~1, ~3 та ~ 6 – 7 ат.% Sb, які пов’язуються, відповідно, із 

перколяційними ефектами у твердому розчині, переходом у безщілинний стан та переходом 

напівметал – напівпровідник і є підтвердженням якісних змін, що відбуваються в електронній і 

гратковій підсистемах кристалів Bi–Sb із збільшенням концентрації сурми. Визначено, що 

термічна обробка, спосіб виготовлення зразків, температура і навіть магнітне поле, – усі ці 

фактори не впливають якісно на характер залежностей структурних, електрофізичних, 

гальваномагнітних та термоелектричних властивостей кристалів Bi-Sb від вмісту сурми. 

Визначено вплив різних факторів (типу і концентрації легуючої домішки, товщини шарів, і т.д.) 

на термоелектричні  властивості кристалів, тонких плівок та гетероструктур на основі 

напівпровідникових сполук типу IV-VI і вісмуту, виявлено ряд нових фізичних ефектів, 

пов’язаних із розмірними ефектами у тонкоплівкових і гетерофазних структурах, що мають не 

тільки практичне, але і фундаментальне значення з точки зору розвитку теорії 

напівпровідникових фаз змінного складу та уявлень фізики низькорозмірних структур. З 

урахуванням виявлених ефектів видано рекомендації по оптимізації властивостей кристалів, 

тонких плівок і наноструктур для їх використання у термоелектриці.  

Вперше на залежностях електрофізичних, гальваномагнітних та термоелектричних 

властивостей від товщини d тонких плівок напівпровідникової сполуки PbTe, вирощених на 

слюді, виявлені осциляції з періодом Dd = 20 ± 2 нм, наявність яких пов'язується із розмірним 

квантуванням квазіімпульсу та енергетичного спектру електронів. Спостерігається добра 

відповідність між результатами теоретичного розрахунку періоду осциляцій та 

експериментальними даними. Розроблені методи вирощування полікристалічних плівок 

CuInSe2 та вирощені такі плівки різноманітними засобами вакуумної та лазерної конденсації на 

різноманітних підкладках при температурах підкладки, менших  450˚С. Проведено електронно-

мікроскопічне  дослідження фазового складу та структури плівок в залежності від способу їх 

отримання. Методом рентгеноспектрального аналізу встановлений елементний склад плівок. 

Встановлені фізичні процеси та явища, що сприяють росту досконалих за структурою плівок 
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CuInSe2. Встановлено, що основним типом дефектів у кристаликах CuInSe2 є мікродвійники. У 

кристаликах CuInSe2 епітаксійної орієнтації  (001) встановлене існування антифазних границь. 

Опрацьовані методи одержання  плiвок  ZnSe на поверхні плівок CuInSe2. Виготовлені 

гетеропереходи CuInSe2 – ZnSe.  Для цього використаний єдиний процес послідовного 

вакуумного осадження плівок. Проведено електронно-мікроскопічне дослідження двошарової 

композиції CuInSe2 - ZnSe. Вивчено механізм росту плівок ZnSe на поверхні плівок CuInSe2 та 

структуру плівок ZnSe і структуру міжфазних границь CuInSe2/ZnSe.  

Методами просвічувальної електронної мікроскопії та електронографії досліджені 

закономірності фазоутворення та структурні трансформації в плівках, осаджених лазерним 

розпиленням Ni у вакуумі, а також в атмосфері кисню. Показано, що залежно від тиску кисню у 

випарній камері й від температури підкладки в плівках формуються наступні структурні й 

фазові стани: аморфні плівки Ni, плівки Ni з метастабільною ГПУ решіткою, плівки Ni зі 

стабільною ГЦК решіткою й плівки оксиду NiO зі структурою ГЦК. Фазовий перехід з 

аморфного в кристалічний стан (з решіткою ГЦК) при відпалі плівок Ni супроводжується 

відносним збільшенням густини речовини на 7,5%. Фазовий перехід у плівках Ni зі 

структурного стану з решіткою ГПУ в структурний стан з решіткою ГЦК супроводжується 

відносним збільшенням густини речовини на 18,5% і майже 10 кратним збільшенням 

середнього розміру зерен. 

    
Островкова структура 

d = 4 нм 

Канальна структура 

d = 10 нм 

Суцільна плівка 

d = 100 нм 

Структура тонких плівок PbTe 

 

Наукові положення, результати і висновки роботи сприятимуть подальшому розвитку 

основних уяв фізики твердого тіла та подальшому прогресу у пошуках нових високоефективних 

матеріалів і керуванні складом та технологією виготовлення матеріалів фото-  і 

термоелектрики. Результати цієї роботи можуть бути використані для контрольованої зміни 

властивостей з метою одержання матеріалів з оптимальними термоелектричними, механічними 

та інш. характеристиками при створенні приладів напівпровідникової техніки, зокрема 

термоелектричних перетворювачів і фотоперетворювачів для сонячних батарей. 

 

«Розвиток теоретичних основ нейронних мереж адаптивного резонансу для 

оптимізації складних процесів». Системи класифікації і розпізнавання на основі нейронних 

мереж широко застосовуються в багатьох областях науки і техніки для розв'язання 

різноманітних задач ідентифікації, моделювання, оптимізації і управління динамічними 

об'єктами в умовах істотної апріорної невизначеності. У цей час відомий цілий ряд нейронних 

мереж, придатних для розробки високоефективних систем розпізнавання. Однак існують і певні 

проблеми при розробці систем розпізнавання на основі нейронних мереж. Насамперед, це 

пов'язано з особливістю навчання більшості нейронних мереж, яка, за рідким винятком, вимагає 

наявності всієї початкової інформації, оскільки навчання новому образу методом зворотного 

0,22 m 0,22 m 
0,22 m 

А 

G 
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поширення помилки або генетичними алгоритмами, або іншими методами вимагає, як правило, 

повного перенавчання мережі. Тобто пристрої розпізнавання на основі таких нейронних мереж 

не можна (або вельми проблематично) використати в складних системах з істотною апріорною 

невизначеністю, де принципово необхідне навчання в процесі функціонування системи. 

збереженні, що вже існує, вирішена в небагатьох нейронних мережах, до числа яких 

відносяться і дискретні нейронні мережі адаптивної резонансної теорії АРТ-1. Тому проблеми 

класифікації і розпізнавання, зокрема, режимів функціонування динамічних об'єктів і адаптація 

системи розпізнавання в процесі експлуатації можуть вирішуватися на основі нейромереж 

адаптивної резонансної теорії (АРТ).  

Друга нестача систем розпізнавання на основі нейронних мереж, в тому числі і мереж 

АРТ, отримання єдиного рішення навіть в тих випадках, коли є два або більш рівноцінних 

рішення. Ще одна нестача систем розпізнавання на основі одномодульних дискретних 

нейронних мереж АРТ пов'язана з тим що ці мережі, які запам'ятовують чорно-білі зображення, 

при оцінці схожості вхідного зображення і зображення, що зберігається у вагах зв'язків мережі, 

використовують тільки чорні елементи зображень. Це накладає помітні обмеження на область 

застосування таких систем розпізнавання.   

Недоліки одномодульних нейронних мереж АРТ впливають істотним чином і на 

властивості ієрархічних і багатомодульних нейронних мереж АРТ, на основі яких можуть 

розроблятися більш довершені системи розпізнавання і класифікації, експертні системи, ніж на 

базі одномодульних нейронних мереж. У зв'язку з цим актуальна і розробка нових ієрархічних і 

багатомодульних нейронних мереж АРТ, що використовують більш довершені дискретні 

модулі. 

У зв'язку з цим метою роботи «Розвиток теоретичних основ нейронних мереж адаптивного 

резонансу для оптимізації складних процесів» є удосконалення на основі розробки теорії 

одномодульних і ієрархічних нейронних мереж АРТ з компактним зберіганням інформації, з 

новими архітектурами та алгоритмами навчання і з множинами можливих рішень методів 

розв'язання задач розпізнавання, класифікації, ідентифікації, моделювання, оптимізації і 

управління складними об'єктами в умовах істотної апріорної невизначеності. 

 адаптивної резонансної теорії. 

Вперше розроблені дискретні нейронні мережі АРТ з множинами можливих рішень (і 

єдиним рішенням як окремим випадком множини рішень). Результати відповідають світовому 

рівню, оскільки нові мережі відкривають можливості для розробки систем розпізнавання, які 

дозволяють визначати два або більше рівноцінних рішення, а, значить, і розробляти більш 

ефективні системи управління і оптимізації складними динамічними об'єктами.  

Вперше розроблені дискретні нейронні мережі АРТ, в яких параметр схожості вхідного 

зображення і зображення, що зберігається у вагах нейронної мережі, розраховується з 

використанням не тільки одиничних (чорних) елементів зображень як у відомих мережах АРТ 

1, а і з урахуванням всіх елементів зображення. Результати відповідають світовому рівню, 

оскільки нові мережі дозволяють оцінювати схожість зображень більш точно, ніж відомі 

мережі, особливо в тих випадках, коли зображення мають невелике число чорних елементів. Це 

дозволяє розробляти більш універсальні системи розпізнавання на основі дискретних мереж 

АРТ.  

Вперше розроблені і відповідають світовому рівню ієрархічні нейронні мережі АРТ із 

компактним зберіганням інформації. Число модулів, а тому і рівнів ієрархії необмежено. Воно 

визначається складністю задач, що вирішуються. Як модулі можуть бути застосовані нейронні 

мережі АРТ-1, а також дискретні мережі АРТ, що дозволяють визначати одно, два або більш 

рівноцінних рішень, та нейронні мережі, в яких параметр схожості розраховується з 

урахуванням всіх елементів зображення.  
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Вперше запропоновані ієрархічні нейроні мережі АРТ з розбиттям та ієрархічні мережі з 

об‘єднанням, де на кожному рівні ієрархії цих мереж може бути застосовано більше одного 

поля обробляючих нейронів. Це дозволяє обробляти в мережі різнорідну вхідну інформацію з 

суттєво відмінними значеннями параметра схожості, і визначати одно, два або більше число 

рівноцінних рішень (якщо вони існують) на кожному рівні ієрархії. Нові архітектури 

ієрархічних нейронних мереж АРТ відчиняють перспективу розробки більш досконалих 

ієрархічних систем класифікації і розпізнавання, систем підтримки прийняття рішень та 

експертних систем, ніж існуючи системи на основі відомих ієрархічних мереж АРТ. 

Вперше запропоновані ієрархічні нейроні мережі АРТ з каскадним з‘єднанням модулів, де 

кожний рівень ієрархії може мати більше одного модуля, а кожний модуль може мати більше 

одного поля обробляючих нейронів і визначати одно, два або більше число рівноцінних рішень 

(якщо вони існують), й модулями визначення асоціацій. Розроблено нові алгоритми навчання 

одно і багатомодульних нейронних мереж, які застосовують не фіксовані, а змінні вхідні 

навчальні послідовності. Нові нейронні мережі АРТ дозволяють розв‘язувати задачі 

класифікації і розпізнавання, що практично не розв‘язуються за допомогою відомих нейронних 

мереж АРТ. Це пояснюється тим, що складні вихідні задачі, що практично не вирішуються на 

одномодульных або відомих ієрархічних мережах АРТ, розбиваються на підзадачі, кожна з яких 

розв‘язується на основі отриманих розв‘язків попередніх підзадач і додаткової вхідної 

інформації (якщо вона потрібна), істотної лише для цієї підзадачі (цього модуля мережі). 

Вперше для навчання одномодульних і багатомодульних дискретних нейронних мереж 

АРТ запропоновані генетичні алгоритми, алгоритми навчання з частковою забороною адаптації 

ваги зв‘язків розподілених нейронів, що розпізнають, а також генетичні алгоритми з повною 

або частковою забороною адаптації ваги зв’язків розподілених нейронів, що розпізнають. 

 

Отримані у роботі «Розробка та дослідження нових методів визначення критеріїв 

зворотних відказів напівпровідникових структур НВЧ-електроніки, обумовлених 

впливом електромагнітного випромінювання» критерії зворотних відказів приладів НВЧ–

електроніки, що пов’язані з дією наведених зовнішнім ЕМІ струмів на працездатність 

багатошарових структур, комплектуючих електрорадіовироби, будуть  застосовані при розробці 

активних пристроїв радіоелектроніки (підсилювачів, генераторів та перетворювачів коливань 

міліметрового та субміліметрового діапазонів)  в умовах дії стороннього електромагнітного 

випромінювання . 

Розробка та дослідження  нових методів визначення фізичних процесів у  

напівпровідникових комплектуючих виробів  НВЧ–електроніки при наявності  імпульсного 

випромінювання – це новий науково–технологічний напрямок, який дозволяє  створити цілу 

низку нових можливостей, які забезпечують ефективну роботу електронних приладів та систем 

зв’язку в умовах дії сторонніх факторів . 

При роботі над проектом були визначені механізми взаємодії  зовнішніх електромагнітних 

імпульсів (ЕМІ)  та функціональних процесів у багатошарових комплектуючих 

електрорадіовиробів (ЕРВ)  в умовах, коли вплив стороннього випромінювання не приводить до 

повної втрати працездатності, але є причиною відхилення вихідних характеристик приладів від 

норми (зворотні відкази ) . 

На теперішній  час авторами проекту отримано низку теоретичних та розрахункових 

моделей опису механізмів взаємодії струмів , наведених зовнішнім електромагнітним 

випромінюванням, з хвильовими процесами, що визначають функціональні  призначення 

твердотільних структур.  

Отримані  аналітичні  моделі фізичних процесів взаємодії хвиль та заряджених частинок у 

багатошарових структурах дозволяють здійснити математичне моделювання функціонування  

приладів напівпровідникової електроніки та отримати математичні моделі критеріїв  їх 

зворотних відказів в умовах дії стороннього ЕМВ. 
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До такого класу приладів належать тунельні діоди,  що виконані на базі сильнолегованих  

Р-П переходів, де величина електричного поля достатня для  квантово-механічного міжзонного 

тунелювання. 

В умовах  лавинного пробою для  приладів радіоелектроніки,  результати проекту дають 

можливість проведення досліджень  змін робочих характеристик прольотних діодів  при 

наявності впливу стороннього електромагнітного випромінювання. 

Проведений у проекті порівняльний аналіз взаємодії наведених ЕМІ струмів з різними 

гілками електромагнітних коливань при русі потоку частинок вздовж або по нормалі до межі 

поділу середовищ дозволяє розв’язати задачі оптимізації  умов збудження коливань у 

структурах, що застосовуються у сучасній радіофізиці (структури МДП, Р–П та 

гетеропереходи). 

Вплив стороннього електромагнітного випромінювання може приводити не тільки до 

повного відказу електрорадіовиробів,  але також до пошкодження  їх  вихідних характеристик. 

Тому для оцінки у цьому випадку працездатності – ступеню відхилення вихідних характеристик 

від норми  - необхідно мати інформацію про зв’язок змін параметрів напівпровідникових 

матеріалів з типом та дозою випромінювання, їх впливу на фізичні процеси, що визначають  

функціональне призначення  приладів .   

З цих причин, у  сучасній  НВЧ–електроніці твердого тіла існує  практичний інтерес до 

досліджень впливу стороннього електромагнітного випромінювання на фізичні якості 

матеріалів, що комплектують радіовироби, та, як наслідок,  приводить до збою їх 

працездатності. В свою чергу, рішення практичних задач захисту електрорадіовиробів від 

впливу зовнішніх електромагнітних полів неможливо без розробленої методики, що дозволяє 

визначити критерії електромагнітної стійкості.  Цей інтерес пов’язаний  з тим, що  до  цього 

часу більшість критеріїв стійкості визначені тільки у галузі незворотних відказів 

напівпровідникових приладів (виріб повністю втрачає працездатність) .  

У запропонованому проекті були визначені механізми взаємодії  зовнішнього ЕМІ  та 

функціональних процесів у твердотільних комплектуючих ЕРВ, що містять багатошарові 

структури, в умовах, коли вплив стороннього випромінювання не приводить до повної втрати 

працездатності, але є причиною відхилення вихідних характеристик приладів від норми 

(зворотні відкази ) . 

Наразі існуючі дані впливу електромагнітного випромінювання на працездатність 

електрорадіовиробіів  не дозволяють у повній мірі   визначити критерії електромагнітної  

стійкості для низки виробів  (переважно з напівпровідниковими комплектуючими) в галузі 

зворотних відказів. Як відомо, вплив зовнішніх електромагнітних полів  стає вагомим,  коли 

поля починають проникати  до комплектуючих виробів крізь неоднорідності  екранів та  

завдяки наявності  струмів, що наводяться безпосередньо на системах зв’язку між елементами 

електрорадіовиробів  

Існуючі наразі методики, які забезпечують наявність даних про електромагнітну стійкість 

ЕРВ більшості напівпровідникових приладів,  визначають її тільки із застосуванням  концепції 

критичної енергії. Єдиним критерієм, що визначається таким підходом є та або інша константа 

в енергетичних одиницях. Таким чином, в умовах коли стороннє електромагнітне 

випромінювання  перевищує цей показник, виріб повністю втрачає працездатність (незворотний 

відказ). 

При цьому  ефекти змін вихідних параметрів електрорадіовиробів в умовах, коли межа 

критичної енергії не досягнута, не враховуються. Крім того, в рамках даної концепції не 

приймається до уваги форма діючого ЕМІ. Для того, щоб вийти за межі концепції критичної 

енергії, необхідно застосовувати більш строгий підхід до рішення  задач взаємодії імпульсного 

випромінювання та функціональних (хвильових) процесів, що відбуваються в 

напівпровідникових комплектуючих приладів. Для вирішення таких задач у запропонованому 
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проекті  застосовується повна система рівнянь електродинаміки і отримані результати не 

обмежуються телеграфними рівняннями,  як у існуючих методиках. 

Крім того, строге аналітичне вирішення задач взаємодії наведених ЕМІ струмів та 

електромагнітних полів у субміліметрових структурах з урахуванням умов  на межах структур, 

дає можливість визначити низку нових ефектів, що впливають на електромагнітну стійкість. Ці 

ефекти пов’язані з просторовою обмеженістю комплектуючих приладів та їх взаємодією між 

собою. До цих ефектів належать механізми  впливу змін параметрів напівпровідникових 

матеріалів (густини носіїв, ефективної маси, дрейфової швидкості), обумовлених дією 

зовнішнього імпульсу,  на спектр власних електромагнітних коливань структур, що входять до 

складу комплектуючих електрорадіовиробів. 

Результати проведеного у роботі порівняльного аналізу даних  взаємодії наведених ЕМІ 

струмів з різними гілками електромагнітних коливань при русі потоку частинок вздовж або по 

нормалі до межі поділу середовищ дозволяє розв’язати  практичні задачі оптимізації  умов 

збудження коливань у структурах, що застосовуються у сучасній радіофізиці ( структури МДП, 

Р –П та гетеропереходи). 
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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 

63 фундаментальної бюджетної теми, 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 2008 році становив 6 843 381 грн. 

Структура та  обсяги фінансування фундаментальних досліджень по пріоритетним 

напрямкам розвитку науки і техніки наведена в таблиці. 

   

Найменування пріоритетного напрямку 
Кількість 

робіт 

Обсяг 

фінансування  

тис.грн. 

Фундаментальні дослідження з найважливіших 

проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук 3 92,001 

Проблеми демографічної політики, розвитку 

людського потенціалу та формування громадянського 

суспільства 3 92,725 

Новітні біотехнології, діагностика і методи 

лікування найпоширеніших захворювань 1 92,573 

Нові комп’ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства 9 699,641 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в 

енергетиці, промисловості та агропромисловому 

комплексі 31 3410,793 

 

Нові речовини та матеріали 16 2455,648 

Всього 63 6843,381 

 

Згідно Наказів МОН України №345 від 17.04.2008р. та №453 від 22.05.2008р. 

виконуються 4 проекти з Державного фонду фундаментальних досліджень. Обсяг фінансування 

цих робіт в 2008 році склав 160 тис.грн. 

 

Назва проекту Науковий керівник Шифр проекту Обсяг 

фінансування  

тис.грн. 

Нелінійні коливання та 

динамічна стійкість 

тонкостінних конструкцій 

та взаємодія їх з рідиною і 

потоком 

проф. Аврамов Костянтин 

Віталійович 

Ф25.1/042 40,00 
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Назва проекту Науковий керівник Шифр проекту Обсяг 

фінансування  

тис.грн. 

Наукові основи технології 

одержання 

антибактеріальних 

склоемалевих покриттів для 

захисту сталевих виробів 

проф. Брагіна Людмила 

Лазарівна 

Ф25.4/170 40,00 

Квантові розмірні ефекти та 

явища переносу у 

тонкоплівкових 

наноструктурах на основі 

напівпровідникових сполук 

IV-VI та II-VI 

проф. Рогачова Олена 

Іванівна 

Ф25.2/137 40,00 

Перенесення заряду та 

резистивна спектроскопія в 

шаруватих структурах на 

основі манганітів та 

анізотропних металічних 

систем 

проф. Свистунов 

Володимир Михайлович 

Ф25.2/122 40,00 

  ВСЬОГО: 160,00 

 

Наведені нижче приклади висвітлюють перспективу одержання важливих наукових 

результатів в області математики, фізики, хімії та перспективних технологій. 

 

«Квантові розмірні ефекти та явища переносу у тонкоплівкових наноструктурах на 

основі напівпровідникових сполук IV-VI та II-VI». Методом термічного випаровування у 

вакуумі  10
-5

 – 10
-6

 Па та наступної конденсації на підкладки KCl(001), слюда (111) вирощено 

леговані та нелеговані тонкі плівки сполук IV –VI та II-VI з різними товщинами шарів. 

Визначено вплив легування (Na, Bi, Pb) на мікроструктуру плівок та дефектну структуру. 

Визначено оптимальні технологічні параметри для одержання високоякісних тонких плівок 

різної товщини. 

Аналіз товщинних залежностей гальваномагнітних властивостей тонких плівок 

напівпровідникових сполук IV –VI показав, що у цих залежностях можна виділити монотонну 

та осцилюючу компоненти. Наявність першої свідчить про проявлення класичного розмірного 

ефекту, який обумовлений внеском у кінетичні коефіцієнти дифузного розсіяння на 

інтерфейсах, а другої – про прояв квантових розмірних ефектів, що пов’язані із квантуванням 

енергетичного спектру носіїв заряду. 

 

«Перенесення заряду та резистивна спектроскопія в шаруватих структурах на основі 

манганітів та анізотропних металічних систем». 

Представлені результати тунельних вимірювань спектрів квазічасткових збуджень бозе-

типу в нанорозмірній області на поверхні легованих манганітів, яка безпосередньо примикає до 

інтерфейсу метал - оксид. Порівняння отриманих результатів з відомими літературними даними 

для відповідних об'ємних зразків вказує на те, що властивості складних оксидів марганцю 

поблизу інтерфейсу не відрізняються істотним чином від таких в об'ємі матеріалу. Знайдено, що 

при дії імпульсу високої напруги відбувається згладжування спектрів і зростання інтенсивності 

низькочастотних збуджень як результат структурного розупорядкування зразка в околиці 

інтерфейсу. 
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Експериментально вивчалась нелінійна частина опору контактів з ртуті, а також контактів 

ртуть/нормальний метал для ртуті як у нормальному, так і в надпровідному стані. 

Спостережено можливість досягнути балістичного характеру руху носіїв заряду в контакті. 

Встановлено, що відновлена мікроконтактна функція електрон-фононної взаємодії добре 

відповідає відомим даним тунельного ефекту та щільності фононних станів. Отримано чисельні 

характеристики спектру фононів. Підраховано температуру Дебая. Надпровідні зразки 

використано для дослідження пружної компоненти струму через контакт. Проведено 

дослідження кристалічної та молекулярної структури АРС (N-Me-2,6-Di-Me-Py)(TCNQ)2. 

Теоретично досліджено кондактанс точкового тунельного контакту між нормальним 

металом та надпровідником та аналізували ефект квантової інтерференції, до якої призводить 

розсіяння квазічастинок на точкових дефектах. Було отримано аналітичний вираз для 

кондактансу, який залежить від положення дефекту відносно контакту та від прикладеної до 

контакту напруги. При чому аналітичні вирази було отримано для двох різних випадків: коли 

дефект знаходиться у нормальному металі та у надпровіднику. Також був отриманий 

просторовий розподіл параметру порядку поблизу поверхні в присутності дефекту.  

У роботі досліджені температурні залежності поперечного електроопору монокристалів 

НоВа2СuзО7-δ з різним вмістом кисню. Виявлено, що у разі сполуки Но1Ва2СuзО7-δ, на 

відміну від Y1Ba2Cu3O7-δ, при збільшенні дефіциту кисню відбувається посилення процесів 

локалізації носіїв, яке супроводжується переходом від ПЩ–режиму до режиму стрибкової 

провідності із змінною довжиною стрибка. 

 

«Нелінійні коливання та динамічна стійкість тонкостінних конструкцій та взаємодія 

їх з рідиною і потоком». 

Запропонована методика дослідження автоколивань та вимушених  нелінійних коливань 

циліндричних оболонок кінцевої довжини при взаємодії з рідинним потоком. Для визначення 

характеристик деформування  оболонок  використовується асимптотичний метод  Боголюбова- 

Митропольського, орієнтований на побудову одночастотних  режимів коливань в нелінійних 

системах з багатьма степенями вільності. В результаті отримано аналітичні вирази для амплітуд 

самозбуджуваних коливань оболонки; виведені рівняння першого наближення для  

знаходження амплітуд та фаз коливань оболонки при дії зовнішнього періодичного тиску, 

нерівномірно розподіленого по бічній поверхні;  для стаціонарних режимів побудовані 

амплітудно - частотні характеристики вимушених та параметрично збуджуваних (зумовлених 

малими пульсаціями швидкості руху рідини) коливань оболонки, розглянуто числовий приклад. 

Методика може бути розповсюджена на нелінійні задачі динаміки трубопроводів, що 

моделюються системами з довільною кількістю степенів вільності.  

Отримано модель автоколивань несиметричного ротору в коротких підшипниках 

сковзання. Ця модель зводиться до системи чотирьох звичайних диференційних рівнянь 

другого порядку. Отримана нелінійна динамічна система досліджується нелінійними 

нормальними формами Шоу-П'єра. 

Нелінійні нормальні форми коливань використовується для аналізу вільних коливань 

нелінійних круговых циліндричних оболонок з початковими недосконалостями. Коливання 

оболонки з помірно-великими амплітудами досліджуються на основі відомих рівнянь 

нелінійної теорії положистих оболонок Доннела-Муштарі. Дискретизацію системи проведено за 

допомогою процедури Бубнова-Галеркіна, в результаті чого отримано звичайні диференціальні 

рівняння, що описують коливання за двома першими спряженими формами прогину 

циліндричної оболонки з урахуванням початкових недосконалостей. Взаємодія цих спряжених 

форм досліджена за допомогою теорії нелінійних нормальних форм коливань. Показано, що в 

розглянутій системі завжди існує одна стійка нормальна форма коливань, яка визначається 

початковими недосконалостями. 
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Отримано методику визначення основних динамічних характеристик коливань (частот та 

форм) циліндричної оболонки, що взаємодіє з потоком рідини. Попередньо розглянуто задачу 

про знаходження критичних швидкостей, при яких відбувається статична або динамічна втрата 

стійкості оболонки. При цьому запропоновано підхід до визначення форм згинних коливань 

заповненої рухомою рідиною оболонки з початковими прогинами. 

 

«Наукові основи технології одержання антибактеріальних склоемалевих покриттів 

для захисту сталевих виробів». 

З метою одержання хімічностійкої легкоплавкої покривної фрити для антибактеріального 

захисту сталевих деталей обрано та досліджено систему R2O-RO-RO2-R2O3-P2O5-SiO2, де R2O – 

Na2O, Li2O, K2O; RO – CaO; RO2 – TiO2,ZrO2; R2O3  – Аl2O3, B2O3.  

З використанням ІЧ-спектроскопії та рентгенофазового аналізу досліджено структуру 

фосфатів Cа
2+

,  Zn
2+

, Cu
2+

  та встановлено можливість їх застосування у якості  бактерицидних 

наповнювачів склоемалевих покриттів. 

При вивченні кінетики взаємодії розроблених порошків зі скломатрицею встановлено 

наявність ізовалентного ізоморфізму в скломатеріалах обраної системи та визначено, що при 

різниці іонних радіусів катіонів (RСа
2+-

 – RСu
2+-

) та (RСа
2+-

 – RZn
2+-

), яка знаходиться в 

межах15-40%, утворюється безперервний ряд змішаних кристалів; 

Встановлено механізм впливу синтезованих бактерицидних нанопорошків на процес 

кристалізації дослідних фрит та оптимізовано кількість цих порошків (1-3 мас.ч на 100 мас.ч 

фрити); 

Встановлено, що для  одержання  хімічностійких антибактериіальних склопокриттів 

необхідною є кристалізація гідроксіапатиту, рутилу  та  баделеіту в кількості до 10 об’ємних 

відсотків;   

З використанням електронної мікроскопії встановлено характер фазового розподілу та 

виявлено типи ліквації з наступною кристалізацією в залежності від складу та структури 

дослідних фрит; 

Встановлено залежність ступеня вилуговування (W) Na
+
 , Сa

2+
 від структури модельних 

стекол. Найвищим показником  WNa
+
 та WСa

2+
  характеризуються гомогенні стекла Найнижчими 

показниками WNa
+ 

характеризуються  стекла, закристалізовані після варіння. З урахуванням цих 

даних були обрані стекла для одержання фрит та антибактеріальних склоемалевих покриттів з 

них; 

Вивчена водостійкість Δm дослідних фрит та встановлено, що  найвищими значеннями 

Δm від 0,05 до  0,07 %  характеризуються дослідні фрити з вмістом  5 мол.%   Li2O.При заміні 

2,5 мол.% Li2O на 2,5 мол.% K2O в дослідних фритах Δm складає від 0,08  до 0,2 %;.  

З урахуванням вимог до водостійкості та біосумісності дослідних фрит у якості основи для 

одержання антибактеріальних покриттів було обрані фрити мол.% SiO2- 50; R2O – 20; RO – 7-

10; RO2 –  4-9; В2O3 – 6-10; Аl2O3 – 2-2,5; P2O5 – 4-6. 

 

Результати інших фундаментальних досліджень по пріоритетним напрямкам розвитку 

науки і техніки наведені нижче. 

 

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і 

гуманітарних наук 

 

Розроблена теоретична модель нижньої частини області F іоносфери в ході виконання 

роботи «Розробка теоретичної моделі нижньої частини області F іоносфери», розроблені 

сигнали для дослідження нижньої частини області F іоносфери методом некогерентного 

розсіяння. Визначені точнісні характеристики розробленої теоретичної моделі нижньої частини 

області F іоносфери. Розроблена теоретична модель нижньої частини області F іоносфери, яка 
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має гарні точнісні характеристики, може бути використана для рішення задач загоризонтної 

радіолокації, радіонавігації, задач, пов’язаних з забезпеченням та прогнозуванням дальнього 

радіозв’язку, та при розробці радіолокаторів. 

 

Проведений порівняльний аналіз навчальних програм та змісту фундаментальної 

складової інтегральної освіти в Україні та в провідних технічних ВНЗ Європейського союзу та 

Росії, під час виконання роботи «Розвиток інтегративної гуманістичної системи інженерної 

освіти в Україні та освітянський простір Європи», зроблено висновок про принципову 

необхідність різкого посилення фундаментальної складової в інженерній освіті. Цей висновок 

також базується на основі загального напрямку розвитку сучасного суспільства, що 

супроводжується високим ступенем фахівців в просторі та часі.  

Посилення та системність фундаментальної підготовки (фізико-математичної, 

природничої та інформаційної) в ВНЗ можлива лише при її посиленні в середній школі та в 

цілому  в суспільно-масовому освітньому середовищі. Необхідно проводити пошук та 

стимуляцію творчої молоді починаючи з 7-8 років, тобто з перших класів середньої школи. 

Талановиті діти та молодь повинні стати об’єктом постійної уваги спільноти та держави. 

Особливу роль повинні грати провідні ВНЗ як культурні та наукові центри збереження та 

розвитку цих базових якостей сучасної людської діяльності. 

В НТУ «ХПІ» створено міжнародну дитячу науково-технічну лабораторію, що плідно 

працює. В червні 2008 року на базі НТУ «ХПІ» та Планетарію м. Харкова проведено фестиваль 

кінострічок зрежесованих членами лабораторії. Матеріали діяльності Лабораторії були 

представлені на Українській виставці «Освіта та наука» в жовтні 2008 року. Результати 

розробок апробовано на декількох міжнародних та вітчизняних конференціях. 

 

В роботі «Аналіз стану та розробка науково-методичного забезпечення для 

проведення патентно - кон’юнктурних досліджень» проведені дослідження світового досвіду 

з нормативно-методичного забезпечення для проведення патентно-кон’юнктурних досліджень, 

а також дослідження стану нормативного забезпечення для виконання патентно-кон’юнктурних 

досліджень в Україні, проаналізовані відповідні нормативні системи і процеси, була проведена 

розробка концептуальних засад створення науково-методичного забезпечення для проведення 

патентно-кон`юнктурних досліджень. 

Проведено порівняльний аналіз існуючих формальних методів представлення знань, що 

застосовують в процесі аналізу інформації семантичні конструкції. На основі проведених 

досліджень визначено, що для реалізації процесів автоматизації пошуку та аналізу патентно-

кон'юнктурної інформації в неструктурованих базах даних та інформаційно-

телекомунікаційних мережах доцільно використовувати формалізм онтологічних та 

фактографічних семантичних мереж із застосуванням процедур ролювання на основі 

модифікації глибинних семантичних відмінників Філмора. 

 

Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування 

громадянського суспільства 

 

Основні наукові результати роботи «Розвиток теорії і методів відбору напрямів 

інновацій» полягають у розробці теорії і методології визначення потреби в конкретних 

інноваціях і на їх основі визначення принципів відбору напрямків інноваційного розвитку, 

оптимізації техніко-економічних параметрів складних інноваційних систем, теоретичних 

аспектів соціально-екологічного характеру комплексу інновацій, націлених на поліпшення 

життєвого рівня населення. Вони являють подальший розвиток відомих вітчизняних та 

зарубіжних фахівців та наукових колектив у даному напрямку. Економічний, соціальний ефект 

полягає у збільшенні достовірності прийняття відповідних рішень і прибутковості національної 
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економіки. Це досягається в результаті сприяння створенню конкурентноздатних інновацій з 

врахуванням змінення потреб в них у динаміці, збільшення податкових надходжень при 

створенні нових робочих місць. 

 

В роботі «Розробка організаційно-економічного механізму трансферу технологій» на 

основі аналізу інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності виявлено, що 

вітчизняна інноваційна інфраструктура знаходиться лише на етапі становлення. 

Функціонування вітчизняних технопарків та бізнес-інкубаторів стримується низкою факторів, 

головними з яких є недосконалість законодавства та відсутність професійних навичок 

управління інноваційними процесами. Визначено недостатні складові елементи інноваційної 

інфраструктури, зокрема нестача управлінсько-координаційних компаній, які б власними 

впорядковуючими та посередницькими діями забезпечили активізацію комерціалізації науково-

технічних розробок. У роботі розроблено комплекс пропозицій для подолання недоліків 

законодавчих актів, що прямо або опосередковано регулюють процеси трансферу та 

комерціалізації науково-технічних розробок. Визначено методологічну сутність таких 

важливих в галузі трансферу технологій дефініцій, як: „трансфер”, „комерціалізація”,  

„технологія”, „технологічна інновація”, „інтелектуальна власність”, об’єкт інтелектуальної 

власності” та ін.; визначено стан та структуру вітчизняного трансферу інтелектуальних 

інновацій в Україні; доведено що реально використовувати розроблену методику для 

комплексного дослідження ринку технологічних інновацій та їх комерціалізації і трансферу.  

 

В ході виконання роботи «Розробка методології формування психологічної готовності 

майбутніх фахівців технічного університету до професійної діяльності» зроблено 

обґрунтування теоретичних основ використання психологічних методів оцінювання 

психологічної готовності особистості до професійної діяльності у системі «людина-людина» та 

«людина-техніка» 

Досліджено особливості формування соціальної культури менеджерів та її вплив на 

подолання існуючих стереотипів світогляду; 

Проведено аналіз складових професійної компетентності інженерів та менеджерів, 

розкрито сутність моделі професійної діяльності та роль гуманізації освіти  в процесі навчання 

майбутніх фахівців технічного профілю; 

Досліджено вплив самооцінки на ефективність професійної діяльності майбутнього 

спеціаліста. 

 

Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань 

 

В роботі «Наукове обґрунтування вибору антиоксидантів для стабілізації 

нетрадиційних олій від окислювальної деструкції» досліджено синтез біологічно-активних 

сполук. Проведено пошук методу вилучення оптимальної кількості стеринів, каротиноїдів, 

ліпідів з біомаси рослинної сировини амаранту. Проведено аналіз впливу різних факторів на 

окиснення олії.  

Проведені дослідження дозволять стабілізувати олію амаранту від окисної деструкції та 

розробити лікувально-профілактичні засоби для запобігання шкідливого впливу деяких 

факторів. Розробка рецептур на основі природних сполук має економічний ефект та соціальне 

значення, так як при застосуванні препаратів на основі амаранту –з іншими БАВ може 

запобігати втраті працездатності та збільшувати смертність населення. 
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Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства 

 

В ході виконання теми «Створення на базі теорії R-функцій методів розв’язку задач 

нелінійної динаміки пластин та пологих оболонок» на базі теорії R-функцій та багатомодової 

апроксимації розроблено метод зведення системи нелінійних диференціальних рівнянь руху з 

частковими похідними до нелінійної системи звичайних диференціальних рівнянь. Побудовано 

варіаційні моделі та розроблено метод для розв'язання задач параметричних коливань 

ізотропних пластин при одномодовій апроксимації. Створено відповідні алгоритми та 

математичне забезпечення, на базі яких можуть бути створені програми на мові RL. Розроблено 

алгоритми розв'язку задач параметричних коливань ортотропних пластин при одномодовій 

апроксимації. Створено алгоритми розв’язку задач параметричних коливань ортотропних 

пластин при одномодовій апроксимації та відповідного програмного забезпечення. Виконано 

тестування розроблених алгоритмів. На базі алгоритмів та програм, які було розроблено для 

розв'язку задач параметричних коливань ортотропних пластин при одномодовій апроксимації, 

проведено обчислювальний експеримент. За його результатами складено висновки про 

працездатність розробленого підходу. 

Практичний результат полягає в тому, що розвинуті методи реалізовани у вигляді 

програмних комплексів, що дає можливість досліджувати динамічну поведінку пластин та 

пологих оболонок складної форми в плані. Одержані результати та методика їх аналіза будуть 

цікаві для прикладних експериментальних досліджень. Із допомогою розроблених алгоритмів 

та створеного програмного забезпечення, що базується на використанні теорії R-функцій, 

можуть бути виконані розрахунки складових елементів сучасних промислових, авіаційних, 

машинобудівних та будівельних конструкцій. 

 

Дослідження по темі «Створення методів аналізу нелінійної динаміки і повзучості 

деформованих тіл та дискретних систем» дозволили отримати подальший розвиток теорії 

аналітичної динаміки за рахунок розробки теоретичних основ і створення спеціальної системи 

комп'ютерної алгебри та програмних засобів на її основі. Уперше, безпосередньо на базі 

варіаційного принципу д’Аламбера-Лагранжа, одержані рівняння руху голономних і 

неголономних стаціонарних і нестаціонарних дискретних систем в узагальнених і 

псевдокоординатах без використання формалізмів Лагранжа, Апеля та інших. Запропоновано 

новий підхід до параметризації опису механічних дискретних систем багатьох тіл щодо 

вирішення комплексу задач кінематики, статики, динаміки та кінетостатики, вільних та 

вимушених коливань структурно складних систем. 

Створено новий проблемно-орієнтований комплекс програм на базі спеціально 

розробленої системи комп’ютерної алгебри для автоматизації аналізу й синтезу машин і систем, 

в якому передбачено аналітичну комп’ютерну діагностику вихідних даних і моделей 

механічних систем складної структури з великим числом степенів вільності та довільними 

в'язями. Реалізовані комплексні дослідження щодо аналітичного чи чисельного визначення 

законів руху в узагальнених або псевдо- координатах шляхом чисельного інтегрування, і на базі 

цього, або одночасно з цим,   визначення сил у перетинах системи за принципом звільнення від 

в’язей з необхідним додаванням степенів вільності в модель. Одержані нові розв’язки задач 

динамічного аналізу механічних дискретних систем багатьох тіл, для котрих одночасно 

застосовано розв’язування динамічним методом зворотній задачі кінематики та задачі щодо 

визначення положень рівноваги нелінійних систем. 

Запропоновано розрахунковий метод оцінки конструкційної міцності та довговічності, з 

урахуванням повзучості та пошкоджуваності, осесиметричних конструктивних елементів 

машин, який містить покрокове інтегрування рівнянь стану у часі із розв’язанням на кожному 

кроці варіаційної рівності для змішаного варіаційного функціоналу, що дозволяє на етапі 

проектування визначити вплив експлуатаційних властивостей матеріалів та конструкцій, 
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процесів повзучості та пошкоджуваності на час до руйнування та зміну контактного тиску в 

ущільненнях для герметизації затворів. Створено, теоретично і чисельно обґрунтовано 

чисельно-аналітичний метод розв’язання двовимірних крайових задач повзучості 

осесиметричних конструктивних елементів машин, який засновано на сполученні чисельного 

методу продовження рішення за часом і аналітичним рішенням варіаційної рівності для 

змішаного функціонала на кроці часу варіаційно-структурним методом теорії R – функцій. 

 

В роботі «Розробка методів вирішення задач нелінійної механіки та надійності систем 

в магнітних полях та газодинамічних потоках» проведено обґрунтування та розроблено  

програми розрахунку граничних параметрів системи вимірювання полів газових потоків. 

Виконані варіантні розрахунки і отримані граничні параметри полів тиску, швидкості руху та 

температур газових потоків. Розроблено програми дослідницького типу імітації руху ротора з 

магнітними керованими опорами за допомогою універсальної системи програмування і 

тестування програмного комплексу. Зроблені розрахунки електронних схем підсилення 

сигналів від датчиків сили та формування сигналу, пропорційного швидкості радіального руху 

ротора за рахунок схеми електронного диференціювання. 

Обґрунтовано  граничні параметри схеми вимірювання просторового положення ротору  

та побудовано принципову електричну схему вимірювань, що знайшло своє втілення в розробці 

виставочного діючого макету ротора на магнітному підвісі. Одержано 3 патенти по розділам 

проведених досліджень. 

Побудовано математичні моделі розгалужених трубопроводів з урахуванням імпульсного 

випадкового навантаження, обґрунтовано вибір математичних методів вирішення задачі 

випадкових коливань та надійності при імпульсному навантаженні; а також на основі 

розроблених алгоритмів та математичних моделей створені програмні продукти дослідного 

типу, за допомогою яких проведені чисельні дослідження по знаходженню імовірнісних 

характеристик прискорень та напружень в найбільш навантажених місцях, а також показників 

надійності, з урахуванням контактної взаємодії лопаткових апаратів з дисками турбін, 

робочими колесами головних циркуляційних насосів АЕС. Створені математичні моделі 

циклосиметричних систем для знаходження характеристик вимушених детермінованих та 

стохастичних коливань, на основі яких отримані показники надійності при відмовах від втоми. 

 

В ході досліджень по темі «Розробка математичних моделей та методів розрахунку 

нелінійного деформування і пошкоджуваності елементів конструкцій при інтенсивних 

навантаженнях» розроблена методика, що дозволяє вбудовувати запропоновану неізотермічна 

модель повзучості з урахуванням пошкоджуваності до кінцево-елементного коду універсальних 

пакетів для інженерних розрахунків та використовувати її в розрахунках на повзучість і 

довготривалу міцність компонентів енергетичного устаткування, клапанів і корпусів газових і 

парових турбін; сформульовані критерії адекватності потенціалу пошкоджуваності 

експериментальним даним по тривалій міцності при стаціонарному і нестаціонарному 

навантаженнях матеріалу; створено математичну модель, що описує реакцію пластини на дію 

п'єзоелектричних плівкових актуаторів. Адекватні математичні моделі руйнування конструкцій 

зможуть забезпечити їх довготривалу міцність при мінімальних витратах ресурсів; на основі 

розроблених моделей та методик дослідження елементів конструкцій можливе створення 

прикладних програм для підприємств та проектних організацій в галузі авіабудівництва, 

транспорту, військово-промислового  комплексу; результати роботи використовуються при 

підготовці спеціалістів. 

 

Роботу «Створення математичних моделей керованого руху суттєво пружних 

штучних супутників Землі» присвячено створенню моделей керованого руху космічних 

літальних апаратів з урахуванням впливу суттєво пружних елементів конструкції на динаміку 
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обертання для підвищення точності управління, зменшення енергоспоживання, збільшення 

тривалості терміну активного функціонування апарату. Для суттєво пружного ШСЗ виконано 

оцінки довготривалої міцності його елементів з урахуванням їхньої нелінійної механічної 

поведінки. Проведена комп’ютерна реалізація програмних засобів аналізу нелінійних коливань 

пружних елементів супутників та їхньої довготривалої міцності. Зроблено розрахунки та аналіз 

результатів щодо нелінійних коливань пружних елементів супутників. 

Практична цінність проекту полягає у створенні наукового фундаментального підґрунтя 

для розробки нового покоління малих ШСЗ, що є необхідним для подальшого розвитку 

телекомунікаційних мереж та дистанційного зондування планети з метою екологічного 

моніторингу. Також практичну цінність мають розроблені у поточному році математичні моделі 

руху суттєво пружного ШСЗ з урахуванням нелінійної поведінки елементів. Важливе значення 

мають розроблені методи високоточного управління орієнтацією пружних ШСЗ. 

 

«Розробка теорії та методів побудови інтелектуальних медичних систем на основі 

структурної ідентифікації». Розроблено теорію оцінки інформативності різнотипних 

діагностичних ознак (чисельних, рангових та бінарних) відносно заданої множини 

діагностуємих станів, та формування діагностично-значимих інтервалів чисельних ознак на 

основі теоретико-інформаційного підходу та теорії нечітких відношень в інтелектуальних 

комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень в медицині. 

Оцінка інформативності діагностичних ознак дозволяє визначити діагностичну цінність 

кожної діагностичної ознаки з врахуванням її інформативності та трудомісткості обстеження 

пацієнта для одержання вказаної ознаки, а також сформувати мінімально-необхідну множину 

діагностичних ознак при диференційній діагностиці на кожному етапі уточнюючого діагнозу. 

Крім того, розроблено метод формування діагностично-значимих інтервалів чисельних ознак, 

який базується на оптимізації помилки апроксимації теоретичного закону розподілу та 

невизначеності статистичних характеристик, які зумовлені обмеженим об’ємом навчальної 

вибірки.  

Застосування методу формування діагностично-значимих інтервалів дозволяє мінімізувати 

помилку оцінки інформативності чисельних ознак в умовах істотної апріорної невизначеності, 

яка характерна для медичних баз даних, обчислювати невизначеність інформативності та 

визначати оптимістичні та песимістичні оцінки інформативності, що дозволяє обґрунтувати 

відповідні песимістичні та оптимістичні діагностичні висновки відносно конкретного пацієнта. 

Розроблено теорію ієрархічної кластеризації діагностичних ознак в інтелектуальних 

систем підтримки прийняття рішень в медицині на основі потокових моделей. При цьому 

діагностичні ознаки представляються вершинами повнозв’язного графа, а дугами вказаного 

графа являються статистичні міри зв’язку (коефіцієнт парної кореляції Пірсона, або його 

апроксимація для дихотомічних та рангових показників). Тоді задача ієрархічної кластеризації 

формулюється в вигляді послідовної процедури пошуку мінімального розрізу. Розроблено 

формалізований метод ієрархічної кластеризації діагностичних ознак, суть якого в наступному: 

– виконується формалізація опису системи діагностичнох ознак; 

– будується повнозв’язний граф діагностичних ознак та його кореляційна матриця; 

– аналізуються коефіцієнти парного зв’язку з метою виділення значимих зв’язків 

відповідно критерію Ст’юдента; 

– за допомогою розроблених критеріїв визначається початкова та кінцева вершини графа 

та формулюється потокова задача з обмеженнями на пропускну спроможність дуг; 

– за допомогою адаптованої процедури алгоритму „дефекту” визначається максимальний 

потік та відповідний йому мінімальний розріз; 

– перевіряється критерій зупинки, і при необхідності попередні шаги повторюються для 

кожного підграфа; 
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– кластери останнього нижнього рівня ієрархії замінюються найбільш інформативними 

діагностичними ознаками. 

Показано, що розроблений метод дозволяє практично зняти обмеження на розмірність 

об’єктів діагностики та побудувати ієрархічну структуру інформативних діагностичних ознак, 

яка в кінцевому підсумку підвищує достовірність комп’ютерного діагнозу. 

Розроблено теорію синтезу ієрархічної структури діагностуємих станів в інтелектуальних 

системах підтримки прийняття рішень в медицині на основі потокових моделей. При цьому 

діагностичні стани представляються вершинами повнозв’язного графа, а дугами вказаного 

графа являються відстані в просторі діагностичних ознак. Тоді задача синтезу бінарного дерева 

діагностичних станів (основне дерево рішення) формулюється в вигляді послідовної процедури 

пошуку мінімального розрізу. 

Враховуючи те, що при використанні в кожній вершині основного дерева рішень 

вирішального правила з перевіркою достовірності прийняття рішення (наприклад, відношення 

правдоподібностей), з вірогідністю, яка дорівнює сумарній помилці першого та другого роду, 

будуть одержані слабкі рішення, в яких відношення правдоподібностей не досягає заданого 

порога. Розроблено теоретичні основи та формалізований метод розщеплення слабких рішень 

та їх зміщення на максимально можливий рівень ієрархії основного дерева рішень. Для цього, в 

кожній вершині основного дерева рішень, яка не є листом дерева, добавляються два 

альтернативні потомки, на яких виконується розщеплення та зміщення рівня ієрархії слабких 

рішень. 

Показано, що розроблений метод не тільки мінімізує середній ризик, і відповідно йому 

мінімізує кількість слабких рішень, але при їх появі виконати їх зміщення на максимально 

можливий рівень ієрархії основного дерева рішень, що в кінцевому підсумку підвищує 

достовірність комп’ютерного діагнозу при одному захворюванні, та дозволяє діагностувати 

комплекси захворювань. 

Розроблено теорію синтезу комбінованого уточнюючого діагностичного висновку при 

взаємодії ієрархічних структур діагностичних ознак та діагностуємих станів в інтелектуальних 

системах підтримки прийняття рішень в медицині. 

Уточнюючий діагностичний висновок реалізується в вигляді ітераційної процедури 

обходу бінарного дерева діагностичних станів, з залученням в кожній новій вершині необхідної 

множини діагностичних ознак. При цьому, в кожній вершині бінарного дерева діагностичних 

станів (дерево рішень) формується послідовність діагностичних ознак, яка відповідає критеріям 

мінімуму взаємної кореляційної залежності та максимуму діагностичної цінності при 

диференційній діагностиці потомків вказаної вершини. 

Комбіноване вирішальне правило включає імовірнісне вирішальне правило (відношення 

правдоподібностей), яке зважене експертними оцінками структури симптомокомплексів. 

Розроблено теорію оцінки невизначеності умовних ймовірностей в відношенні 

правдоподібностей при заданому об’ємі навчальної вибірки, що дозволило виконувати 

песимістичний прогноз при дефіциті експериментальних даний, який характерний для 

медичних баз даних. Розроблено математичний метод розрахунку вагових коефіцієнтів по 

експертних оцінках належності до симптомокомплексів різних типів діагностичних ознак 

(патогномонічних, специфічних, неспецифічних).Показано, що розроблений метод 

комбінованого уточнюючого діагностичного висновку забезпечує оптимальну схему 

обстеження пацієнтів, враховує статистичні та експертні оцінки, дозволяє виконувати 

діагностику в умовах суттєвої апріорної невизначеності, що в кінцевому підсумку підвищує 

достовірність та обгрунтованість комп’ютерного діагнозу при одному захворюванні, та 

дозволяє діагностувати комплекси захворювань. 

Достовірність, точність та коректність одержаних теоретичних результатів 

обґрунтовується теоретичними викладками та тестовими розрахунками. 

Одержані результати мають наукову новизну та відповідають світовому рівню. 
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В ході дослідження « Підвищення точності інформацій-но-вимірювальних та 

управляючих систем засобами бездемонтажного тестового контролю», на основі 

проведеного аналізу існуючих методів підвищення точності (МПТ) ВП розроблені реляційно-

різницеві моделі (РРМ) операторів корекції ЕВП з дробово-раціональними функціями 

перетворення (ДРФП) у статичних режимах. Розроблено методи динамічної корекції похибок 

ЕВП зі статичним врівноваженням для різних моделей зміни вхідного сигналу. Розроблено 

моделі метрологічних операторів корекції для ВП з ДРФП. Проаналізовано похибку 

нелінійностей цих операторів і розроблено інженерну методику визначення параметрів систем 

тестового контролю. Розроблено методику розрахунків різних параметрів технологічного 

контролю: рівня сипких матеріалів, параметрів дизельних станцій.  

Вирішено теоретичні і практичні проблеми метрологічного забезпечення ВП на об’єктах 

довготривалої дії бездемонтажними методами шляхом вимірювання і відновлення їх точнісних 

характеристик, що дозволяє продовжити термін експлуатації систем, підвищити їх 

метрологічну і експлуатаційну надійність, зменшити витрати на технічне переоснащення 

 

Основні наукові результати роботи «Розвиток теорії та методів синтезу систем 

управління квазістатичними технологічними процесами» пов’язані з розробкою нових 

підходів щодо математичного моделювання широкого класу об’єктів керування енергетичної та 

хімічної промисловості. Проведено обґрунтування квазістатичного підходу для моделювання 

технологічних процесів та адаптація основних методів сучасної теорії управління стосовно до 

квазістатичних процесів. Сформульовано постановку основної задачі дослідження. Розроблені 

критерії квазістатичності керованих процесів. Розроблені критерії стійкості та керованості 

квазістатичних систем. 

 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі 

 

В роботі «Розробка теоретичних основ 3D моделювання фізичних явищ у 

ресурсозберігаючих процесах виготовлення і експлуатації алмазних інструментів» 
застосована до процесу спікання алмазоносного шару шліфувального круга методика 3D 

моделювання напружено-деформованого стану дозволила проаналізувати НДС системи 

«алмазне зерно–зв'язка» залежно від технологічних режимів спікання, марки металевої зв'язки, 

марки алмазних зерен, їх концентрації і зернистості. Для підвищення точності теоретичних 

розрахунків алмазне зерно моделювали з урахуванням наявності в ньому металевих включень, 

присутніх в реальному зерні після його синтезу. 

Розрахунки 3D напружено-деформованого стану системи «алмазне зерно–металічна 

зв'язка» дозволили виявити наступні тенденції збільшення ступеня пошкодження зерен: із 

зменшенням міцності алмазних зерен; із зростанням їх зернистості; із зростанням концентрації 

зерен; із збільшенням міцності металевої зв'язки; із збільшенням чисельних значень режимів 

спікання, особливо температури. 

Для збереження цілісності зерен їх концентрація має бути понижена, до значень, 

визначуваних міцністю зерна, модулем пружності зв'язки і режимами їх спікання. Зменшення 

концентрації алмазних зерен в кругах на металевих зв'язках з метою забезпечення їх цілісності є 

чинником зниження собівартості даного виду інструменту. 

На основі 3D моделювання напружено-деформованого стану зони спікання встановлені 

науково обґрунтовані рекомендації по оптимальних складах композицій, що спікаються – марка 

металевої зв'язки, марка алмазного зерна, його зернистість і концентрація, що забезпечує 

цілісність зерен в процесі його виготовлення. 
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В ході виконання дослідження «Розробка методів забезпечення  втомної контактної 

міцності надшвидкісних підшипників кочення  роторних систем» сформульовано поняття 

аналізу для трибоспряжень підшипників кочення, яке включає дослідження їх структури і 

конструктивних елементів структурних частин, розрахунки показників функціонування 

трибоспряжень, визначення впливу параметрів трибоспряжень на технічні та економічні 

характеристики. В результаті аналізу основних явищ, що супроводжують тертя та знос, явища 

теплоутворення в контакті кільця з кулькою підшипника сформульовано факторний простір 

первинних параметрів. Розроблена методика дослідження процесів тертя та зносу деталей 

надшвидкісних підшипників кочення на основі другої теореми подоби та статичних методів 

аналізу. Запропоновано загальні функціональні залежності характерних параметрів – 

коефіцієнту тертя та інтенсивності зносу в умовах граничного тертя. Визначені фактори впливу 

на процеси тертя та зносу деталей надшвидкісних підшипників кочення. Сформульовані 

постановки трьох видів задач моделювання теплових явищ граничного тертя деталей 

підшипників та визначені їх критеріальні рівняння регресії. 

 

В роботі «Фундаментальні дослідження фізико-хімічних характеристик процесу 

згоряння з метою комплексного поліпшення показників паливної економічності і 

токсичності відпрацьованих газів автотракторних двигунів» проаналізовані різноманітні 

методи вимірювання твердих частинок (ТЧ) у відпрацьованих газах на несталих режимах та 

вибрано розрахунково-експериментальний метод визначення ТЧ за допомогою вимірювання  

димності і газоподібних вуглеводнів, який дозволяє уникнути дорогих вимірювань  емісії ТЧ; 

оцінено реальний коефіцієнт для зростання екологічних затрат при дослідженні перехідних 

процесів роботи автотракторного дизеля; визначено, що найбільший вплив перехідних процесів 

на токсичність відпрацьованих газів пов'язаний зі збільшенням навантаження двигуна; з 

використанням розробленої методики оцінена ефективність процесу підведення теплоти в 

дійсному циклі дизеля. Отримані результати визначають верхню межу  значень ефективного 

ККД двигуна; за результатами аналізу підтверджено, що відносна кількість працездатної 

теплоти, що виділилася при згорянні, не залежить від типу палива; отримані характеристики 

роботи виконавчого елемента паливної форсунки – лінійного п’єзоімпульсного перетворювача; 

на підставі аналізу літературних джерел та патентної інформації визначено напрямок розвитку 

системи електронного керування дизелем. 

 

При виконанні роботи «Створення методів аналізу  міцності та коливань структурно 

зв’язаних механіко - технологічних систем» розроблено загальні підходи, математичні 

моделі, методи і алгоритми розв’язання   нелінійних статичних і динамічних багатовимірних і 

контактних задач аналізу міцності структурно зв'язаних систем під дією електромагнітних, 

теплових, силових полів  на основі схем  скінченного елементу  стосовно систем магнітно-

імпульсної обробки металів, систем лезвійної обробки матеріалів, ультразвукової техніки та 

електромеханічних елементів навігаційної техніки. Запропоновано методи аналізу чутливості і 

оптимізації структурно зв'язаних систем для  проектування об'єктів ультразвукової, 

вимірювальної техніки і  систем в оброблювальних технологіях. 

 

В результаті дослідження «Розробка теоретичних основ топологічного модульно-

пропорційного методу розрахунку тепломасообміну в тримірному газорідинному потоці» 

сформована універсальна математична модель контактного тепломасообміну, яка є 

справедливої як при довільній спрямованості потоків тепла й маси між диспергированою 

рідиною й газовим середовищем, так і при довільній геометрії простору взаємодії фаз і схем 

зрошувальної системи. Запропонована нова методика розрахунку тепломасоомінних апаратів 

контактного типу, яка описує процеси тепломасообміну як при конденсації парової фази на 

поверхні краплин, так і при випаровуванні останніх та  дозволяє без проведення 
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багатозатратного фізичного експерименту визначати усі необхідні  характеристики контактних 

апаратів різноманітного теплотехнологічного призначення. 

 

По темі «Удосконалення методики чисельних розрахунків динамічних характеристик 

теплообмінних апаратів» розроблені чисельні алгоритми для визначення динамічних 

характеристик прямо – і протиточних теплообмінників, а також для пластинчастих і трубчастих 

ТА з перехресним рухом теплоносіїв. Проведена модифікація сіткових рівнянь рахунку акад, 

для вирішення системи диференціальних рівнянь математичної моделі динаміки 

рекуперативних теплообмінників. Розроблені на алгоритмічній мові Turbo Pascal дві комплексні 

програми. Одержані перехідні характеристики для ряду конкретних випадків динаміки 

пластинчастих і трубчастих ТА. 

 

В ході виконання роботи «Наукові основи синтезу машино-тракторних агрегатів у 

сільськогосподарському машинобудуванні України» побудований комплекс просторово-

топологічних математичних моделей основних техніко-економічних показників машино-

тракторних агрегатів (МТА). Розроблена оптимізаційна технологія реалізації МТА, яка 

передбачає отримання результатів, що дозволяють за рядом показників, пов’язаних з 

продуктивністю, питомою витратою пального, мінімуму втрат потужності, виявити оптимальне 

агрегатування сільськогосподарських тракторів класів 3,4. Створені нові методи розрахунку 

навіски, які передбачають отримання результатів, що дозволяють побудувати просторову 

картину взаємодії сільськогосподарського знаряддя з остовом трактора, яка пов’язана з 

перерозподілом навантажень на ходову систему і ущільнюючим впливом на ґрунт. Розроблені 

математичні моделі гусеничного і колісного рушіїв, що дозволяють отримувати параметри 

ущільнюючого впливу на ґрунт, при різних схемах складання МТА. 

 

В роботі «Розробка узагальненої теорії та методів підвищення тривалої міцності та 

ресурсної безвідмовності перспективних транспортних ДВЗ вітчизняного виробництва» 
збільшено кількість критеріїв оцінки теплонапруженості для конструкцій поршнів 

транспортних дизелів з порожниною охолодження, що дозволяє підвищити точність 

прогнозування температурного стану. Ппроведено чисельний експеримент по оцінці впливу 

коефіцієнту теплообміну в порожнині охолодження на теплонапруженість для розроблених 

конструкцій поршнів; показано, що інтенсифікація теплообміну в порожнині охолодження до 6 

кВт/(м2•К) дозволяє підвищити рівень форсування транспортного дизеля на 15 % при 

забезпеченні гарантованого ресурсу 10000 годин за умови її роботи на межі міцності; виконано 

пошук оптимального положення порожнини охолодження в тілі поршня дизеля, результат 

отримано за мінімального звертання до системи верхнього рівня складності; проведено 

експериментальні дослідження по визначенню впливу конструктивних параметрів системи 

стрижень клапана – направляюча втулка на температурний стан клапанного вузла; за 

результатами розрахунково-експериментального аналізу розроблені висновки та рекомендації 

по поліпшенню умов роботи клапанного вузла для перспективних форсованих дизелів; 

виконано ідентифікацію математичних моделей клапанного вузла за даними експерименту з 

урахуванням забезпечення необхідного ресурсу. 

 

В ході виконання роботи «Дослідження та удосконалення робочих процесів 

автомобільного двигуна, забезпечуючих зниження витрат моторного палива на 20-30%» 
виконано експериментальні та розрахункові дослідження робочих процесів дослідницького 

зразка двигуна з продовженим розширенням на режимах навантажувальних характеристик; 

встановлено раціональні значення кутів випередження подачі палива та запалювання 

паливоповітряної суміші в діапазоні частот обертання колінчатого вала n = 1000-5000 об/хв.; 

визначено зміну параметрів та показників робочих процесів дослідницького зразка двигуна з 
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продовженим розширенням по навантажувальним характеристикам; визначена зміна тиску газів 

в надпоршневій порожнині відповідно до основних експлуатаційних режимів роботи 

автомобільного двигуна з продовженим розширенням; уточнено по експериментальним даним 

значення основних параметрів циклу дослідницького зразка двигуна з продовженим 

розширенням відповідно до основних експлуатаційних режимів роботи автомобільного двигуна 

для забезпечення адекватності параметрів розрахункових циклів параметрам 

експериментальних циклів; визначено показники дійсного циклу двигуна з продовженим 

розширенням відповідно до основних експлуатаційних режимів роботи автомобільного 

двигуна; обґрунтовано напрямки модернізації вітчизняних двигунів з іскровим запалюванням з 

метою подальшого підвищення їх ефективності перетворення хімічної енергії палива в 

механічну роботу при використанні продовженного розширення; обґрунтована концепція 

двигуна з іскровим запалюванням та продовженим розширенням; уточнена та ідентифікована 

по експериментальним даним математична модель робочих процесів двигуна з іскровим 

запалюванням та продовженим розширенням. 

 

В результаті виконання роботи «Фундаментальні наукові дослідження систем 

транспіраційного і парового охолоджування високотемпературних газових турбін» 
створена математична модель зв'язаної тепло- і газодинамічного розрахунку однофазного і 

двофазного теплоносія в каналах систем охолоджування з одночасним визначенням 

температурного стану охолоджуваних елементів. Показана істотна ефективність вологої пари 

для охолоджування в порівнянні з паровим і повітрям. Парова система охолоджування 

споживає у разі охолоджування торцевої поверхні між лопаткового каналу на 35% менше 

витрати в порівнянні з повітряною системою, при цьому також знижується нерівномірність 

температурного поля торцевої поверхні приблизно на 28%. Пористі елементи, насичені 

лужними металами дозволяють істотно зменшити нерівномірність температур лопаток турбін. 

 

В роботі «Аеродинамічне удосконалення ступенів турбін на основі розрахункових та 

експериментальних досліджень структури потоку в проточній частині» розроблений метод 

розв'язування оберненої задачі розрахунку течії у міжлопатковому каналі решітки. Виконане 

проектування профілю для робочої лопатки для радіусів дротяного зв'язку. Побудовані 

математичні моделі, що враховують взаємодію потоків при їх змішуванні та розділенні на базі 

некласичних розв'язків рівнянь динаміки змінної маси. Експериментально дослідженні турбінні 

ступені та удосконалені методи їх розрахунку. 

 

В результаті досліджень по темі «Торетичні фундаментальні дослідження в галузі 

гідродинаміки та теплообміну в парових та газових турбінах» отримані нові конструктивні 

рішення для ступінчатих дифузорів осьових турбін з протитиском, що дозволило підвищити 

ККД на 1,5-2,0%. Отримано нові критеріальні залежності для розрахунку граничних умов 

теплообміну на характерник поверхнях турбомашин. Розроблені математичні моделі 

розрахунку осьових турбін в одномірній та квазидвовимірних постановках. Розроблено 

методику та алгоритми багаторівневої оптимізації проточних частин осьових турбін. 

Проведений порівняльний аналіз двох варіантів розрахунків та експериментальних результатів 

двохступеневих повітряних турбін. 

 

В роботі «Розробка комплексу математичних моделей, проточних частин гідротурбін 

та визначення характерних особливостей робочого процесу», всебічне дослідження 

робочого процесу нових гідротурбін показало, що їх використання дозволить у 1,5-2 рази 

розширити оптимальну зону експлуатації по витратам, що забезпечить значне зниження трат 

енергії і  сприяє енергозбереженню та поліпшенню експлуатаційних характеристик. 

Застосування безрозмірних параметрів для аналізу універсальних характеристик дозволило 
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встановити структуру коефіцієнтів втрат, що роблять основний вплив на формування 

оптимального режиму. Зміна геометрії робочих коліс приводить до зміни, як коефіцієнта 

теоретичного напору, так і усіх видів втрат, які впливають на формування енергетичних 

характеристик проточних частин.  Отримано аналітичні залежності витрати, КПД, потужності 

від геометричних і режимних параметрів. Розраховані елементи проточної частини і лопатевих 

систем  для турбін POД400, ДПЛ170 з ПЛ80 і РО500, що забезпечує на підставі прогнозної 

оцінки необхідні параметри оптимального режиму і максимальний ККД моделі до 93%. 

В ході виконання роботи «Розробка і розвиток теорії і методів математичного 

моделювання для автоматизованого структурно-параметричного аналізу, синтезу, діагностики і 

прогнозування надійності складних теплоенергетичних систем», на основі розроблених теорій, 

методів і моделей для автоматизованого аналізу, синтезу, діагностики і прогнозування надійності 

складних теплоенергетичних систем (СТС) були сформульовані принципи і положення єдиної наукової 

концепції по підвищенню ефективності і безпеки функціонування цих систем для різних етапів їх 

життєвого циклу. На основі сформульованих принципів і положень зроблені відповідні висновки і 

надані рекомендації щодо перспективи подальшого використання результатів наукових досліджень, які 

направлені на підвищення ефективності і безпеки функціонування СТС, що є важливою державною 

проблемою.   

 

В результаті дослідження «Розробка теорії електромагнітних процесів в рамкових 

конструкціях електротехнічного устаткування» запропонована удосконалена математична 

модель електроустаткування, як джерела зовнішнього магнітного поля. Визначено основний 

чинник, що визначає вплив послідовності чергування фаз на величину магнітного поля 

електроустаткування Розроблено новий наближений метод визначення магнітного моменту 

рамкової конструкції електроустаткування. Створено метод апроксимації електоропровідних 

елементів електроустаткування і рамкової конструкції, що мають нелінійну тривимірну 

конфігурацію за допомогою ортогональних і паралельних відрізків. Сформульовано три 

правила для формалізації визначення напрямків і величин електрорушійних сил в гілках 

рамкової конструкції. 

 

В роботі «Розробка фізичних основ керування властивостями кристалів і 

наноструктур для термоелектричних і фотоелектричних перетворювачів енергії», 
одержано нові підтвердження попередніх гіпотез, розширено коло досліджуваних об’єктів, 

визначено вплив різних факторів (типу і концентрації легуючої домішки, товщини шарів, і т.д.) 

на термоелектричні властивості кристалів, тонких плівок та гетероструктур на основі 

напівпровідникових сполук типу IV-VI і вісмуту, виявлено ряд нових фізичних ефектів, 

пов’язаних із розмірними ефектами у тонкоплівкових і гетерофазних структурах, що має не 

тільки практичне, але і фундаментальне значення. 

 

Розроблені, в ході виконання теми «Ріст плівок CuInSe2 та CuInSe2-ZnSe на гнучких 

підкладках для сонячних елементів», методи дозволяють виготовлювати тонкі плівки 

CuInSe2 при низькій температурі підкладки (400
о
С). Різноманітними засобами сконденсовані 

плівки CuInSe2 при низьких температурах та досліджено їх структуру. Встановлено, що плівки 

мають дрібнозернисту структуру з розміром зерна 0,1 мкм. Основним типом дефектів у 

кристаликах CuInSe2 є мікродвійники. У кристаликах CuInSe2 епітаксійної орієнтації  (001) 

встановлене існування антифазних границь. Показано принципову можливість створення 

гетероструктури CuInSe2-ZnSe у рамках єдиного процесу вакуумної конденсації. 

 

По темі «Дослідження процесів одержання, структури, складу та властивостей 

хімічно модифікованих стекол  для застосування в біотехнологіях» показано взаємозв’язок 

геометричних показників та міцності поверхонь стекла при центральному симетричному згині. 
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Дана оцінка структурного становища Al2O3 і B2O3 в лужноалюмоборосилікатних стеклах 

промислового складу за допомогою критерію ΔО та вмісту немостикового кисню в системі, 

проведені термодинамічні розрахунки розроблених складів середовищ для обробки поверхні 

скла. Визначені оптимальні розміри та склади стекол для отримання носія та оптимальні склади 

літійвмісних середовищ та режими обробки процесів активації силікатних стекол за допомогою 

іонного обміну. Визначено оптимальні параметри процесу хімічного модифікування поверхні 

скляного носія біфункціональною кремнійорганічною сполукою. 

В ході виконання «Дослідження перехідної зони поверхнево-легованих деталей з 

метою підвищення міцності та зносостійкості» встановлено, що механізм формування 

структури модифікованого шару залежить від щільності зустрічних нестаціонарних дифузійних 

потоків карбідоутворювача та вуглецю, відносно стехіометрично-необхідної для утворення 

карбіду. Доведено, що причинами утворення перехідних зон зниженої міцності, окрім втрати 

вуглецю при нагріванні та початкової концентрації вуглецю в сплаві менше 0,7-0,8%, є: 

дисбаланс зустрічних дифузійних потоків реагентів, відносно стехіометрично-необхідного; 

наявність у деталей тонких перетинів; знижений потенціал вуглецю при високому значенні 

його масової концентрації. Розроблені нові методи зміцнення перехідної зони. 

 

В роботі «Розвиток теорії синтезу інтегрованих теплоенергетичних процесів 

підприємств промислових регіонів України для суттєвого зменшення енергоспоживання» 
встановлено основні закони екологічно-оптимальної інтеграції теплових процесів на 

промислових підприємствах, які використовують безперервний цикл хіміко-технологічної 

переробки та виробництва продуктів. Створено методи синтезу економічно оптимальних 

проектів реконструкції теплообмінних систем та проектів теплових мереж, які проектуються. 

Вперше для каталітичних перетворювачів отримано результати досліджень нових ефектів у 

тримірній структурі плину газів. 

 

В ході виконання дослідження «Теоретичні основи, кінетика, механізм окиснювальних 

і відновнювальних процесів за участю платинових та полівалентних металів» проведено 

термодинамічний аналіз утворення сполук платинових та полівалентних металів в 

окиснювальному та відновлювальному середовищі. Досліджено кінетику їх розчинення та 

осадження. Розроблено математичні моделі хімічних процесів та встановлено механізм 

взаємодій сполук платинових та полівалентних металів з окиснювачами та відновниками. 

Визначені оптимальні умови проведення хімічних процесів утворення сполук платинових та 

полівалентних металів. 

 

В результаті «Дослідження теоретичних основ технології метанолу окисненням 

вуглеводнів та конверсії оксиду вуглецю на мідьвмісних каталізаторах» досліджена 

кінетика відновлення мідьвмісного залізохромового каталізатора конверсії СО вітчизняного 

виробництва. Встановлені температурні інтервали фазових переходів при відновленні, аж до 

стану перевідновлення (Fe2O3 → Fe). Розрахунками рівноваги можливих реакцій на границі 

розділу фаз: суміш відновлення – поверхня каталізатора, – та експериментальними 

дослідженнями встановлена роль діоксиду вуглецю при відновленні оксидних каталізаторів 

залежно від параметрів відновлення. Доопрацьований макромеханізм радикально-ланцюгового 

окиснення метану киснем під тиском з метою отримання метанолу. 

 

По темі «Розробка фізико-хімічних основ каталітичних процесів очистки газів від 

оксидів нітрогену та їх отримання, створення нового покоління мінеральних добрив» 
розроблені фізико-хімічні основи технології NH4NO3 підвищеної міцності, створення добрив з 

сировини України; досліджені  каталітичні системи для процесів окиснення молекулярного 

нітрогену, горіння палива; розроблені  теоретичні основи каталітичної очистки від NOх на базі 
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карбаміду. Запропоновані склади каталізаторів, а також методи їх приготування з недефіцитної 

сировини, що дозволить досягнути високого економічного ефекту.  Дані розробки дозволять 

підвищити ступень очищення димових газів і спростити технологію процесу.   Запобігання 

забрудненню атмосферного повітря газоподібними токсичними сполуками, які є викидами 

теплоенергетичних об’єктів, підприємств хімічної та металургійної промисловості, 

автотранспорту - одна з важливих екологічних задач в усьому світі. Зменшити залежність 

тукової промисловості України від імпорту фосфатвмісної сировини; більш ефективно 

використовувати фосфор місцевих фосфоритів завдяки їх оптимальному співвідношенню з 

азотом та іншими добавками в комплексному добриві;покращити соціальний статус населення 

в регіонах видобування фосфатної сировини. 

 

В ході «Дослідження процесів кислотоутворення під впливом кавітаційного ефекту 

та знешкодження викидів в технології азотної кислоти на каталізаторах з металевим 

носієм» встановлений вплив кавітаційного ефекту на процес кислотоутворення; досліджені 

кінетичні закономірності процесу поглинання оксидів азоту з використанням кавітаційного 

ефекту при різних технологічних параметрах. Вивчений вплив каталітичних отрут  на 

активність каталітичних систем, визначені його закономірності, а також оптимальні умови 

експлуатації і регенерації. 

 

В результаті «Дослідження основних закономірностей змін структури безлушпинного 

ядра насіння соняшнику при його плющенні» встановлено, що кількість ступенів екстракції 

обернено пропорційна гідромодулю, тобто кількості розчинника.  

Визначено, що інтенсивність теплової дії при плющенні впливає на утворення пористої 

структури та збільшення проникності оболонок ліпідних сферосом. 

Стало відомо, що при виділенні олії із ядра пресуванням при 60-70 °С зберігається якість 

білків та олії, вміст розчинних альбумінів та глобулінів збільшується зі зменшенням вмісту олії 

в продукті.  

Завдяки низькій температурі пресування, отримана олія має високі органолептичні 

показники за смаком, кольором та запахом. 

 

При виконанні роботи “Дослідження електродних рівноваг і кінетичних 

закономірностей в електрохімічних системах з метою ресурсозбереження та охорони 

довкілля” розроблені теоретичні основи створення стійких оксиднометалевих композиційних 

анодних систем для електролізу хлоридних і сульфатних розчинів. Доведена каталітична 

активність електрохімічно сформованого допованого діоксид-олов’яного електроду в реакціях 

окислення фенола і амміака. Створені стабильні електродні системи для корозійного 

моніторінгу і акумуляторів. Визначені кінетичні закономірності при формуванні 

мультишарових металевих структур, захисних і каталітичних покрить сплавами. Доведена 

ефективність комплексної каталітичної активності гідрофобізованого модифікованого 

електрода і медіатора для електроокислення органічних речовин. 

 

В роботі «Дослідження закономірностей електрохімічного синтезу функціональних 

покривів з прогнозованими властивостями» досліджено початкові стадії процесу 

формування мікроплазмових оксидних покрить на сплавах алюмінію з водних лужних розчинів 

та з домішками оксометалатів. За сукупністю кінетичних параметрів, які отримано з 

використанням потенціодинамічного методу, визначено стадії перебігу анодного процесу. 

Визначено вплив домішок на механізм та кінетику початкових стадій формування 

мікроплазмових оксидних плівок. Формування анодних покрить у високоенергетичних полях 

дозволяє варіювати природу та склад покрить за рахунок контролю спряжених електрохімічних 

та термохімічних процесів. Оксидування сплавів алюмінію в іскрових режимах у присутності 
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оксометалатів забезпечує формування багатошарових оксидних систем значної товщини 

(більше 300 мкм) та низької поруватості, міцно зчеплених з основою. Визначено елементний та 

фазовий склад покрить. Корозійна стійкість, яку визначено методом імпедансної спектроскопії, 

та хімічний опір МПО покрить суттєво вищі в порівнянні з традиційними анодними 

покриттями, отриманими у водних розчинах сульфатної кислоти, завдяки значній товщині та 

зменшенню поруватості. Каталітична активність синтезованих МПО покрить у модельних 

окисно-відновних реакціях близька до характеристик платини, що може бути використано при 

розробці нових матеріалів для гетерогенного каталізу, в енерго-, ресурсозберігаючих та 

екотехнологіях. 

На підставі досліджень щодо осадження покрить сплавами дорогоцінних металів з 

заданими властивостями без нанесення підшару на підкладки з неблагородних металів 

вирішено завдання удосконалення електрохімічної технології каталітичних покрить сплавами 

паладій-нікель. Запропоновано використання нестаціонарних імпульсних режимів електролізу 

для керування процесом підвищення питомої поверхні носія з жароміцної сталі. Встановлено 

кінетичні закономірності та механізм відновлення сплаву паладій-нікель. Запропоновано та 

обґрунтовано склад електроліту та режим електролізу. Результати досліджень свідчать про 

адитивність властивостей у системі паладій-нікель та близьку до властивостей паладію 

корозійну стійкість та каталітичну активність сплавів в електрохімічних та газофазових 

реакціях, які за рахунок істотно нижчої собівартості можуть замінити електродні матеріали з 

паладію. Запропоновано перспективну технологічну схему осадження каталітично-активних 

систем на основі паладію, які дозволяють скоротити термін отримання каталізаторів. 

 

В ході виконання роботи «Дослідження розповсюдження електромагнітних хвиль в 

середовищах із нелінійними електрофізичними властивостями» вивчена можливість 

застосування ударних електромагнітних хвиль в сегнетокераміці для створення 

швидкозростаючих імпульсних сильних елктромагнітних полів. Створена технологія синтезу 

сегнетокераміки з нелінійною діелектричною проникністю. Розроблені експериментальні 

методики дослідження електрофізичних властивостей зразків сегнетокерамік у швидкозмінних 

потужних електромагнітних полях. Встановлені науково обґрунтовані вимоги до робочої 

речовини високовольтної нелінійної формуючої лінії. Промодельовані розподіли електричного 

поля у нелінійній формуючій лінії та поблизу неї. 

Результати досліджень впроваджені в учбовий процес з 3-х навчальних курсів та при 

створенні лабораторної навчальної бази двох кафедр НТУ “ХПІ”. За результатами роботи 

розпочата нова прикладна держбюджетна тема “Використання деформації електромагнітних 

хвиль в нелінійних середовищах для створення високовольтних імпульсних генераторів 

напруги та струму”. 

 

По темі «Створення методів аналізу нелінійних коливань елементів конструкцій та 

засобів їх гасіння» розроблено нові методи та вдосконалено відомі методи нелінійної 

динаміки, які дозволили отримати нові розв’язки в задачах коливань нелінійних механічних 

систем. Розроблені методи застосовано для дослідження динаміки положистих арок, стрижнів, 

лопаток турбін, нелінійних роторних систем, силових передач та елементів конструкцій разом з 

нелінійними динамічними гасителями коливань. Зокрема, побудовано форми вільних та 

вимушених коливань, отримано амплітудно-частотні характеристики, досліджено стійкість 

форм коливань. 

 

Нові речовини і матеріали 

 

В роботі «Дослідження фазових перетворень та властивостей кристалічних і 

аморфних систем різної вимірності та структурної досконалості», комплексне 
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експериментальне та теоретичне дослідження дозволило встановити нові особливості та 

умови ряду структурних фазових перетворень в системах, що досліджувалися, як наслідок 

впливу заданого типу (температурно-часові умови, вплив рівноважних (вакансій) та 

нерівноважних радіаційних точкових дефектів). В результаті дослідження отримано нове 

знання та розроблено фізичні основи нових нанотехнологій управління макростаном 

досліджуємих систем, що має великий соціальний ефект. Результати дослідження 

впроваджені в навчально-виховний процес фундаментальної складової освіти інженерів всіх 

спеціальностей НТУ «ХПІ». 

 

В ході виконання дослідження «Прецизійні фізико-хімічні дослідження протонвмісних 

іон-молекулярних систем, перспективних для створення рідкофазних матеріалів» створено 

експериментальний зразок лабораторної прецизійної термостатної установки для фізико-

хімічного дослідження неводних розчинів електролітів. 

Термостат забезпечує прецизійне підтримання температури із точністю 0,01 К у 

широкому інтервалі температур від 238,15 до 328,15 К. Це дає можливість суттєво зменшити 

пов’язані з температурним дрейфом випадкові похибки вимірювання. 

Роботу створеного устаткування перевірено вимірюванням електричної провідності 

розчинів KCl у метиловому спирті при 238,15 К та 298,15 К при концентрації електроліту від 

410
–4

 до 310
–3

 моль/дм3. Одержані кондуктометричні дані добре співпадають з існуючими в 

літературі даними. 

Проведене прецизійне дослідження електрорушійної сили розчинів HBr у гептиловому, 

октиловому та  нониловому спиртах при  температурах 278,15 К – 328,15 К (через 10 К). 

На підставі одержаних нами експериментальних даних щодо електрорушійної сили 

розчинів HBr були розраховані термодинамічні характеристики процесу сольватації (G
0
, H

0
, 

S
0
) гідроген броміду у вивчених спиртах при указаних вище температурах.  

Проаналізовано вплив природи розчинника та температури на зміну термодинамічних 

характеристик сольватації бромоводню у ряду насичених спиртів нормальної будови від 

метанолу до нонанолу. Одержані експериментальні дані були використані для перевірки 

методики розрахунку термодинамічних характеристик сольватації іонів Н
+
 та Br

–
, яка була 

запропонована 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 

міжчастинкових взаємодій, а також для створення рекомендацій щодо використання певних 

неводних електролітних систем для хімічних джерел струму. 

Результати досліджень можуть бути також використані для обчислення кількісних 

характеристик хіміко-технологічних процесів синтезу нових речовин з певними технологічними 

характеристиками. 

 

При виконанні роботи «Розробка фізичних основ технології синтезу наноструктурних 

дисперсно-зміцнених композитів типу метал-метал на основі міді» встановлені технологічні 

параметри і фізико-хімічні характеристики  матричного металу і легуючих елементів, які 

сприяють формуванню нанокристалічного стану при конденсації їх парів на неорієнтованій 

підкладці у вакуумі. Показано, що перехід в наноструктурний стан може відбуватися при різних 

розмірах зерен матричного металу в залежності від стану границь. Вивчені міцневі та 

електрофізичні властивості цих елементів, проведена атестація структури методами 

рентгенівської дифрактометрії та просвічувальної електронної мікроскопії. 
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В ході виконання досліджень по темі «Принципи прецизійного формоутворення 

полімерних оптичних поверхонь з використанням комбінованих процесів обробки» 
проводилися фізичні експериментальні дослідження електромагнітної обробки оптичних 

полімерів, з метою встановлення контактної взаємодії інструменту з матеріалом, що 

оброблюється. У процесі проведення досліджень встановлена ефективність знімання матеріалу 

та якість обробленої поверхні в залежності від наступних чинників обробки: 

- швидкості обробки; 

- поздовжньої подачі; 

- напруги на котушках електромагнітних дисків; 

- проміжку між поверхнею полімерної заготівки, що оброблюється, та електромагнітним 

диском. 

На експериментальній машині ПВ12 вивчені умови контактної взаємодії шліфувальних і 

полірувальних порошків з полімерними матеріалами. Отримана модель дозволяє прогнозувати 

процес гідроабразивної обробки полімерів та встановлювати наявність деструктивного шару на 

поверхні оптичних матеріалів. 

 

Основні наукові результати роботи «Розробка узагальненої теорії механічної обробки 

композиційних матеріалів та зношування інструменту» полягають в теоретичному 

обґрунтуванні явищ, що мають місце при руйнуванні полімерних високоміцних композитів в 

контакті при механічній обробці різанням, таких як, висмикування волокон або джгутів, та 

розшарування наповнювача (арматури) від в’яжучого, поглибленому вивченні та математичній 

реалізації наступних теоретичних та практичних задач, подальшому розвитку теорії процесу 

різання волокнистих полімерних композиційних матеріалів з позицій механіки руйнування та 

контактного руйнування. Економічний ефект полягає у призначені науково обґрунтованих 

режимів обробки та інструментів для обробки різноманітних композиційних матеріалів, вибір 

раціональної обробки деталей з позицій енергозбереження, підвищення якості обробки. 

 

В результаті виконання «Дослідження процесів формування структури 

склокристалічних покриттів в системі SiO2–Al2O3–Fe2O3–RO–B2O3 з участю прекурсорів», 

теоретичними розрахунками для систем Fe2O3–Al2O3–СoO, Fe2O3–Al2O3–NiO встановлено 

кількість елементарних трикутників, мінімальну температуру евтектик та виявлені області 

складів прекурсорів для синтезу склокомпозицій. Розроблена концепція одержання захисних 

склокристалічних покриттів з використанням прекурсорів, яка полягає в стимулюванні  процесу 

феритоутворення дією склофази, яка містить мінералізатори. Досліджено кінетику утворення 

феритів в скло-матриці, виявлені оптимальні умови термообробки покриттів, встановлено, що 

вміст магнітної фази шпінельної структури, а саме, феритів кобальту, нікелю та магнетиту, 

складає 12-15 %. 

 

За результатами досліджень по темі «Встановлення закономірностей структуро- та 

фазоутворення в нових керамічних матеріалах за умов інтенсифікованої термообробки» 

запропоновано системний методологічний підхід до проектування складів керамічних мас з заданими 

властивостями, який базується на фізико-хімічних дослідженнях багатокомпонентних оксидних та 

мінеральних систем та термодинамічній оцінці імовірності протікання реакцій фазоутворення. 

Встановлено принципи керування процесів спікання, структуро- та фазоутворення керамічних 

вітрифікованих матеріалів за рахунок регулювання властивостей розплавів флюсуючих компонентів 

мас. 

 

В ході виконання роботи «Розробка теоретичних основ синтезу нанорозмірних 

новоутворень в композиційних матеріалах із заданою структурою композицій Al2O3-MgO-

SiO2-ZrO2--C-SiC-Si3N4» вивчено механізми синтезу новоутворень, у т.ч. наночастин 



 48 

безкисневих сполук, створена теоретична концепція синтезу оксидних та безкисневих сполук та 

одержання композиційних матеріалів із заданою структурою та властивостями з урахуванням 

передісторії синтезу прекурсорів, перебігу твердофазних реакцій при їх синтезі, умов 

механоактивації і термообробки, можливості створення нанореакторів для синтезу наночастин в 

матрицях КМ. 

 

Сучасний розвиток вітчизняної архітектурно-будівельної, хімічної  та медичної галузі 

потребує нових розробок в сфері склокристалічних матеріалів для одержання захисних 

покриттів  з регульованими оптичними та механічними властивостями та біосумісних 

матеріалів. В ході виконання роботи «Фізико-хімічні основи синтезу склокристалічних 

матеріалів для одержання захисних покриттів з регульованими оптичними та 

механічними властивостями» обґрунтовано актуальність, а також наукову і практичну 

важливість питань, що складають предмет дослідження, сформульовано мету й шляхи її 

досягнення. Проведено аналіз вітчизняної та закордонної науково-технічної й патентної 

літератури з питань синтезу, властивостей та галузей використання матових емалевих покриттів 

на сталевих виробах та склокристалічних біоматеріалів,  який показав актуальність та 

складність проблеми їх створення. Розроблено методологічний підхід щодо проведення 

досліджень з метою створення теоретичних основ синтезу нового класу склокристалічних 

матеріалів.  

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. 

Визначені особливості синтезу стекол системи R2O-RO-RO2-P2O5-SiO2 та встановлена 

можливість їх використання для розробки біоактивних стекол та покриттів на їх основі. 

Зроблено висновок про вплив термічної передісторії стекол на характер кристалізації 

дослідних стекол в процесі термообробки. Результати диференційно-термічного, 

рентгенофазового та градієнтно-термічного аналізів показали, що стекла першої групи з 

вмістом CaО і P2О5 від 20 до 25 мас.ч. характеризуються схильністю до поверхневої 

кристалізації за рахунок виділення кристалічної фази NaCaPO4; в стеклах другої та третьої груп 

з вмістом CaО і P2О5  від 25 до 30 мас.ч. має місце об’ємна кристалізація фосфатів кальцію. 

Встановлено механізм взаємодії біоматеріал-органічне середовище. Досліджено поведінку 

експериментальних стекол в різних фізіологічних  середовищах. В залежності від їх характеру 

розчинності дослідні  стекла можна розділити на поверхнево-активні стекла та біостекла, стійкі 

на протязі тривалого часу. 

На основі дослідження особливостей фазового розподілу в стеклах системи Na2O–B2O3–

ZnO–TiO2–SiO2 з використанням електронної мікроскопії, ІЧ-спектроскопії та методу 

розсіювання рентгенівських променів під малими кутами встановлено, що ліквація як 

проміжний етап кристалізації не є обов’язковою умовою її протікання в зазначених стеклах. 

Зроблено висновок, що спінодальна ліквація з наступною кристалізацією є більш вигідною з 

енергетичної точки зору, аніж стабільна кристалізація, і при ∑SiO2+B2O3>50 мол.% та при 

співвідношенні Na2O/TiO2≤1 забезпечує необхідний блиск матових покриттів (11-12 %) та 
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висоту нерівностей поверхні в межах від 3,21 до 2,35 мкм і як результат - їх рівномірну 

шовковисту текстуру.  

Оптимізовано склад скломатриці  для одержання за однофритним способом 

склокристалічного матового покриття за оптичними  характеристиками одержаного покриття 

(мас.%): SiО2–40,0; B2O3–10,0; Na2O–15,0; ZnO–20,0; TiO2–15,0 з високими техніко-

експлуатаційними показниками: мікротвердість 4250 МПа, хімічна стійкість клас А та 

декоративними властивостями: блиск 11 %, шорсткість 2,35 мкм при температурі випалу 830 ºС 

впродовж лише 2-3 хвилин.  

 

В ході виконання роботи «Створення концептуальних положень одержання 

барійвмісних поліфункціональних в’яжучих матеріалів з регульованим фазовим складом» 
вперше проведено теоретичні та експериментальні дослідження з факту існування потрійних 

сполук в системі, та розраховано їх вихідні термодинамічні константи. Теоретично 

обґрунтовано та експериментально доведено можливість синтезу спеціальних барійвмісних 

цементів нового класу поліфункціонального призначення на основі композицій системи ВаО-

Al2O3-Fe2O3-SiO2. Встановлено, що наявність в їх складі гідравлічно активних фаз з високим 

вмістом оксиду барію забезпечує в’яжучим матеріалам високу механічну міцність, 

вогнетривкість, радіаційну та корозійну стійкість. 

 

В роботі «Дослідження структури і фізичних властивостей  конденсованих плівок та 

наноструктурованих систем на їх основі» досліджено:  

- вплив параметрів надграток з халькогенідних напівпровідників на їх надпровідні та 

електричні характеристики, умови отримання однофазних квазікристалів, їх  структура, 

субструктура, напружений стан та теплофізичні властивості;  

- вплив шорсткості інтерфейсу на величину  магнітної анізотропії в багатошарових Co/Cu  

структурах; 

- сильні поля, що генеруються системами магнітів з гігантською анізотропією; 

- структура, субструктура та властивості (магнітні, магніторезистивні) 

наноструктурованих плівкових та масивних магнітних матеріалів; 

- зарядо- та масопереніс в двошарових системах Zr-ZrO2.  

Проведено теоретичне дослідження нестаціонарного транспорту в мезоскопічних 

системах. 

 

В результаті виконання наукового дослідження «Синтез, структура і властивості плівок 

С60 і композицій на їх основі» експериментально виміряні швидкості випаровування і 

значення тиску насиченої пари фуллерена. Досліджено вплив атмосферного кисню і 

ультрафіолетового опромінювання на швидкість випаровування фуллерена. Показано, що 

параметри випаровування чистих плівок С60 істотно відрізняються від табличних значень. 

Експериментально досліджено процеси ерозії фуллериту під час його бомбардування  

низькоенергетичними іонами вісмуту , які  пояснюються суперпозицією трьох основних 

процесів, домінуючих в різних температурних інтервалах: термічного випаровування, 

радіаційно-прискореної сублімації і фізичного молекулярного розпилення фуллериту. 

 

Розроблено наукові основи керованої зміни структури і напруженого стану матеріалу 

конденсата на стадії його формування та постконденсаційної обробки. Результати проведеного 

комплексного дослідження закономірностей формування елементного і фазового складу, 

структури і напруженого стану покриттів є основою для створення теорії формування та 

еволюції нерівноважного структурного стану матеріалу квазібінарних систем, що виникає за 

умов надвисокої швидкості термалізації плівкоутворюючих частинок при осадженні. Практична 

цінність науково-дослідної роботи «Структура, напружений стан та властивості іонно-
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плазмових градієнтних покриттів квазібінарних боридних систем» полягає у тому, що 

отримані результати є науковою основою для вибору оптимальних режимів осадження 

конденсатів з необхідним складом, структурою, напруженим станом та механічними 

властивостями, що дозволило створити новий клас надтвердих матеріалів. Показано, що 

завдяки створенню біструктурного стану в квазибінарних системах TiC-WC та TiB2-W2B5 

можливо одержати високоміцні покриття з високим індексом пластичності та твердістю яка 

досягає 40 ГПа. 

 

При виконання роботи «Особливості формування, структура і міжфазна взаємодія в 

нанорозмірних багатошарових плівкових композиціях (БПК)» показано, що у 

багатошарових покриттях Mo/Si і Sc/Si переважним дифузантом є атоми кремнію, а реакція 

силіцидоутворення відбувається на межі метал-силіцид. При опроміненні багатошарових 

покриттів Mo/Si іонами He+ і Ar+ малими дозами товщина перемішаних зон збільшується 

лінійно з дозою опромінення, а їх середній атомний склад відповідає сплаву складу MoSi8.2 і 

MoSi3.9, відповідно. В шаруватих системах Co/C при досягненні критичної товщини 

відбувається вибухова кристалізація. 

 

В ході проведення наукового дослідження «Розробка фізико-матеріалознавчих основ 

формування, самоорганізації і стабільності конденсованих та композиційних наносистем в 

екстремальних умовах» розроблена нова рентгенооптична схема та диспергуючі елементи, які 

дають можливість втричі підвищити чутливість рентгенівських методів при дослідженні 

наносистем. Досліджена залежність фазового складу, структури, напруженого стану і фізичних 

властивостей ікосаедричних квазікристалів системи Ti-Zr-Ni від елементного складу і знайдені 

оптимальні параметри синтезу. Вивчено структурні перетворення та зміни напруженого стану 

при іонному бомбардуванні багатошарових наносистем. Встановлено дифузійне перемішування 

наношарів, що призводить до зміни напруженого стану. 

 

В роботі “Розробка фізичних основ технології ефективних гнучких та двосторонньо 

чутливих сонячних елементів на основі телуриду кадмію” вирішена актуальна науково-

технічна проблема, що до розробки фізико-технологічних основ оптимізації плівкових 

сонячних елементів (СЕ) на основі сульфіду й телуриду кадмію. Це дозволило розробити 

плівкові СЕ нового покоління, які адаптовані до промислового виробництва, мають поліпшені 

функціональні характеристики й придатні для широкомасштабного використання в наземних і 

заатмосферних умовах. Вперше розроблені гнучкі СЕ тильної конфігурації з ефективністю 11,4 

% і рекордною наведеною потужністю - 2,5 кВт/кг та плівкові СЕ, які мають двосторонню 

фоточутливість. 

 

На основі проведених досліджень «Розробка та дослідження нових методів визначення 

критеріїв зворотних відказів напівпровідникових структур  НВЧ–електроніки, 

обумовлених впливом   електромагнітного випромінювання» розвинуто теорію та створено 

нові методи визначення критеріїв зворотних відказів напівпровідникових структур НВЧ-

електроніки, обумовлених впливом електромагнітного випромінювання (ЕМВ).  

Створено розрахункові  фізичні моделі для визначення змін параметрів субміліметрових 

напівпровідникових структур під дією ЕМВ на хвильові характеристики приладів НВЧ–

електроніки. 

На дослідному обладнанні з використанням об’єкта  національного надбання НДПКІ 

„Молнія” проведено експериментальні дослідження вольт-амперних характеристик 

напівпровідникових приладів НВЧ-електроніки, зокрема напівпровідникових діодів, в умовах  

дії  зовнішнього імпульсного ЕМВ. 
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Проведено порівняльний аналіз розрахункових та експериментальних даних, що 

визначають зміни вихідних характеристик  під дією стороннього ЕМВ в галузі зворотних 

відказів. Проведені порівняння теоретичних розрахунків з експериментальними данними, 

показали добре співпадання. 

Проведений порівняльний аналіз взаємодії наведених ЕМВ струмів з різними гілками 

електромагнітних коливань при русі потоку частинок вздовж або по нормалі до межі поділу 

середовищ дозволяє розв’язати задачі оптимізації  умов збудження коливань у структурах, що 

застосовуються у сучасній радіофізиці ( структури МДП, р-п та гетеропереходи).  

До основних результатів, отриманих від виконання НДР, можна віднести також і те, що 

доповнено перелік факторів зворотніх відказів елементів напівпроводникової електроніки і ще 

одним раніше невідомим. 

Отримані  критерії зворотних відказів приладів НВЧ–електроніки , що пов’язані з дією 

наведених зовнішнім ЕМВ струмів, будуть  застосовані при розробці активних пристроїв 

радіоелектроніки (підсилювачів, генераторів та перетворювачів коливань міліметрового та 

субміліметрового діапазонів)  в умовах дії стороннього електромагнітного випромінювання. 

Результати з удосконалення методів визначення критеріїв зворотних відказів 

електрорадіовиробів, що містять напівпровідникові комплектуючі, послужать основою для 

створення цілої низки нових засобів захисту вищеназваних приладів від впливу діючого  

імпульсного електромагнітного випромінювання. 
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3. Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними 

напрямками розвитку науки і техніки 

 

3.1. Конкурентоспроможні прикладні розробки. 

 

Робота «Дослідження високомоментного низькообертного електродвигуна для 

створення керованого без редукторного електроприводу трубопровідної арматури» 
присвячена дослідженню індуктивності, магнітної індукції, формування сили однобічного 

магнітного тяжіння, обертового моменту двигуна з ротором, що котиться (ДРК) на базі аналізу 

існуючих конструкцій та методів розрахунку, аналітичними математичними методами, а також 

з використанням лабораторних випробувань створити базу для розробки експериментального 

зразку двигуна. Було зроблено огляд існуючих конструкцій ДРК та засобів створення сили 

однобічного магнітного тяжіння у них. На підставі цього, для досліджень була обрана 

конструкція ДРК синхронно реактивного типу з пульсуючим магнітним полем. 

Узагальнено та розроблені розрахунки параметрів магнітного поля, сил притягання, 

швидкостей, моментів та потужностей ДРК з концентричним та ексцентричним розташуванням 

ротора відносно статора, аналітичними методами. Отриманий результат показав, що при 

ексцентричному розташуванні ротора сила однобічного магнітного тяжіння позростає на 20-

50% у порівнянні з концентричним розташуванням. 

Отримано вираз для порогового значення кута навантаження   для ДРК і встановлено, що 

його значення, як і значення сили притягання, обертового моменту, залежать від коефіцієнту 

тертя кочення поверхонь контакту ДРК. 

Отримано вирази електромагнітних та механічних параметрів вентильних синхронно 

реактивних ДРК. Їх вид та експериментальна апробація свідчать про те, що такі двигуни мають 

більш високу плавність ходу, вдвічі меншу швидкість руху точки торкання ротора зі статором, і 

як слідство, більш низькі віброшумові показники ніж розглянуті раніше реактивні ДРК. Але це 

не означає, що вентильні ДРК здатні замінити повністю використання реактивних ДРК. 

Розглянуто електромеханічний перехідний процес у ДРК. Встановлено, що 

електромагнітна постійна часу у них має однаковий порядок з електромеханічною. Це є дуже 

важливою особливістю для створення мало інерційних, швидкодіючих електроприводів без 

ефекту “вибігу”. 

Проведено розрахункові та експериментальні дослідження, які дозволили обрати найбільш 

оптимальну конструкцію вентильного ДРК для застосування у складі електроприводу вентиля-

засувки трубопровідної арматури. За прототип було обрано однообертовий електропривод 

засувки трубопровідної арматури систем охолодження атомних електростанцій виробництва 

чебоксарського ВАТ “Завод Электроники и Механики” типу МЕО-16-01. Проектування та 

виготовлення макетного зразка свідчать, що розробляємий ДРК може  мати менші 

масогабаритні показники, собівартість та більш високу надійність у порівнянні з прототипом. 

Крім цього, це буде чисто вітчизняний продукт. 
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На базі наукових результатів було розраховано двигун з ротором, що котиться з 

обертаючим моментом 100 Нм, 10 об/хв, розроблені креслення, за якими виготовлено 

демонстраційний зразок, який планується перевірити експериментально. 

 

Потреба у розробці «Комплексна методика дослідження теплових процесів при 

обробці полімерних матеріалів різанням» обумовлена необхідністю регулювання та 

контролю впливу теплофізичних явищ процесу механічної обробки на матеріали з низькою 

теплопровідністю та теплостійкістю з метою забезпечення сполучення продуктивного різання з 

допустимим тепловим навантаженням об’єктів обробки за рахунок раціонального вибору 

технологічних параметрів. 

Комплексність запропонованої методики полягає у сумісному використанні 

термографічного методу та методу вбудованих штучних термопар заради повного відтворення 

картини розповсюдження тепла у полімерному матеріалі під час обробки різанням (приклад 

дослідження – процес фрезерування, див. рис.). Дослідження обробленої поверхні, зокрема, 

динаміки розподілу тепла та величини максимальної і середньої температури на вході та виході 

різального інструменту із зони контакту здійснюється за рахунок реєстрації інфрачервоного 

випромінювання спеціальною високочутливою термокамерою (ІК-камера ThermoVision A20-

M). Вимірювання електричних сигналів, їх запис та переведення у цифрову форму виконується 

через комп’ютер (ПК 1) за допомогою вимірювальної карти та наскрізного програмного 

забезпечення (ThermoCAM Researcher 2.8), у якому також здійснюється обробка та візуалізація 

результатів дослідження. 
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Схема реєстрації та перетворення теплових і термоелектричних сигналів при фрезеруванні 

полімерного матеріалу 

 

Для реєстрації температури у приповерхневому шарі полімеру у заготівці на різній 

відстані від лінії зрізу виконуються отвори під термопари. Пропонується розміщувати 7 

штучних термопар (тип К згідно з DIN EN 60584-2) на 3-х рівнях приповерхневого об’єму 

заготівки, що при дослідженні одного режиму різання дозволяє встановити пошарову зміну 

температури у напрямках векторів головного   та допоміжного   рухів різання. Надійна фіксація 

та чітке позиціонування термопар в отворах заготівки забезпечується за рахунок використання 

кріпильної деталі з пружинами під кожну термопару. За допомогою скомпонованої 

вимірювальної системи (DAQ System SC-2345, National Instruments) через вхідні модулі (SCC-

TC01) здійснюється посилення та калібрування термоелектричних сигналів, які у подальшому 

відцифровуються вимірювальною картою (NI 6036E) комп’ютеру (ПК 2). Керування процесом 

вимірювання, запис результатів впродовж всього процесу різання, їх обробка та візуалізація 

виконується програмним забезпеченням, створеним у середовищі LabVIEW 7.1. Аналіз 

отриманих даних та їх ракурсне графічне відображення пропонується виконувати за допомогою 

засобів програмного середовища Matlab. 

Досвід практичної реалізації методики автором у лабораторіях Інституту виробничої 

техніки та Інституту вимірювальної техніки Технічного Університету Грац (Австрія) базується 

на використанні надсучасного за європейським рівнем вимірювального, верстатного 

обладнання та програмного забезпечення, що дозволяє стверджувати про її відповідність 

світовим аналогам. 

Запропонована комплексна методика дає можливість встановити вплив теплофізичних 

явищ процесу механічної обробки на морфологію і структуру поверхні та енергетичний стан 

поверхневого шару полімерів і виявити такі технологічні параметри, при яких у зоні різання 

створюються найбільш раціональні умови для формування комплексу необхідних 

експлуатаційних фізико-механічних властивостей матеріалів. З економічної точки зору 

результати таких досліджень сприяють зменшенню загального часу на виробництво за рахунок 

скорочення окремих механічних операцій. Методика може бути використана для широкого 

класу пластичних матеріалів, проте її найбільша ефективність досягається у дослідженнях 

оброблювальності полімерів для виробів особливо відповідального призначення (детекторі 

приборів радіологічного контролю, сцинтилятори та ін.). 

Запропонована комплексна методика апробована на обладнанні лабораторій Інституту 

виробничої техніки та Інституту вимірювальної техніки Технічного Університету Грац 
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(Австрія). За результатами досліджень вдосконалений технологічний процес обробки 

термопластичних полімерних матеріалів, який впроваджено автором на Харківському 

державному авіаційному виробничому підприємстві. 

Впровадження результатів досліджень у технологічний процес виробництва деталей 

оптичного призначення на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві 

дозволило у 2-2,5 рази підвищити продуктивність чистової обробки полістиролу (ПС) та 

поліметілметакрилату (ПММА). 

 

Рішення завдань по підвищенню технічного рівня автотракторних двигунів пов'язане із 

проведенням досліджень по підвищенню паливної економічності й токсичності відпрацьованих 

газів, які в значній мірі залежать від організації функціонування системи регулювання й 

керування паливної апаратури. До основного заходу, що дозволяє впливати на процес згоряння 

палива в циліндрі двигуна, є керування процесами паливоподачі за допомогою швидкодіючих 

п'єзоелектричних перетворювачів. Відповідно до розробки пропонується комплексний підхід по 

підвищенню показників паливної економічності й токсичності відпрацьованих газів, за 

допомогою перспективної паливної апаратури з електронним керуванням. Дане рішення 

дозволить, з урахуванням експлуатаційних характеристик, оптимізувати процес паливоподачі, 

обґрунтувати й дати пропозиції по реалізації на практиці отриманих рішень для внесення змін у 

конструкцію й керування регулювальними параметрами двигунів. 

Мета розробки «Розробка перспективної паливної апаратури автотракторного дизеля 

з електронним керуванням» - проведення експериментального дослідження розробленої 

паливної апаратури, прогнозування й оптимізація процесу паливоподачі в циліндр двигуна, 

розробка практичних рекомендацій з підвищення технічного рівня автотракторних двигунів на 

основі комплексного підходу до показників паливної економічності й токсичності 

відпрацьованих газів. 

Аналіз конкурентоспроможності розробки був виконаний під час роботи над проектом 

«Оцінка конкурентноздатності розробки «Паливна форсунка з пьезоприводом голки 

розпилювача». У роботі були проаналізовані основні критерії конкурентоспроможності даної 

розробки, визначені основні групи конкурентів і займана ними частина українського ринку 

(мал. 1). 

 

 
 

Склад конкурентів і займана ними частина ринку України 

 

За результатами виконаного аналізу ринку, була побудована карта стратегічних груп 

конкурентів, що враховує вартість первинної розробки й необхідність модернізації двигуна, на 

який здійснюється монтаж системи. Дана карта представлена на малюнку. 
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Карта стратегічних груп конкурентів 

 

Проведений аналіз конкурентоспроможності дозволив зробити вивід, що розроблювана 

конструкція, за умови випуску з використанням вітчизняних підприємств (КП «ХКБД») є 

конкурентоспроможною. Найбільше близько до передбачуваної продукції КП «ХКБД» 

перебуває продукція фірми Robert Bosch Gmb (Німеччина). Перевага обумовлена в першу чергу 

високим технологічним потенціалом й якістю виготовлення. Недолікам є надмірно висока 

вартість готової продукції, неприйнятна для українського двигунобудування. 

Використання в паливної апаратурі лінійних п'єзоелектричних перетворювачів є сьогодні 

актуальним завданням. Провідні світові виробники двигунів внутрішнього згоряння й паливної 

апаратури, такі як Robert Bosch GmbН, Siemens AG, Denso, Cummins й ін., пішли по шляху 

використання п'єзоелектричних перетворювачів у виконавчих елементах паливних систем.  

Результати досліджень відповідно до проекту можуть бути використані при створенні 

нових і модернізації існуючих двигунів внутрішнього згоряння вітчизняного й закордонного 

виробництва з метою підвищення показників паливної економічності й токсичності 

відпрацьованих газів. 

Нові методи й технічні рішення захищені патентами України. 

Протягом останніх років, в НТУ «ХПІ», проводяться дослідження з даного напрямку, 

розроблені розрахункові методики, математичні моделі паливоподачі й роботи акумуляторної 

паливної системи, проводиться їхня експериментальна ідентифікація. Виготовлено макетний 

зразок виконавчого елемента на базі лінійного п’єзоелектричного перетворювача для опитної 

паливної апаратури. По даній темі було опубліковано 17 статей, отриманий патент України на 

винахід. 

 

«Виробництво метанольного продукту-інгібітору гідратоутворення на газовому 

промислі або на газотранспортному підприємстві» 

При видобуванні та транспортуванні природного газу утворюються газові гідрати 

(кристалічні сполуки схожі на сніг), які відкладаються в стовбурах свердловин, у трубах та 

трубопровідній арматурі, знижуючи їх пропускну здатність аж до повного закупорювання. Для 

руйнування гідратів найбільш ефективним є впорскування  метилового спирту (метанолу). 

Нафтогазовий комплекс України щорічно споживає 24,0 – 25,0 тис. т метанолу/рік. Україна 

виробляє близько 180 тис. т метанолу/рік, імпортує – близько 30 т/рік. 

Сучасна технологія метанолу багатостадійне, енерго- та матеріалоємне виробництво, тому 
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метанол виробляють на спеціалізованих хімічних підприємствах (в Україні: «ЗАТ 

Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»). Сировиною слугують природний газ та водяна пара або 

природний газ, водяна пара, кисень; ін.  

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. 

Виключення транспортних витрат, техногенних проблем при забезпеченні газового 

промислу або газотранспортного підприємства метанолом – інгібітором гідратоутворення – 

шляхом його виробництва на місці споживання за меншою собівартістю прямим окисненням 

природного газу киснем повітря. 

Залежно від точки прив’язки установки виробництва метанольного продукту-інгібітору 

гідратоутворення вуглеводневий газ, який відходить з установки, подають у магістральний 

трубопровід і/або на газорозподільну станцію; при сайклінг-процесі – на вхід циркуляційних 

компресорів; ін. (див. рис. 1). 

– метанольний продукт-інгібітор гідратоутворення (МП-ІГ), склад, мас. долі: інгібіторів – 

не менше 98,8 %, у т.ч. метанолу – не менше 87,5 %; води – не більше 1,2 %. 

– 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. 

Дослідно-промисловими випробуваннями доведено (УкрНДІГаз), що МП-ІГ за 

антигідратними властивостями аналогічний (за такої ж масової концентрації органічної 

частини) метанолу, що виробляється хімпідприємствами. 

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 

техніко-економічна оцінка витрат на достискування природного газу.  

При підвищених тисках та температурах і нестачі кисню у вихідній початковій суміші 

(природний газ – повітря) перебігає цільова реакція утворення метилового спирту. Поряд з 

утворенням метанолу 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. 1). 

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). 

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 у магістральний газопровід забезпечується шляхом змішування газу на 

виході з установки з основним потоком газу, що направляють повз установки. 

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.). У ВГУ кисень 

відсутній. 
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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. 

 

Технологічні стадії виробництва метанольного продукту-інгібітору гідратоутворення МП-

ІГ неповним окисненням природного газу 

 

Виключення транспортних витрат на доставку вибухонебезпечного і токсичного метанолу 

до місця споживання. 

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 капіталовкладення; 

3) менш високі вимоги до кваліфікації працівників; 

4) технологічне устаткування по конструкції типове для нафтогазового комплексу. 

НТУ «ХПІ» за даною технологією отримано 3 а. с., один деклараційний патент (2001 р.), 

та позитивне рішення (№ 1511/1 від 20.01.2009 р.) на видачу патенту України на винахід 

[«Спосіб отримання метанолу» / І.О. Слабун, Л.Л. Товажнянський, Г.В. Малюк, А.П. Марченко, 

Г.В. Лісачук та ін.]. 

Зараз розробляється реакторний блок, який дозволить збільшити надійність технології та 

зменшити питомі капітальні й експлуатаційні витрати. Ці розробки планується також захистити 

охоронними документами. 

У світі немає, наскільки відомо авторам розробки, промислового виробництва метанолу 

методом прямого окиснення природного газу. Також відсутні і реальні (на погляд авторів цієї 

розробки) технічні рішення, як альтернативні даній розробці, для впровадження технології 

метанолу прямим окисненням природного газу, хоча патентів багато. 

Альтернативною (цій розробці) технологією можна вважати спорудження установок малої 

потужності (від 12000 т/год; Росія) за традиційною (складною, багатостадійною, з 

використанням, як мінімум, 4-х типів каталізаторів технологією). Але об’єм питомих 

капіталовкладень по цій альтернативній (традиційній) технології порівняно з даною розробкою 

у 3-4 рази більший. 

Порівняно з кращими запатентованими технічними рішеннями (щодо виробництва 

метанолу прямим окисненням природного газу) запропонована розробка забезпечить 

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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зменшення питомих витрат (на 1 тонну метанолу) природного газу на 49 нм
3
, витрат енергії на 

виробництво метанолу, спрощення устаткування; зниження втрат метанолу на стадії 

ректифікації метанольного продукту-сирцю, а при подачі відхідного газу установки у 

розподільні газові мережі – і зниження питомих витрат охолоджувальної води (на 23 м
3
). 

Підґрунтям для розробки нових рішень технології метанолу прямим окисненням 

природного газу є математична модель відділення одержання метанольного продукту-сирцю та 

експериментальні кінетичні дані, які дозволяють вибрати оптимальні реакторні системи та 

оптимальні режими роботи та інше обладнання залежно від тиску та складу природного газу, 

який подається на установку. 

За результатами техніко-економічної оцінки (ТЕО), виконаної 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 менше близько в 1,6 раза порівняно з собівартістю 

метанолу на хімпідприємстві:; 

– термін окупності – 3,5 роки; 

– орієнтовна загальна чисельність працівників при трьохзмінній роботі з урахуванням 

підмін на термін відпусток, лікарняних, тощо – 25 осіб. 

Наведені економічні показники не враховують 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. 

 
Дослідна установка отримання метанольного продукту-сирцю      (Р ≤ 10,0 МПа) 

продуктивністю 100 т метанолу/рік 
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Результати розробки можуть бути реалізовані - 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, де затрати на доставку метанолу у 2,0-2,5 рази перевищують ціну метанолу 

у Виробника (ціну на хімпідприємстві). 

Технологія апробована протягом 10-ти років на дослідній установці продуктивністю 100 т 

метанолу/рік (малюнок). 

Дослідні випробування стадії отримання метанольного продукту-сирцю і стадії його 

концентрування проведені сумісно з УкрНДІГазом (філія ДК «УкрГазвидобування» НАК 

«Нафтогаз України») на дослідній установці продуктивністю 100 т метанолу/рік (УкрНДІГаз, 

Шебелінська дослідна база). 

УкрНДІГазом проведені і дослідно-промислові випробування МП-ІГ як інгібітору-

гідратоутворення.  

 

“Розробка методів  цифрової  обробки  біомедичних сигналів та зображень”, під час 

виконання роботи було  розроблено  методи добового кардіомоніторинга на основі стиснення  

кардіосигналів.  Розроблені експериментальні системи цифрових фільтрів для аналізу 

кардіосигналів, методи інтерполяції сигналів пульсографії, методи спектрального аналізу 

пульсограм та наочного відображення результатів, які 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-сигналу  протягом до 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.  

 

      
Показано нагальність обрання оптимального методу кодування коефіцієнтів  перетворення 

– арифметичного кодування  або  коду  Хаффмена.  Об’єднання  цих  підходів  до  стиснення   

кардіосигналів допомогло   розробити  систему запису  кардіосигналів тривалістю до 72 годин.  

Сигнали, отримані в результаті тривалого  запису  піддаються  спеціальній обробці. Зокрема, в 

результаті аналізу  варіабельності серцевого ритму на ранніх стадіях виявляють такі 

захворювання, як пароксизмальну тахікардію, брадікардію, атріовентрикулярні блокади, 

мерцательні аритмії. Найбільш достовірний аналіз та виявлення відхилень в діяльності серцево-
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судинної системи, що можуть привести до розвитку інфаркту міокарда, забезпечує 

спектральний аналіз пульсограм та відображення його результатів вигляді спектрограм або 

тривимірних графіків. При цьому якість досягнутих результатів залежить від вибору методу 

спектрального аналізу та його параметрів. Показано, що найбільше ефективними у даному 

випадку є авторегресійні методи спектрального оцінювання. Іншим потужним інструментом 

біомедичної діагностики визнано аналіз медичних діагностичних зображень – рентгенограм, 

сцинтіграм, томограм, зображень УЗІ та інших. Показано, як для підвищення достовірності 

діагностики з цих зображень виключають артефакти та інші перешкоди, насамперед імпульсні у 

вигляді так званих завад “сіль з перцем”. Такі завади усуваються за допомогою медіанних та 

медіаноподібних фільтрів. Нелінійний характер таких фільтрів дозволяє з одного боку усунути 

завади з зображення, а з іншого – залишити на ньому важливі для подальшого діагностування 

деталі.  

Розроблено програмне забезпечення для реалізації ідеології обміну інформацією 

підвищеної надійності для мультипроцесорних систем за принципом “круглого столу”, яка 

дозволяє прямий обмін   даними кожного мікроконтролера з кожним іншим мікроконтролером 

системи, без участі деякого центрального зв’язуючого процесорного елементу. Така ідеологія 

дозволяє ширше використовувати наявні можливості мікроконтролерної техніки.       

 

Розроблена Система  регулювання  моторних  вагонів  дизель-поїзду  ДЕЛ-02М, 

оптимізовано поосне регулювання асинхронних тягових електричних приводів під час розгону 

та гальмування з урахуванням фактів пробуксовки та юзування.  Оптимізовано управління 

дизель-генераторною установкою з метою скорочення  витрат палива. Впровадження розробки 

на дизель-поїзді  ДЕЛ-02М дає економію палива до 3 процентів. Експериментальні    

дослідження систем    регулювання довели    працездатність   нової апаратури,   її   надійність   

та   спроможність   до   економії    в  межах   3  відсотків   від номінальної витрати палива. 

Виготовлено чотири зразки системи регулювання, які впроваджено на модернізованих    дизель-

потягах   №1,  №2,   №3,  №4. Планується  серія  з  30 екземплярів  для  російських залізничних  

доріг. В порівнянні із світовими аналогами розробка відповідає кращім світовим зразкам, 

існуючим на сьогодення. 
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Розроблена система керування фільтрокомпенсуючим пристроєм, який призначено для 

фільтрації вищих гармонік напруги і струму живильної мережі, компенсації реактивної 

потужності, що споживається або генерується у мережу живлення споживачами. Розроблені 

ефективні алгоритми керування з використанням сучасних теорій потужності. Економічна 

привабливість визначається для конкретного застосування і пов’язана з наявними параметрами 

електричної мережі характером негативного впливу споживачів на мережу живлення, 

вимогами, що до необхідної якості електричної енергії, вартістю однієї кВт/год активної та 

неактивних складових повної потужності. Орієнтований термін окупності фільтрокомпенсатора 

потужністю 1 МВт від 1-го до 1,5 року. Захищено Патент № 27549 «Спосіб прямого 

мікропроцесорного керування випрямлячем за обчислювальними прогнозами». Конкурентно-

спроможність фільтрокомпенсуючого пристрою для компенсації реактивної потужності та 

поліпшення якості енергії дозволяє отримати суттєвий економічний ефект, який полягає у 

значному зниженні втрат електроенергії як споживачем так і постачальником, поліпшенні 

якості електроенергії і забезпеченні відповідності її прийнятим стандартам. 

Фільтрокомпенсатор дозволяє виключити вплив різних споживачів на якість електроенергії 

живильної мережі. 

Отримані результати відповідають світовому рівню виробів в електротехнічній галузі. 
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3.2. Результати прикладних досліджень 

 

Прикладні дослідження, при виконанні яких з’являються 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 2008 р. виконувались 32 прикладні науково-дослідні роботи, які 

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

фінансування цих робіт у 2008 році склав 5 568 773 грн. 

Структура та обсяги фінансування  прикладних досліджень по пріоритетним напрямкам 

розвитку науки і техніки у 2008 році наведені в таблиці. 

 

 Наукові напрями, категорія робіт 

Кіль

кість 

робіт 

Обсяг 

фінансування на 

2008р., грн. 

 Новітні біотехнології, діагностика і методи 

лікування найпоширеніших захворювань. 

1 119,320 

 Нові комп‘ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства. 

3 273,870 

 Новітні технології та ресурсозберігаючі 

технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі. 

26 4848,233 

 Нові речовини та матеріали 2 327,350 

 Всього 32 5568,773 

 

Прикладом високого рівня виконання прикладних досліджень може слугувати  робота 

“Наукові основи вибору раціонального електроприводу з безконтактними 

електромеханічними перетворювачами для перспективного транспорту” 
В ході виконання цієї роботи зібрані, 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.На базі проведеного аналізу з єдиних  позицій для  всіх 

можливих варіантів схем передачі  потужності  були створені математичні моделі 

електромеханічного перетворення енергії електроприводу на базі асинхронного двигуна, 

електроприводу на базі вентильного двигуна, електроприводу на базі індукторного двигуна, 

безредукторного тягового приводу,  що дозволили оцінити вплив конструктивних і 

електромагнітних параметрів вузлів, що входять  у схему, на техніко-економічні показники 

роботи такого транспорту при різного роду нестаціонарних процесах. Встановлені інтервали 
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потужності тягового електроприводу та швидкості руху потягів, у яких найбілш раціональними 

є типи двигунів: асинхронний, індукторний, синхронний та з поперечним полем. Висловлені 

основні принципи, що повинні бути враховані, при розробці нового покоління 

инні 

забезпечувати зниження витрат енергоресурсів на переміщення вантажів і пасажирів; механічне 

й електричне устаткування електровозів повинне вимагати менших витрат на обслуговування і 

ремонт, у розрахунку на повний життєвий цикл;  у схемах і конструкції електровозів для 

Українських залізниць, повинні максимально використовуватися матеріали і комплектуючі 

вітчизняного виробництва, що значно знижують  собівартість локомотива. За результатами 

роботи запропоновані системи передачі потужності на основі вентильного двигуна 

комбінованого збудження з живленням від інвертору напруги та включенням додаткової 

обмотки збудження послідовно перед інвертором.  Запропонована методика визначення впливу 

режимів роботи системи передачі потужності на тягову мережу електрорухомого складу. 

Результати роботи можуть бути використані на ХК “Луганськтепловоз”, а  також  на ДП 

«Електроважмаш», де будуть використані у 2012…2015 роках на електропоїздах ЕПЛ-2Т и 

ЕПЛ-9Т(130 кВт, 1480 об/хв, 265 В), а також на дизель-електропоїзді ДЕЛ-2 (130 кВт, 400 об/хв, 

300 В). 

 

Результати інших прикладних робіт наведені нижче. 
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Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань. 

 

«Розробка методів цифрової обробки біомедичних сигналів та зображень». 

Розроблено методи стиснення кардіосигналів; інтерполяції, фільтрації, виявлення 

відхилень у кардіосигналах спектрального аналізу пульсограм та відображення результатів 

обробки; розроблено  систему цифрових фільтрів для розділення фонокардіографічних 

сигналів; експериментальну систему нелінійних цифрових фільтрів для фільтрації шумів 

біомедичних зображень; проведено аналіз методів інтерполяції, фільтрації та спектрального 

аналізу біомедичних сигналів. 

 

Нові комп‘ютерні засоби та технології інформатизації суспільства. 

 

«Створення теорії уніфікованої багатопараметричної інформаційної бази для 

CAD/CAM систем зубчастих зачеплень, інструментів і процесів зубообробки». 

За допомогою математичного апарату багатопараметричних відображень простору 

представлено теоретичне узагальнення зубчастих зачеплень. Розроблено і досліджено 

структури відображень та їх сполучень стосовно до специфіки зубчастих зачеплень різних типів 

із математичним описом і аналізом відповідних афінних і координатних операторів. 

Теоретично обґрунтовано систематизацію існуючих і перспективних зубчастих зачеплень, 

які розрізняються призначенням, розташуванням колес, кількістю незалежних параметрів тощо. 

Систематизація виходить як з власного попереднього дослідницького досвіду, так й з 

спеціально проведеного аналітичного огляду вітчизняних та закордонних літературних джерел 

та веб-сайтів Інтернет по проблематиці розробки системних підходів та можливих елементів 

щодо використання у таких підходах в напрямку первинного формування та наскрізного 

функціонального оперування числовою параметричною інформацією про робочі поверхні 

різноманітних зубчастих зачеплень, інструменти і процеси формоутворення таких поверхонь. 

Особливу увагу при цьому було приділено історичному досвіду уніфікації відповідної 

інформації, особливо у контексті визначення світових тенденцій і перспективних очікувань 

CAD/CAM розробок об’єктів і предметів зубообробки за матеріалами останніх років. 

Показано принципові можливості математичного опису колес, інструментів і процесів 

формоутворення нових зубчастих зачеплень шляхом конкретизації узагальнених структур, 

операторів і параметрів багатопараметричних відображень. 

Зокрема розглянуто питання щодо поглибленого теоретичного узагальнення та 

систематики зубчастих зачеплень за допомогою математичного апарату багатопараметричних 

відображень простору як підґрунтя теоретичного синтезу та оптимізації робочих поверхонь 

зубів з комбінованим неевольвентним профілем, що сприятиме досягненню високих 

експлуатаційних можливостей та зменшенню масо-габаритних характеристик пристроїв 

порівняно з традиційними. 

Виконано математичний опис та числові прикладні розрахунки таких нових зачеплень 

шляхом конкретизації узагальнених структур, афінних операторів і координатних параметрів 

багатопараметричних відображень з поглибленим урахуванням взаємозв’язку та впливу 

кожного. 

Розглянуто перспективу використання початкових поверхонь обертання замість 

циліндричних і конічних поверхонь, а також точкового торкання робочих поверхонь при 

конструюванні нових, або удосконалених зубчастих передач. 

Оглядове аналітичне вивчення та теоретичний геометричний аналіз існуючих і 

потенційних профілів для створення ефективних зубчастих передач узагальнено уніфікованим 

описом і систематизацією масивів різних кривих як можливих профілів з урахуванням 

характеру їх дотику. 
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Розроблені та підтверджені комп’ютерними експериментами узагальнені математичні 

описи умов торкання поверхонь зубів оброблювальних зубчастих коліс та вироблюючих коліс 

зубооброблюючих інструментів. Для цього використані та об’єднані обгинаючи одно- і 

двопараметричних сімей поверхонь. Запропоновані загальні методи та алгоритми визначення 

числової параметричної інформації про вироблюючі колеса і ріжучі кромки при різному 

характері робочих поверхонь інструментів і різній кінематиці формоутворення. Узагальнення 

основані на математичному апараті багатопараметричних відображень і уніфікованій структурі 

робочих і станочних зачеплень. Вони використовують систематизацію інструментальних 

систем і геометричних моделей поверхонь зубів і охоплюють копіруючі, торкаючі і обкаточні 

зубооброблюючі інструменти. Теоретичні положення перевірені і підтверджені серією 

обчислювальних комп’ютерних експериментів із застосуванням візуалізації процесів 

функціонування зубів. Експерименти виконувались як для традиційних, так і для нових 

двопараметричних зачеплень з еквідистантними лініями зубів, які забезпечують безперервне 

змінення куту схрещення при роботі передачі. 

Розроблено узагальнюючі умови теоретичного синтезу оптимальних профілів зуб’ів для 

ефективних зубчастих зачеплень з підвищеною навантажувальною здатністю, зменшеним 

тертям тощо. Запропоновано теоретично і обчислювально обґрунтовано практичні рекомендації 

щодо створення і застосування зачеплень цільового призначення з комбінованими 

неевольвентними профілями, використання здобутих 3D моделей в узагальнених і 

спеціалізованих CAD/САМ системах зубчастих зачеплень, інструментів і процесів зубообробки. 

 

«Дослідження засобів створення інтерактивного інформаційного середовища на 

ґрунті Української науково-освітньої мережі URAN». 

Виконано комплекс робіт з розробки рекомендацій щодо вибору програмних та технічних 

засобів для створення інтерактивного інформаційного середовища на ґрунті національної 

науково-освітньої мережі:  

• Розроблено технічне завдання з науково-дослідної роботи. 

• Проведено аналіз основних вимог та стандартів, які використовуються в світовій 

практиці при створенні сервісів національних науково-освітніх інформаційно-комунікаційних 

мереж (ННОМ). 

• З’ясовано принципи та загальну структуру сервісів ННОМ, що є оптимальною для 

українського сегменту Інтернет. 

• Проведено дослідження структурних розв’язків задачі створення інтерактивного 

інформаційного професійного середовища на ґрунті національної науково-освітньої 

комунікаційної мережі 

• Проведено дослідження програмних розв’язків задачі створення інтерактивного 

інформаційного професійного середовища на ґрунті національної науково-освітньої 

комунікаційної мережі.  

• Обґрунтовано та здійснено концептуальний підхід щодо використання технології 

віртуальних приватних мереж (VPN) як базової. 

• Проведено аналіз програмних рішень організації VPN, та їх дослідження в умовах 

локальної комп’ютерної мережі. Були виявлені переваги та недоліки протоколів, SSH та PPP, 

SSL/TLS та PPP, IPSec, FreeS/WAN, PPTP, VTun, cIPe, tinc, при організації VPN відповідно до 

технічного завдання з науково-дослідної роботи. 

 

«Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення процедур підтримки прийняття 

рішень в комп’ютерно-інтегрованих системах». 

Розроблені моделі, методи та інформаційні технології планування та управління розвитку 

окремих підприємств. Досліджена структурна оптимізація по визначенню оптимальної 

технологічної схеми складання технічної системи, інтегрований модельно-технологічний 
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комплекс та методики його застосування для адаптивного проектування та супроводу ПЗ 

складних інформаційно-управляючих систем (ІУС). 

 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі. 

 

"Гром". 

Створенні теорії, методи та моделі для узагальненого параметричного аналізу та синтезу 

елементів складних механічних систем, а також спеціалізованих інтегрованих систем 

автоматизованого дослідження силових корпусів транспортних засобів спеціального 

призначення. 

«Теоретично-експериментальні дослідження, спрямовані на використання 

високотемпературних надпровідникових матеріалів в електроенергетичних пристроях». 

Проаналізовано конструктивно-технічні рішення та методи розрахунку 

високотемпературних надпровідникових швидкодіючих обмежувачів струмів КЗ. Розроблено та 

обґрунтовано найбільш доцільну концепцію виконання ВТНПОС. Була запропонована 

математична модель ВТНПОС і проведений відповідний аналіз на ЕОМ з визначенням 

розподілу магнітного поля у різних режимах роботи, а також впливу надпровідникового екрану 

на ефективність обмеження струму. Визначені основні критерії вибору матеріалу осердя та 

високотемпературного надпровідного екрана для ВТНПОС, необхідні для його нормальної 

роботи. Було розроблено концепцію кріотурбогенератора та проведений її теоретичний аналіз. 

 

«Розробка високоефективних електромеханічних імпульсних перетворювачів 

функціонального призначення». 

Встановлено критерії ефективності, динаміку енергетичних процесів, закономірності при 

різних системах збудження перетворювачів. Розроблено математичну модель, яка враховує 

зміну характеру руху якоря при початковому утриманні, вільному прискоренні і різкому 

гальмуванні, та алгоритм синтезу параметрів. Запропоновано форсування початкової швидкості 

якоря. 

 

«Математичне моделювання нестаціонарних теплофізичних процесів в каналах 

теплоакумулюючих елементів високотемпературних регенераторів». 

З використанням системного підходу проаналізовано конструкції і режимні 

характеристики регенеративних теплообмінників з нерухомою вогнетривкою насадкою, які 

широко застосовуються у теплотехнологічних схемах промислових підприємств коксохімічного 

виробництва, в металургійній та скляній промисловості, в машинобудуванні. регенератори є 

складовою частиною плавильних та нагрівальних печей, де використовуються для підігріву 

повітря горіння шляхом утилізації теплоти димових газів, що відходять з робочої зони 

технологічних агрегатів. Встановлено, що зменшення витрат газового палива в агрегатах на 

основі підвищення ефективності роботи системи регенерації може бути досягнуто шляхом 

інтенсифікації теплообміну в теплоакумулюючих елементів регенераторів. 

Підвищення енергоефективності регенераторів паливних печей та діагностика їх режимів 

пов’язано з необхідністю математичного моделювання процесів теплообміну в 

теплоакумулюючих елементах вогнетривкої насадки регенераторів з урахуванням їх 

конструктивних особливостей і реальних умов експлуатації. Значно ускладнюють рішення 

задачі нестаціонарність процесів, застосування насадок з різними формами каналів і 

геометричними характеристиками, використання різних видів вогнетривких матеріалів у 

широкому температурному діапазоні. 

Розрахунки регенераторів раніше виконувались з використанням середніх за період 

значень коефіцієнтів теплопередачі по методиці І.Д. Семикіна та Е.М. Гольдфарба. В даній 
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роботі нами розроблено уточнену методику розрахунку коефіцієнтів променистого та 

конвективного теплообміну для каналів теплоакумулюючих насадок регенераторів. Для 

визначення коефіцієнтів променистого теплообміну в теплоакумулюючих елементах 

використано метод Елгеті, який більш точно враховує додаткове випромінювання та 

поглинання променистої енергії димовими газами. Враховано зміни температури теплоносіїв та 

властивостей вогнетривких матеріалів насадки, запиленість газових потоків шихтовими 

матеріалами. 

З використанням кінцево-різницевого методу елементарних теплових балансів розроблено 

алгоритм і математична модель для розрахунків нестаціонарних процесів складного 

теплообміну у каналах насадок регенеративних теплообмінників нагрівальних та плавильних 

промислових печей. Пакет програмних продуктів, створених з використанням мови TURBO 

PASCAL об’єднано у обчислювальний комплекс, за допомогою якого можливо моделювати 

процеси теплообміну у каналах теплоакумулюючих насадок регенераторів. Комплекс складено 

з окремих логічно-структурних блоків, що описують зв'язок теплових процесів, які протікають 

в теплоакумулюючих елементах насадки. Одним з основних блоків обчислювального 

комплексу є блок «Тепловіддача», в якому розраховуються коефіцієнти променистого і 

конвективного теплообміну в каналах елементів насадки регенераторів. Вибір критеріальних 

рівнянь для розрахунку конвективного теплообміну в теплоакумулюючих елементах 

регенератора обумовлено геометрією насадки, видом теплоносія та характером його течії. 

Програмний комплекс дозволяє моделювати нестаціонарні теплофізичні процеси та режими 

роботи регенераторів з заданими розмірами насадочної камери при умові використання різних 

вогнетривких матеріалів та теплоакумулюючих елементів з різною формою та розмірами 

каналів. 

Проведено рішення тестових задач на прикладі регенераторів доменної печі та ванної 

скловарної печі. Отримані результати підтвердили можливість використання розробленої 

математичної моделі для дослідження теплофізичних процесів в теплоакумулюючих насадках з 

різною формою каналів для регенераторів плавильних та нагрівальних печей. 

 

«Розробка методів прогнозування вихідних характеристик робочих процесів 

технологій пошарового виготовлення - Rapid Prototyping». 

Для більш ефективної реалізації потенційно високих можливостей генеративних 

технологій проведено систематику й розроблено класифікації інтегрованих генеративних 

технологій пошарового вирощування виробів та способів нанесення на їх поверхні 

функціональних покриттів загальнотехнічного та біоінженерного призначення. Практичне 

значення роботи полягає у тому, що розроблено комп'ютерну систему по інтегрованим 

генеративним технологіям макрорівня та функціональним покриттям. 

Інформаційна система забезпечує попереднє прийняття обґрунтованих рішень по 

використанню інтегрованих генеративних технологій макрорівня та функціональних покриттів 

для поверхні RP-виробів. Система орієнтована на вивчення особливостей й аналіз можливостей 

технологій генеративного вирощування виробів та нанесення на їх поверхні функціональних 

покриттів з метою прийняття правильного рішення при їхньому виборі. Основою інформаційної 

системи є розроблена класифікація й банк даних по предметній області цих технологій. 

 

«Наукові основи вибору раціонального електроприводу з безконтактними 

електромеханічними перетворювачами для перспективного транспорту». 

Зібрані, систематизовані і проаналізовані наявні у світовій практиці  зразки 

електроприводів з синхроними двигунами на базі постійних магнітів та двигунами з 

поперечним полем для перспективного транспорту, з єдиних  позицій для  всіх можливих 

варіантів схем передачі  потужності створені математичні моделі електромеханічного 

перетворення енергії та програмно-алгоритмичний комплекс, що дозволяє синтезувати 
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електропривод з безконтактними електро-механічними перетворювачами для перспективного 

транспорту. 

 

«Створення науково-технічного і навчально-методичного забезпечення для розвитку 

системи проектування електричних машин на основі чисельно-польових методів». 

Створена теоретична база, сформовані математичні моделі і розроблено алгоритми для 

розвитку системи проектування, дослідження і вивчення електричних машин на основі 

використання чисельних методів розрахунку їхніх електромагнітних полів, параметрів і 

процесів, а також методів віртуальної реальності. Виконано апробацію цієї системи як на 

класичних, так і на спеціальних електричних машинах, що довело її універсалізм і 

ефективність.   

«Дослідження високомоментного низькообертного електродвигуна для створення 

керованого без редукторного електроприводу трубопровідної апаратури». 

Було проведено аналіз існуючих конструкцій, розроблено розрахунок індуктивностей, 

магнітних індукцій, сил однобічного магнітного тяжіння, обертових моментів та потужностей 

двигуна з ротором, що котиться. Проведено експерименти на елементах магнітної системи 

двигуна. На підставі проведених досліджень розраховано та виготовлено експериментальний 

зразок двигуна з ротором, що котиться з обертовим моментом до 100 Нм та 10 об/хв. 

 

«Розвиток теорії і розробка методів параметричної оптимізації умовно стійких 

електромеханічних систем». 

Зроблено огляд умовно стійких електромеханічних систем з паралельною корекцією. 

Розвинена теорія параметричної оптимізації умовно стійких систем розробкою методу діаграм 

якості керування. На основі критерію максимальної добротності й запасу стійкості розроблений 

комп'ютерний метод діаграм якості керування, що спрощує параметричний синтез і 

настроювання на оптимальну якість керування. Для всього класу умовно стійких систем 

обґрунтована можливість використання комплексного критерію якості керування МДС і методу 

діаграм якості. Досліджені та оптимізовані методом діаграм якості керування умовно стійкі 

системи при нелінійному обмеженні координат, системи з цифровими регуляторами. 

 

«Синтез нелінійних електромеханічних систем на основі методів гібридних 

нейронних мереж». 

Запропоновані структури двомасових електромеханічних систем із нелінійностями у 

вигляді зазору та характеристики тертя із нейрорегуляторами. Ці структури використовують 

пряму і інверсну моделі побудовані за принципом гібридних нейронних мереж. Розроблена 

методика винайдення вагових коефіцієнтів квазінейрорегулятора, а також програма для їх 

комп’ютерного розрахунку з використанням пакета Matlab. Одержано аналітичний вираз 

критичного періоду дискретизації. Фізичним експериментом доведена вірність теоретичних 

положень принципів квазінейрорегулювання. 

 

«Розробка теоретичних засад створення інформаційно-діагностичного комплексу для 

оцінювання стану об’єктів електроенергетичної системи». 

Сформовані процедури та алгоритми для оцінки стану ізоляції елементів 

електроенергетичної системи. Розроблені методики та статистичні моделі старіння об’єктів 

електричної системи та проведений аналіз адекватності цих моделей. Розроблені математичні 

моделі дефектів, що мають місце при експлуатації. Виконано синтез інформаційної системи для 

задач періодичного контролю параметричних прогресуючих порушень елементів об’єктів 

електроенергетичної системи. 
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«Дослідження електрофізичних технологій, основаних на дії імпульсного 

електромагнітного поля». 

Для ефективної інактивації мікроорганізмів у рідких продуктах спектр діючого імпульсу 

електричного поля має знаходитися переважно у визначеній частотній області. Для 

ефективного розширення циліндричної заготівки за допомогою зовнішнього індуктора та 

діелектричної оправки частоту  імпульсу  магнітного поля треба обчислювати по значенню 

критерію τ*≈ 0,8. Для досягнення найбільших зусиль притягання заготівки до  індуктора 

необхідно, щоб τ*≈ 0,1 , а «зріз» імпульсу здійснювати у момент максимуму розрядного струму. 

Розраховано та виготовлено масивний  соленоїд складного профілю для магнітно-імпульсної 

зборки металевих труб. Уперше отримано відносні деформації понад 15% металевих 

циліндричних заготівок силами притягання до зовнішнього індуктора. 

 

«Розробка дослідно-промислового модуля виробництва рідких вуглеводів та синтез-

газу з вугілля України». 

У відповідності з планом розроблені основні положення технологічного завдання 

промислового модуля виробництва синтез-газу з камінного вугілля. 

 Були передбачені слідуючи вихідні показники: продуктивність установки по 

відповідному газу 7 нм3/г, вміст відновників ∑ СО + Н2 › 94%, температура вуглецевої насадки 

по висоті реактора: 1 – секція – 1000-11000С, 2 секція 1200 -13000С, 3 секція 1300-13500С. 

 Температура летких продуктів на вході реактора 500-7000С. 

Температура відновного газу на виході реактора 1100-11500С. Температура охолодженого 

відновного газу 35-400С. 

Характеристика сировини, цільового продукту. 

 Передбачається використання летких продуктів коксування вугільних шихт ХКЗ. 

Температура летких  продуктів коксування перед входом у реактор повинна бути вище 

температури конденсації. 

 Склад летких продуктів (%): смола 3,5; сирий бензол 1,3; коксовий газ 17,0; 

пірогенетична волога 5,2. 

 Склад коксового газу(%): СО2+ Н2S – 2,2; Сγ – 0,47кг/м3; СО – 6,5; СmНm – 1,5; О2 – 

0,8; Н2- 55,0; СН4 – 29,0; N2-5,0. 

 У якості вуглецевої насадки може бути використано кам’яновугільний кокс фр.6-13 мм. 

Поповнення насадки ( за рахунок газифікації): 12-15 кг на виробництво 1000м3 відновного газу. 

 Передбачити можливість використання водяної пари від технологічній мережі заводу із 

рахунку 1,6 кг/кг сировини. 

Товарна продукція. 

Якість ВГ для синтезу повинно відповідати таким вимогам: СО2 + Н2S ≤ 3% об; не 

допускається включення сажистого вуглецю; температура 1000-12000С. 

Склад виробленого відновного газу (%): 

СО2+ Н2S – 0,6; СО-38,5; СmНm  - 0,3; О2 – 0,9; Н2- 55,8; СН4 – 0,7; N2- 0,2. 

Кількість виробленого  газу ≥ 900нм3/т шихти. 

 Потреба в енергоресурсах. 

 Електроенергія 30-60 кВт/ч; пар 7-10 кг/г; технічна вода 3-5 м3/г. 

 

Робота «Розробка фізико-хімічних і теплофізичних основ гетерогенних процесів в 

енерготехнологічних системах» проводилась по 3-х напрямкам. 

По першому напрямку - створено математичну модель для процесу протікання рідини на 

поверхні гофрованої насадки у присутностi газового протитоку в процесах абсорбцiї/десорбцiї.  

Доведено існування  залежності між коефiцiєнтом масовiддачi рідини та  амплітудою хвилі, що 

виникає на вiльнiй поверхні рідини під шаром газового протитоку. Розроблено математичну 
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модель, та отримано фунцiональний зв’язок мiж цiєю амплiтудою та  параметрами гофра на 

абсорбцiнiй насадцi, якi можуть бути обранi, та збiльшити коефiцiєнт масовiддачi рiдини. 

По другому напрямку - обрано параметри охолодження в  абсорбцiйнiй холодильнiй 

установцi (АХУ) для розробки математичноi моделi процесiв у генераторi-ректифiкаторi блоку 

вторинноi конденсацii  виробницива амiаку. 

По третьому напрямку - розроблено математичну модель закладки шламiв содового 

виробництва у пiдземнi порожнини, де прийнято до уваги основнi фiзичнi явища, пов'язанi з 

гiдромеханiкою та дифузiєю окремих речовин. Показано, що вигіднішим для закладки шламу є 

використання системи сполучених камер. 

 

«Дослідження та теоретичні основи створення перетворювачів з синусоїдальною 

вихідною напругою, що мають електромагнітну сумісність з мережею живлення». 

Було зроблено добір та узагальнення науково-технічної документації, що містить у собі 

стандарти України, наукові публікації, міжнародні стандарти й т.д., стосовно якості 

електричної енергії та електромагнітної сумісності; дослідженні структури перетворювачів з 

синусоїдальною вихідною напругою, що мають електромагнітну сумісність з мережею 

живлення. Розроблено структурну схему перетворювача постійної напруги в змінну з 

урахуванням нелінійності навантаження; дослідженні схеми перетворювачів з синусоїдальною 

вихідною напругою, що мають електромагнітну сумісність з мережею живлення, розглянуті 

алгоритми управління цими перетворювачами; зроблено техніко-економічне співставлення 

реалізації силової частини перетворювача та мікропроцесорної системи керування на 

мікроконтролерах різного класу; запропоновано схему перетворювача постійної напруги в 

змінну з урахуванням нелінійності навантаження; розроблено алгоритм управління; створена 

математична модель системи перетворювач-навантаження з використанням ПК. 

 

«Дослідження системи та алгоритмів керування напівпровідниковим 

фільтрокомпенсатором». 

Виконано аналітичний огляд існуючих підходів до вирішення проблем електромагнітної 

сумісності споживачів електричної енергії з мережею живлення, аналіз методів поліпшення 

показників якості електричної енергії. 

Розроблено критерії розрахунку параметрів силової схеми компенсатора неактивних 

складових повної потужності із двоканальною структурою силової схеми, практичні структури 

мікропроцесорних систем керування й регулювання. Запропонована двоканальна структура 

енергоефективного компенсатора неактивних складових повної потужності, що споживається 

або генерується у мережу навантаженням. 

 

«Дослідження дії електрофізичних та акустичних процесів в нафтових сумішах 

глибоких свердловин на суші та шельфі моря з метою підвищення їх дебіту». 

Вивчення можливості впливу електрофізичних та акустичних процесів на інтенсифікацію 

видобутку нафти глибоких нафтових родовищ проводилось по напрямкам: 

а) подовжено вивчення призабойної зони колектора глибокої нафтової свердловини з 

метою визначення кількості енергії в імпульсі, необхідної для створення мікротріщин у 

корінних породах навколо призабойної зони; 

б) вивчено вплив хімічних реагентів на фізико-механічні характеристики нафто-водневої 

суміші, особливо на її електричні характеристики (об'ємний опір, електричну міцність та 

діелектричні сталі). 

Показано, що для одержання значної інтенсивності удару в названих умовах ефективною є 

попередня дія поверхнево-активних речовин (ПАР), здатних прискорити відтік нафти з 

порового нафтоносного скелету. Введення у нафту неіоногенних нафторозчинних ПАР істотно 

зменшує напругу зрушення, ефективну в'язкість і збільшує рухливість нафти з незруйнованою 
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структурою. Зі зменшенням поверхневого натягу збільшується відносна проникність пористого 

середовища для вільної дисперсної нафти та води і кількість витиснутої нафти;  

в) показано, що необхідність дії ударної хвилі розряду через перфорацію обсадної колони 

свердловини вимагає зсув спектрального складу ударного імпульсу в сторону низькочастотних 

складових, що можливо здійснити за рахунок електрогідравлічного розряду з урахуванням 

фізико-хімічних процесів, які супроводжують цей розряд. 

Вивчення природи формування ударного імпульсу, що діє на зону колектора свердловини, 

показало необхідність створення випромінювача здатного формувати низькочастотний спектр, 

діапазон якого залежить від геометричних розмірів та кількості перфораційних створів. При 

застосуванні електрогідравлічного ефекту, спектральний склад якого має діапазон 0,1÷1,0МГц, 

к. к. д. не більше 10÷20%, в той час як резонансні частоти обсадної труби в зоні колектора 

складають сотні герц. Для визначення частки енергії, що передається твердім породам 

колектора, була створена розрахункова модель "циліндричний резонатор з отвором, що з’єднує 

його з об’ємом колектора за обсадною трубою". Такий підхід дозволив визначити фактичну 

частку енергії, що впливає на продуктивний пласт, визиваючи приток нафти. 

 

«Розробка  методів  генерування високо інтенсивних оброблюючих факторів в 

коронному розряді з розширеною зоною іонізації» 

Експериментально доведено ефективність і перспективність використання та подальшого 

дослідження можливостей  системи електродів з дисковими  коронуючими електродами, що 

створена згідно з нашим патентом на винахід № 71940 України та патентом № 2211800 РФ. 

Створено математичну модель процесів в ІКРРЗІ. Сформульовано гіпотезу про те, що механізм 

дисоціації молекул багатьох газоподібних речовин завдяки прямому електронному удару стає 

провідним, якщо напруженість електричного поля в ІКРРЗІ  велика.  Питомі енерговитрати при 

використанні загострення фронту імпульсів зменшується порівняно з варіантом без загострення 

і можуть складати величину, суттєво ме  

 

«Розробка методики визначення електромагнітної обстановки на об'єктах України 

для забезпечення електромагнітної сумісності із застосуванням комплексу "ИКП-1У", 

занесеного до Державного реєстру».  

Вперше в Україні розроблено проект методики дослідження ЕМО із застосуванням 

вимірювального комплексу "ИКП-1У"; розроблено проект керівного документа (методики) з 

визначення ЕМО в електроустановках класів напруги 110 кВ – 330 кВ електричних станцій і 

підстанцій енергосистеми України. 

 

«Розробка енергозберігаючих електрофізичних способів фільтрації та вимірювання 

газовологовмісту у діелектричних рідинах». 

Розроблено принципово новий перший в світі енергозберігаючий екологічно чистий 

спосіб фільтрації діелектричних рідин, який дозволяє виключити з процесу фільтрації операції 

вакуумування та регенерування сорбентів (більш ніж втричі скорочуються енерговитрати), та 

електрофізичний спосіб оперативного вимірювання забруднень з використанням 

електрогідродинамічних (ЕГД) течій. Створено лабораторну установку електрофізичної 

фільтрації та вимірювання забруднень продуктивністю 1 л/год. 

 

«Наукове обгрунтування та практична реалізація розширення можливостей 

Еталону-РЕМП на галузь створення одиниць великих імпульсних напруг та 

струмів__(шифр «Еталон-ІІ»)__» 

Успішно вдалося шляхом необхідних доробок уже діючого Еталону РЕМП розширити 

його можливості за рахунок введення зразкових засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)  на галузь 

генерування одиниць максимальних значень високих імпульсних напруг і великих імпульсних 
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струмів (Еталон-ТН). Еталон-ТН дозволяє генерувати високі імпульсні напруги з амплітудою 

від 1 кВ до 50 кВ і великі імпульсні струми з амплітудою від 20 А до 1 кА. Еталон-ТН  дозволяє 

генерувати високі імпульсні напруги і великі імпульсні струми з тривалістю фронту від 8 нс до 

30 нс і тривалістю спаду до 120 мкс.   Еталон-ТН дозволяє генерувати високі імпульсні напруги 

і великі імпульсні струми зі стабільністю (вплив зовнішніх чинників) не гірше 1 %. 

 

«Дослідження  можливості створення маловтратних плівкових силових 

високовольтних імпульсних конденсаторів з підвищеною питомою енергією» 

Проведено теоретичні та експериментальні дослідження можливості створення нових 

зразків високовольтних імпульсних конденсаторів на основі вітчизняних плівкових 

діелектриків, створених за традиційною технологією.  

Для чого проведено розрахунок напруженості електричного поля на поверхні скошеного 

краю обкладки конденсатора з урахуванням діелектричних проникностей шарів ізоляції. 

Встановлено можливість проведення заміни багатошарової ізоляції на двошарову для 

спрощення розрахунків електричного поля з товщиною шару ізоляції, що прилягає до обкладки, 

не менше 0,1d і тим же значенням відносної діелектричної постійної, і шаром ізоляції з 

еквівалентним значенням відносної діелектричної проникності. 

Проведено експериментальні дослідження і отримано результати, згідно яким ресурс і 

питома енергія просоченої касторовою олією поліпропіленової плівкової ізоляції, виготовленої 

за технологією сушіння й просочення паперово-касторової ізоляції, в імпульсному режимі при 

напруженості електричного поля 125 ÷ 200 кВ/мм у кілька разів менше, ніж у паперово-

касторових секцій. 

Експериментально показано, що, по-перше, можливе створення конденсаторів з 

вітчизняної поліпропіленової плівки, по-друге, отримано практичні рекомендації, які 

забезпечують необхідний ресурс, щодо вибору числа шарів і робочої напруженості 

електричного поля при просоченні за стандартною технологією плівкової ізоляції 

конденсаторів, по-третє, визначено граничні значення електричної міцності зразків секцій 

плівкових конденсаторів, по-четверте, скорочено технологічний цикл сушіння ізоляції перед 

просоченням в порівнянні з паперовими конденсаторами у 1,3-1,6 рази.  

До основних результатів, отриманих від виконання НДР, можна віднести те, що буде 

впроваджена нова технологія створення маловтратних плівкових силових високовольтних 

імпульсних конденсаторів з підвищеною питомою енергією на базі вітчизняних матеріалів.  

Отримані результати випробувань секцій високовольтних імпульсних конденсаторів з 

поліпропіленової плівки на короткострокову електричну міцність та ресурс використовуються в 

НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» та на його експериментальній базі – об’єкті національного 

надбання при розробці високовольтних імпульсних конденсаторів, в тому числі, при 

проектуванні конструкцій конденсаторів типу КИМ та КМР для ЗАТ «Південкабель» (м. 

Харків), інституту електромагнітних досліджень (м. Харків), ННЦ «ХФТІ» НАН України (м. 

Харків), «Промелектросервіс» (м. Київ), «Енергоекспорт» (м. Дніпропетровськ). 

 

«Розробка та дослідження можливості створення потужної високовольтної 

електрофізичної установки для генерування повного струму блискавки і випробування 

об’єктів електроенергетики на блискавкостійкість». 

За допомогою діючого високовольтного обладнання експериментальної бази НДПКІ 

«Молнія» НТУ «ХПІ» – об’єкту Національного надбання України було  розроблено, досліджено 

та створено новий потужний генератор повного струму штучної блискавки, який має 

одноразову енергоємність майже 1 МДж та дозволяє на загальному активно–індуктивному 

навантаженні (об’єкті випробування) створювати окремо та у будь-якій необхідній комбінації 

наступні нормовані у відповідності до міжнародних вимог складові компоненти повного струму 

блискавки: імпульсну А (амплітудою не менш 200 кА та тривалістю до 500 мкс), проміжну В (з 
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середнім струмом не менш 2 кА та тривалістю до 5 мс), тривалу С (амплітудою від 200  до 800 

А та тривалістю до 1000 мс), скорочену тривалу С* (з середнім струмом до 400 А та тривалістю 

до 50 мс ) та повторну імпульсну  D (амплітудою не менш 100 кА та тривалістю до 500 мкс). 

 

Нові речовини та матеріали 

 

«Дослідження хімічних перетворень олієжирової сировини». 

Визначено умови, при яких можна отримувати більші ступені перетворення сировини та 

виходи продуктів реакцій. Показано, що за фізико-хімічним властивостями гліцерин, 

моноацилгліцерини можуть бути використані в харчовій, косметичній, фармацевтичній 

промисловості, а азотовмісні продукти на основі пальмової олії проявляють високі 

піноутворювальну дію, стабільність піни і адсорбційну здатність, і можуть бути використані в 

техніці, зокрема, в нафтогазовій галузі як піноутворювачі та інгібітори корозії. 

 

«Дослідження нових сітчастих полімерних композицій на основі лінійних 

мономерних та олігомерних сполук» 

На основі ЕФУ одержані високореакційноздатні поліфункціональні  мономерно-

олігомерні сполуки, вивчені умови каталітичної полімеризації адуктів Дільса-Альдера, 

визначені фізико-механічні та захисні властивості, термо- та хімічна стійкість ПК на їх основі; 

розроблена технологія одержання екологічно безпечних ХТС для ливарного виробництва – 

ОФОС і технологія вогнезахищеної обробки целюлозовмісних матеріалів з утворенням 

структурно-полімерної сітки бромвмісних антипіренів; розроблені ПУ композиції з високим 

вмістом нелетких речовин для системи захисно- декоративних ПК, досліджені їх фізико-

механічні та захисні властивості.   
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4. Описи найбільш важливих розробок, відкриттів, робіт із значним економічним і 

соціальним ефектом. 

 

Розвиток теорії і методів вибору напрямків інновацій 

 

Автори:  
Яковлєв Анатолій Іванович - докт.екон. наук., професор, зав. кафедри економіки і 

маркетингу НТУ "ХПІ". 

Основні характеристики, суть розробки.  

Розробка теоретико-методологічних аспектів , націлених на підвищення ефективності 

інноваційної діяльності в промисловості України шляхом визначення найбільш ефективних 

варіантів інноваційного розвитку в умовах обмеженного фінансування в межах відповідного 

часового періоду.  

Патенто-, конкурентоспроможні результати  

Економічні розробки не патентуються.  

Порівняння із світовими аналогами 

Запропоновані методики знаходяться на рівні світових розробок.  

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість 

Розроблені теорія і методи визначення соціально-екологічної ефективності комплексу 

інновацій з урахуванням особливостей економічного розвитку України на сучасному етапі, 

оптимізації техніко-економічних параметрів складних інноваційних систем. Результати роботи 

дозволять більш зважено підійти до обрання найбільш ефективних варіантів економічного 

розвитку, створення і реалізації комплексу інновацій з оптимальними техніко-економічними 

характеристиками. Вони являють внесок в розвиток теорії і методів економіки інновацій, мають 

практичну цінність. 

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

реалізовані результати розробки 

Результати досліджень, продуктом яких стали теорія і методи вибору напрямків 

інновацій, дозволяють за допомогою використання методів сіткової аналітичної експертизи з 

більшою ступеню достовірності, ніж раніше провести ранжування пропонуємих інноваційних 

проектів, що дозволить обрати з них для розробки найбільш перспективні з урахуванням 

приорітетів розвитку і обмеженості в ресурсах і часі.  

Стан готовності розробок 

100 відсотків 

Результати впровадження 

Практична реалізація запропонованих теоретико-методологічних принципів, зокрема, 

при розподіленні коштів між інноваційними проектами, що фінансувались Сумським 

відділенням Держінофонду України, підтвердили їх доцільність і можливість реалізації. 

 

 

Адреса: 61002, м.Харків, вул.Фрунзе 21, НТУ «ХПІ». 

Телефон: (057)706-32-12,  Факс: (057)700-40-34,  E-mail: nti@kpi.kharkov.ua 
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Прогресивні технології хіміко-термічної обробки для підвищення експлуатаційних 

властивостей поверхні сталей і сплавів 
 

Автори: д.ф.-м.н., проф.Ільїнський О.І., к.т.н., доц.Костик В.О., к.т.н., доц.Павлюченко 

О.О. 

Основні характеристики, суть розробки: Насичення поверхні виробів одним або 

декількома атомарними елементами, а саме бором, азотом, та ін. Борування, азотування, 

бороазотування підвищують втомну міцність, зносостійкість, теплостійкість, жаростійкість, 

корозійну стійкість та інші властивості, які дозволяють забезпечити працездатність деталей в 

складних умовах експлуатації. Однокомпонентне або багатокомпонентне насичення виробів 

дозволяє в значно більшій мірі змінювати властивості поверхневих шарів. Борування з 

порошкоподібних паст при пічному та індукційному нагрівах забезпечує у порівнянні з 

відомими методами такі переваги: при пічному нагріві збільшує швидкість отримання 

дифузійних шарів в 2–3 рази, а при індукційному нагріві дозволяє збільшити коефіцієнт дифузії 

бору в 10
2
–10

3
 разів; підвищує експлуатаційні властивості виробів; дає можливість проведення 

ХТО без спеціального устаткування і без герметизації. Область застосування: деталі оснащення, 

ріжучі інструменти, деталі штампового і пресового устаткування, що працюють в умовах тертя 

і абразивного зносу. 

Бороазотування підвищує зносостійкість виробів у 2–3рази унаслідок зменшення різниці в 

твердості між боридним шаром і металевою основою; знижує мікрокрихкість поверхневого 

шару в 2–3 рази; підвищує тріщиностікість; корозійну стійкість; задиростійкість; збільшує 

довговічність деталей машин і інструментів. Область застосування: для відповідальних, важко-

навантажених деталей машин, до яких пред’являються вимоги високої міцності і 

зносостійкості, корозійної стійкості, а також для деталей, що зазнають високі вібраційні та 

динамічні навантаження. 

Патенто-, конкурентноспроможні результати: Результати роботи патентоспроможні, 

подана заявка на патент України на корисну модель u 200800226 “Склад для борування 

сталевих виробів” / Павлюченко О.О., Костик В.О., Костик К.О., а також готуються заявки на 

патенти по розробленим технологіям ХТО за результатами розробок. 

Порівняння із світовими аналогами: Розробки відповідають світовим аналогам. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Розробки по ХТО дають змогу: замінити дорогоцінні, 

небезпечні та шкідливі речовини на дешеві екологічно чисті та ефективні матеріали; 

прискорити дифузійні процеси ХТО; суміщати насичення поверхневого шару атомарними 

елементами з термічною обробкою виробів, що дасть значну економію часу; можливість 

місцевого зміцнення виробів; отримати необхідні експлуатаційні властивості виробів; 

підвищити технологічність і поліпшити умови праці; забезпечити значний екологічний, 

соціальний та економічний ефект. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані 

результати розробки: Результати розробок можуть бути реалізовані в машинобудівній, 

хімічній, легкій промисловості. 

Стан готовності розробок: роботи готові до впровадження. 

Результати впровадження: Результати розробок впроваджені в навчальному процесі 

кафедри Матеріалознавства НТУ “ХПІ” та планується використання і впровадження в 

промисловість. 
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Розробка технології термофрикційної обробки для зміцнення 

деталей машин та інструменту 

 

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

Основні характеристики, суть розробки: В даний час метод термофрикційної обробки 

(ТФО) використовується, як правило, для різання матеріалів. У той же час використання його в 

якості методу що зміцнює, вивчено недостатньо в зв’язку з чим, можливості застосування цього 

методу для зміцнення деталей машин та інструменту вкрай обмежені. 

Авторами запропоновано використання методу ТФО саме в якості методу, що зміцнює 

поверхневий шар в виробах з різних матеріалів. Розроблена технологія термофрикціного 

зміцнення проводиться на плоско-шліфувальних та кругло-шліфувальних верстатах без їх 

переробки, що дає змогу зміцнювати плоскі та циліндричні поверхні відповідно. При цьому в 

якості інструменту що зміцнює, використовується спеціальні диски які вироблені із сталі Ст3. 

Зміцнення матеріалів відбувається при контакті диску і на деталі що зміцнюється. При цьому 

інтенсивність та глибина зміцнення залежить від швидкості подачі деталі та глибини різання які 

можуть братись в різних співвідношеннях. Попередніми дослідженнями встановлено що ТФО 

ряду сталей (сталь 45, У8, Ст3, 15Х11МФ, Х12М, 65Г) викликає підвищення твердості і 

зносостійкості поверхні в 2–3 рази. Нами встановлені природа і механізм зміцнення, що 

полягають в одночасному впливі температури і тиску на матеріал у зоні контакту деталі і 

інструменту.  

Патенто-, конкурентноспроможні результати: Одержано твердість поверхні в деталях 

із сталей 65Г, У8, Х12М на рівні 20000 МПа, та глибину шару, що зміцнюється на рівні 1 мм. 

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

для зносостійкості поверхні. 

Порівняння із світовими аналогами: У порівнянні зі світовими аналогами, які 

забезпечують максимальну твердість поверхні до 12000 МПа і потребують окрім температури 

та тиску використання додаткових факторів (магнітне поле, синтетичні мастила, та інше), цей 

метод не потребує додаткових факторів, однак забезпечує набагато більший рівень твердості 

поверхні, та глибини шару, що зміцнюється. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Дана технологія реалізується на базі плоско-шліфувального 

верстата, або кругло-шліфувального верстата без їх переробки. Процес ТФО є досить 

швидкісним і для обробки однієї деталі потрібно від 1 до 5 хвилин. 

Стан готовності розробок: Розроблені схеми зміцнення плоских та циліндричних 

поверхонь, які включають однопрохідні та багатопрохідні технології зміцнення. Розроблені 

технологічні режими обробки для зміцнення матеріалів, розраховані оптимальні режими 

обробки, які забезпечують досягнення ступеню зміцнення на рівні 20000 МПа при глибині 

зміцненого шару до 1 мм. Отримані результати металографічних, дюрометричних випробувань 

та дослідження напруженого стану в поверхневих шарах зміцнених деталей, які підтверджують 

ефективність даної технології. Технологія проходила апробація на декількох конференціях 

таких як МicroCАD, Фізичні та комп’ютерні технології у сільському господарстві та інші. 

Таким чином проводяться випробування технології на підприємствах.  

Результати впровадження: Проведені випробування на заводі меблевих деталей у с. 

Солоницівка. Отримані позитивні результати. 
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Спосіб дискретного керування магнітним підвісом обертових роторів. 

 

Автори 

Пров. наук. співр., к.т.н. Смирнов Михайло Михайлович 

Доц., к.т.н. Мартиненко Геннадій  Юрійович, 

 

Основні характеристики, суть розробки 

Спосіб дискретного керування електромагнітним підвісом роторів, що відрізняється 

простотою реалізації, економічністю, підвищеною швидкодією, розширеним діапазоном 

стійкості, можливістю самонастроювання. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати 

1. Розробка захищена Патентом № 77665. Україна (UA). МПК F16C 32/ 04. Спосіб 

дискретного керування електромагнітним підвісом обертових роторов –№ 2003076309. Заявл. 

08.07.2003 р. Опубл. 15.01.2007 р.  Бюл., 2007. –№ 1. Смірнов М.М., Мартиненко Г.Ю., Роговий 

Є.Д., Бухолдин Ю.С., Левашов В.О. 

2. Патент № 2277190. Российская Федерация. МПК F16C 32/04. Способ дискретного 

управления электромагнитным подвесом вращающихся роторов / ОАО «Сумское НПО им. 

М.В. Фрунзе», НТУ «ХПИ»; Роговой Е.Д., Бухолдин Ю.С., Левашов В.А., Мартыненко Г.Ю., 

Смирнов М.М. –№ 2003121317/11. –Заявл. 10.07.2003 г. Опубл. 27.05.2006 г. // Изобретения. 

Официальный бюллетень, 2006. –№15. 

Порівняння із світовими аналогами 

У порівнянні із світовими аналогами відрізняється більшою економічністю, підвищеною 

швидкодією, розширеним діапазоном стійкості, можливістю самонастроювання. Одержано 

золоту медаль на Міжнародному салоні винаходів та нових технологій «Новий час», Україна, 

Севастополь 2006р. Одержано срібну медаль на IV Міжнародному салоні винаходів та нових 

технологій «Новий час», Україна, Севастополь, 2007р. Нагороджено дипломом Переможець 

Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращій вітчизняний товар, 2007»  

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість 

Вище перераховані переваги даної розробки є об’єктивною основою економічної 

привабливості для просування на ринок, за умовою не перевищення вартості існуючих аналогів. 

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

реалізовані результати розробки 

Хімічне машинобудування, трубопровідний транспорт, нафтогазодобувні та переробні 

підприємства. 

Стан готовності розробок 

Ефективність розробки перевірено на діючій моделі турбокомпресора для магістральних 

трубопроводів. 

Результати впровадження 

Впровадження розробки на ВАТ «Сумське НВО ім..М.В.Фрунзе», для чого у 2006 році 

відповідна тема була включена в бізнесплан підприємства, були проведені наукові консультації 

при виготовлені та наладці систем управління на електромагнітних підшипниках (радіальних та 

осьових). 
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Розробка перспективної паливної апаратури автотракторного дизеля з електронним 

керуванням 

 
Автори:  Марченко А.П., д-р техн. наук, Прохоренко А.О., канд. техн. наук, 
   Мешков Д.В., інж. 

 

Основні характеристики, суть розробки: 

Рішення завдань по підвищенню технічного рівня автотракторних двигунів пов'язане із 

проведенням досліджень по підвищенню паливної економічності й токсичності відпрацьованих 

газів, які в значній мірі залежать від організації функціонування системи регулювання й 

керування паливної апаратури. До основного заходу, що дозволяє впливати на процес згоряння 

палива в циліндрі двигуна, є керування процесами паливоподачі за допомогою швидкодіючих 

п'єзоелектричних перетворювачів. Відповідно до розробки пропонується комплексний підхід по 

підвищенню показників паливної економічності й токсичності відпрацьованих газів, за 

допомогою перспективної паливної апаратури з електронним керуванням. Дане рішення 

дозволить, з урахуванням експлуатаційних характеристик, оптимізувати процес паливоподачі, 

обґрунтувати й дати пропозиції по реалізації на практиці отриманих рішень для внесення змін у 

конструкцію й керування регулювальними параметрами двигунів. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати 

Проведений аналіз конкурентоспроможності дозволив зробити вивід, що розроблювана 

конструкція, за умови випуску з використанням вітчизняних підприємств (КП «ХКБД») є 

конкурентноспроможною. Найбільше близько до передбачуваної продукції КП «ХКБД» 

перебуває продукція фірми Robert Bosch Gmb (Німеччина). Перевага обумовлена в першу чергу 

високим технологічним потенціалом й якістю виготовлення. Недолікам є надмірно висока 

вартість готової продукції, неприйнятна для українського двигунобудування. 

Порівняння із світовими аналогами 

Використання в паливної апаратурі лінійних п'єзоелектричних перетворювачів є 

сьогодні актуальним завданням. Провідні світові виробники двигунів внутрішнього згоряння й 

паливної апаратури, такі як Robert Bosch GmbН, Siemens AG, Denso, Cummins й ін., пішли по 

шляху використання п'єзоелектричних перетворювачів у виконавчих елементах паливних 

систем.   

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

реалізовані результати розробки 

Результати досліджень відповідно до проекту можуть бути використані при створенні 

нових і модернізації існуючих двигунів внутрішнього згоряння вітчизняного й закордонного 

виробництва з метою підвищення показників паливної економічності й токсичності 

відпрацьованих газів. 

Нові методи й технічні рішення захищені патентами України. 

Основні галузі використання: енергетика, машинобудування, транспорт, 

агропромисловий комплекс. 

Стан готовності розробок 

Протягом останнього років, у НТУ «ХПІ», проводяться дослідження з даного напрямку, 

розроблені розрахункові методики, математичні моделі паливоподачі й роботи акумуляторної 

паливної системи, проводиться їхня експериментальна ідентифікація. Виготовлено макетний 

зразок виконавчого елемента на базі лінійного п’єзоелектричного перетворювача для опитної 

паливної апаратури. По даній темі було опубліковано 17 статей, отриманий патент України на 

винахід. 
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Здвоєний прямотечійний гідроагрегат 

 

Автори: проф., к.т.н. Потетенко О.В., аспірант Ковальов С.М. 

Основні характеристики, суть розробки –Розроблено гідроагрегат з суттєвою 

різницею робочого процесу. 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, 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.  

Патенто-, конкурентоспроможні результати Патент України№76872, 15.09.2006р., 

Бюл.9. 

Порівняння із світовими аналогами 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. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість Підвищення середньоексплуатаційних та енергокавітаційних 

показників і розширити діапазон експлуатації по напору і витрати гідроагрегату. 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. 

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

реалізовані результати розробки Міненергетики, Мінпромполітики України, ВАТ 

„Турбоатом”. 

Стан готовності розробок Патент України№76872, 15.09.2006р., Бюл.9. 

Результати впровадження планується отримати закордонний патент. 
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Система  регулювання  моторних  вагонів  дизель-поїзду  ДЕЛ-02М 

 

Автори -  В.М. Лещенко,  Б.М. Авраменко,  Г.І. Мельников,  П.О. Качанов 

 

Основні характеристики, суть розробки. 

Оптимізовано поосне регулювання асинхронних тягових електричних приводів під час 

розгону та гальмування з урахуванням фактів пробуксовки та юзування.  Оптимізовано 

управління дизель-генераторною установкою з метою скорочення  витрат палива. 

Порівняння із світовими аналогами.  

В порівнянні із світовими аналогами розробка відповідає кращім світовим зразкам, 

існуючим на сьогодення. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації. 

Впровадження розробки на дизель-поїзді  ДЕЛ-02М дає економію палива до 3 процентів. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані 

результати розробки. 

Пропонуєма  розробка  може  бути  реалізована у  міністерстві залізничного транспорту 

України та  Росії. 

Стан готовності розробки.   

Виготовлено чотири зразки системи регулювання, які впроваджено на модернізованих    

дизель-потягах   №1,  №2,   №3,  №4. Планується  серія  з  30 екземплярів  для  російських 

залізничних  доріг. 

Результати впровадження.  

Експериментальні    дослідження систем    регулювання довели    працездатність   нової 

апаратури,   її   надійність   та   спроможність   до   економії    в  межах   3  відсотків   від 

номінальної витрати палива. 
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Електричний пластинчатий теплообмінник 

 

Автори: Товажнянський Л.Л., Ведь В.Є., Ульєв Л.М. 

 

Основні характеристики, суть розробки – вперше запропоновано, розраховано та 

ство-рено електричний пластинчатий теплообмінник, у якому вся поверхня, через яку 

спрямовано передається тепло, обігрівається блоками керамічних нагрівачів таким чином, що 

практично виключена втрати тепла.  

 

Патенто-, конкурентоспроможні результати – теплообмінник є патентоспроможним. 

 

Порівняння із світовими аналогами– аналогів не має. 

 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість – теплообмінник може бути розроблено на будь-якому 

підприємс-тві, де є механічні прилади, строк окупаємості 3-6 місяців, може приміняться для пе-

рекачки високов’язких рідин, нафти, пеку, підігріву хімічних реакторів та ін. 

 

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

реалізовані ре-зультати розробки – Укргазвидобування, хімічні, підприємства, що 

випускають лаки, фарби та ін. 

 

Стан готовності розробок – 100% 

 

Результати впровадження – була зроблена опитно-промислова перевірка запропонова-

ної конструкції електричних пластинчатих теплообмінників на заводі «Червоний хі-мік», м. 

Харків, яка довела, що теплообмінники можуть практично безперервно ро-бити роками без 

деградації нагрівників. 
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«Спосіб одержання холоднотвердіючих сумішей» (ХТС) 

 

Автори: Каратєєв А.М., Сумцова Л.А., Павлюк С.К., Літвінов Д.О., Пономаренко О.І. 

ПТП «Технопром» (м. Запоріжжя). 

 

Основні характеристики, суть розробки Розроблена нова технологія (не має аналогів у 

світі), Категорія розробки «hi-tech», абсолютно екологічна чиста. ХТС – для формування 

стержнів та опок при будь який температурі (від мінусових до плюсових, без підігріву). 

Утворення тривимірної (сітчастої) структури відбувається за рахунок йонної полімеризації 

подвійних зв’язків фуранових циклів під дією кислотних каталізаторів. Швидкість утворення 

сітчастої структури (швидкість тужавіння) регулюється у широких межах варіюванням 

концентрації каталізатора та олігофурфурилоксисилікату (ОФОС). ОФОС, як олігомерне 

зв’язуюче для кварцового піску, не містить у своєму складі небезпечних або отруйних речовин.    

 

Патенто-, конкурентоспроможні результати Пат. № 23593, Україна, Бюл. №7, 2007 р. 

 

Порівняти зі світовими аналогами не виявляється можливим, тому що в теперішній 

час у ливарному виробництві застосовують небезпечні, навіть отруйні зв’язуючі ХТС – 

фенолоформальдегідофурфурольні смоли, які містять вільний фенол і альдегіди, а це кров’яні 

та нервові яди. 

 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість Дана інновація абсолютно безпечна як для працюючих, а 

також і для довкілля, є повна рекуперація вихідної сировини (кварцового піску), можливе 

швидкісне формування в автоматичних режимах, при цьому не руйнуються форми та оснастка, 

відливки не треба вибивати з форм – тобто наявність переваг – технічних, технологічних, 

економічних, екологічних та енергетичних інновацій.  

 

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

реалізовані ре-зультати розробки Зацікавлені підприємства чорної та кольорової металургії 

України: Енергоспецсталь (ЕСС), м. Краматорськ – одержав 1 тону, Донецько-Курахівський 

завод – 100 кг, Турбоатом (м. Харків) – 50 кг, Станкоінструментальний завод (м. Мукачево) – 

50 кг, перевірили дію ОФОС, як формуючого зв’язуючого і надали «Акти випробувань». 

 

Стан готовності розробки – збудовано виробництво ТОВ «ХімРост», потужністю 4000-

4500 т на рік (є технологічний регламент, технічні умови – всі необхідні документи на 

виробництво) 
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Удосконалення виробництва поверхнево-активних речовин 

 

Автори: Дзевочко Олександр Михайлович, Тошинський Володимир Ілліч, Подустов 

Михайло Олексійович, Касілов Віктор Йосипович, Голощапов Володимир Миколайович. 

 

Основні характеристики, суть розробки: розроблена енергозаощадна схеми 

контактного відділення виробництва поверхнево-активних речовин яка є однією з основних 

стадій першої вітчизняної екологічноорієнтованої та ресурсо заощадної технології одержання 

пінооутворюючих сполук, з максимальною мінімізацією витрат енергії на потреби технології та 

максималне використання надмірного тепла реакційного тепла що виділяється в процесі 

спалювання сірки та в процесі каталітичного окислювання (в автотермічному трубчастому 

реакторі під підвищеним тиском) SO2 до SO3, з використанням газотурбінної установки малої 

потужності 

 

Патентно-, конкурентноспроможні результати: Спосіб одержання газоподібного 

триоксиду сірки з елементарної сірки. Патент 30098 України, МПК: С01В 17/00; заяв. 

26.10.2007, опубл. 11.02.2008 Бюл. № 3. 

 

Порівняння зі світовими аналогами: на рівні світових аналогів. 

 

Економічна привібливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: розроблена енерго-технологічна схема яка дозволяє, за 

рахунок рекуперації тепла згоряння сірки та тепла реакції окислення двооксиду сірки до 

триоксиду сірки, забезпечити потреби технології в елктроенергії (живлення двигунів та 

насосів). Вторинне тепло у вигляді води або пари отримане у рекуператорах використовується 

на потреби виробництва. Знижуються витрати за шкідливі викиди, та підвищується 

ресурсозбереження за рахунок підвищення ступеня окислення SO2 до SO3 під дідвищеним 

тиском . 

 

Галузі, мінистерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 

реалізовані результати розробки: хімічна промисловість Міністерства Промислової політики 

України та Міністерства Надзвичайних ситуацій України, зокрема, одержання сульфатуючого 

агенту у виробництві поверхнево-активних речовин, сірчаної кислоти та вогнегасячих речовин. 

 

Стан готовності розробок: продовжуются науково-дослідні та конструкторські роботи. 

 

Результати впровадження: планується впровадження на підприємствах Міністерства 

Промислової політики України. 
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Спосіб мережної обробки інформації спільних інформаційних систем. 

 

Автори. Обод І.І., Заволодько Г.Е. 

 

Основні характеристики, суть розробки. Запропоновано новий спосіб мережної обробки 

інформації спільних інформаційних систем, який полягає в тому, що за допомогою 

формувача часу синхронізують моменти випромінювання зондуючих сигналів та сигналів 

запиту з єдиним часом мережі інформаційних систем, на основі вторинної обробки, 

роздільно здійснюють супровід повітряних об’єктів за координатною інформацією 

первинного та вторинного радіолокаторів та поєднують виявлені траєкторії повітряних 

об’єктів у співпадаючих елементах розділення за просторовими координатами. 

 

Порівняння зі світовими аналогами. Запропонований спосіб забезпечує збільшення 

точності вимірювання координат повітряних об’єктів в 1,4 рази. 

 

Економічна привабливість, ринок впровадження. Пропонується до впровадження в 

системах спостереження контролю використання повітряного простору. 

 

Галузі, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки. 

Міністерство транспорту та зв’язку, Міністерство оборони у відповідності з Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 834 щодо створення державної 

інтегрованої інформаційної системи. 

 

Стан готовності розробки. Патент України № 35887 з пріоритетом від 23.04.2008. 

 

Результати впровадження. Впроваджено в навчальному процесі кафедри «Математичні 

методи системного аналізу» Інституту прикладного системного аналізу НТУ «ХПІ». 
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Спосіб інформаційного забезпечення керування польотами авіації 

 

Автори. Обод І.І., Охрименко М.Ю. 

 

Основні характеристики, суть розробки. Запропонований спосіб інформаційного 

забезпечення керування польотами авіації полягає у тому, що спочатку формують єдину 

шкалу часу мережі розосереджених систем спостереження, потім суміщають момент 

випромінювання сигналів кожної системи спостереження мережі із попередньо відомими 

моментом часу єдиної шкали часу мережі систем спостереження, далі позначають часом 

отримання координатну інформацію про повітряну обстановку кожної системи 

спостереження, та видають зацікавленим споживачам результати траєкторної обробки 

потрібної системи спостереження.. 

 

Порівняння зі світовими аналогами. Запропонований спосіб дозволяє підвищити на 20% 

надіність супроводу повітряних об’єктів. 

 

Економічна привабливість, ринок впровадження. Пропонується до використання в 

системах керування польотами авіації. 

 

Галузі, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки. 

Міністерство транспорту та зв’язку, Міністерство оборони у відповідності з Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 834 щодо створення державної 

інтегрованої інформаційної системи. 

 

Стан готовності розробки. Патент України № 31507 з пріоритетом від 10.04.2008. 

 

Результати впровадження. Впроваджено в навчальному процесі кафедри «Математичні 

методи системного аналізу» Інституту прикладного системного аналізу НТУ «ХПІ» 
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Дослідження системи та алгоритиів керування напівпровідниковим 

фільтрокомпенсатором 

 

Автори: д.т.н. проф. Сокол Є.І., д.т.н. проф. Домнін І.Ф., н.с. Чурсіна Ю.В., м.н.с. 

Сімонова Л.Ф., м.н.с. Іванов О.Є. 

Основні характеристики, суть розробки: Розробка системи керування 

фільтрокомпенсуючим пристроєм, призначеного для фільтрації вищих гармонік напруги і 

струму живильної мережі, компенсації реактивної потужності, що споживається або 

генерується у мережу живлення споживачами, розробка ефективних алгоритмів керування з 

використанням сучасних теорій потужності. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати:  
Патент № 27549 «Спосіб прямого мікропроцесорного керування випрямлячем за 

обчислювальними прогнозами» 

Порівняння зі світовими аналогами: 

 Конкурентно-спроможність фільтрокомпенсуючого пристрою для компенсації 

реактивної потужності та поліпшення якості енергії дозволяє отримати суттєвий економічний 

ефект, який полягає у значному зниженні втрат електроенергії як споживачем так і 

постачальником, поліпшенні якості електроенергії і забезпеченні відповідності її прийнятим 

стандартам. Фільтрокомпенсатор дозволяє виключити вплив різних споживачів на якість 

електроенергії живильної мережі. 

Отримані результати відповідають світовому рівню виробів в електротехнічній галузі. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість:  
Економічна привабливість визначається для конкретного застосування і пов’язана з 

наявними параметрами електричної мережі характером негативного впливу споживачів на 

мережу живлення, вимогами, що до необхідної якості електричної енергії, вартістю однієї 

кВт/год активної та неактивних складових повної потужності. Орієнтований термін окупності 

фільтрокомпенсатора потужністю 1 МВт від 1-го до 1,5 року. 

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

реалізовані результати розробки:  
Мінпромполітики України, АТ Елтехком, НВП «Эос», ДНІ ХЕМЗ, консорціум 

«Енергозбереження». 

Стан готовності розробок:  
Компенсатор готовий до впровадження. 

Результати впровадження:  

1. Отримані результати аналізу впливу параметрів накопичувача на якість компенсації 

вищих гармонік струму мережі живлення. 

2. Методика багатокритеріального параметричного синтезу силових схем компенсаторів 

та систем керування ними з урахуванням показників якості електричної енергії мережі 

живлення. 

3. Результати використовуються у навчальному процесі кафедри «Промислова і 

біомедична електроніка» при викладанні дисциплін: «Енергозберігаючі перетворювачі», 

«Спеціальні питання перетворювальної техніки», «Мікропроцесорне управління 

перетворювачами», «Мікроконтролерні системи». 
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Обстеження технічного стану кабелів енергоблоків атомних електростанцій 

України 

 

 Автори – д.т.н., проф..кафедри «Електроізоляційна та кабельна техніка» Набока Б.Г. 

                  К.т.н.,доцент Безпрозванних Г.В. 

                  К.т.н.,ас. Федяй Г.С. 

 

Суть розробки – з метою визначення остаточного ресурсу силових та контрольних 

кабелів на діючих енергоблоках атомних електростанцій зразки кабелів та матеріалів з діючих 

кабельних ліній піддають радіаційному старінню та термічній обробці у лабораторних умовах. 

По результатам досліджень робиться висновок про можливість подальшої експлуатації цих 

кабелів. 

 

Конкурентно-спроможні результати- результати досліджень неодноразово 

доповідались на науково-технічних конференціях та міжнародних семінарах МАГАТЕ, 

методики досліджень передані на Запорізьку та Рівенську АЕС. По результатам робіт Федяй 

А.С. захистила у 2007 році кандидатську дисертацію. 

 

Економічна привабливість розробки – порівняно невеликі затрати при діагностиці 

електроенергетичного обладнання,та відсутня необхідність його демонтажу чи зупинки 

енергоблока. 

 

Галузь реалізації – Міністерство енергетики України , атомні електростанції , 

«Атоменерго». 

 

Стан готовності розробки та результати впровадження- розробка впроваджується 

шляхом виконання господарчих договорів 81883 від 28.07.2008 « Обстеження технічного стану 

кабелів енергоблоку №1 ОП  ЗАЕС у лабораторних умовах» та 81882 «Обстеження технічного 

стану кабелів енергоблоку №2 ОП ЮУАЕС у  лабораторних умовах». 
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Виробництво метанольного продукту-інгібітору гідратоутворення на газовому 

промислі або на газотранспортному підприємстві 

 

Автори. Слабун І.О., Товажнянський Л.Л., Марченко А.П., Лобойко О.Я., Лісачук Г.В. 

Проблема, суть розробки, основні характеристики 

При видобуванні та транспортуванні природного газу утворюються газові гідрати 

(кристалічні сполуки схожі на сніг), які відкладаються в стовбурах свердловин, у трубах та 

трубопровідній арматурі, знижуючи їх пропускну здатність аж до повного закупорювання. Для 

руйнування гідратів найбільш ефективним є впорскування  метилового спирту (метанолу). 

Нафтогазовий комплекс України щорічно споживає 24,0 – 25,0 тис. т метанолу/рік. Україна 

виробляє близько 180 тис. т метанолу/рік, імпортує – близько 30 т/рік. 

Сучасна технологія метанолу багатостадійне, енерго- та матеріалоємне виробництво, тому 

метанол виробляють на спеціалізованих хімічних підприємствах (в Україні: «ЗАТ 

Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»). Сировиною слугують природний газ та водяна пара або 

природний газ, водяна пара, кисень; ін.  

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. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати 

НТУ «ХПІ» за даною технологією отримано 3 а. с., один деклараційний патент (2001 р.), 

та позитивне рішення (№ 1511/1 від 20.01.2009 р.) на видачу патенту України на винахід 

[«Спосіб отримання метанолу» / І.О. Слабун, Л.Л. Товажнянський, Г.В. Малюк, А.П. Марченко, 

Г.В. Лісачук та ін.]. 

Зараз розробляється реакторний блок, який дозволить збільшити надійність технології та 

зменшити питомі капітальні й експлуатаційні витрати. Ці розробки планується також захистити 

охоронними документами. 

Порівняння зі світовими аналогами 

У світі немає, наскільки відомо авторам розробки, промислового виробництва метанолу 

методом прямого окиснення природного газу. Також відсутні і реальні (на погляд авторів цієї 

розробки) технічні рішення, як альтернативні даній розробці, для впровадження технології 

метанолу прямим окисненням природного газу, хоча патентів багато. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість 

– 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 менше близько в 1,6 раза порівняно з собівартістю 

метанолу на хімпідприємстві:; 

– термін окупності – 3,5 роки; 

– орієнтовна загальна чисельність працівників при трьохзмінній роботі з урахуванням 

підмін на термін відпусток, лікарняних, тощо – 25 осіб. 

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. 

Стан готовності розробки 

Технологічний регламент (вихідні дані) на проектування головної установки 

продуктивністю 3700 т МП-ІГ/рік. 
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5. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих 

учених 

 

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 понад 6 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 2008 року близько 300 студентів брали участь у міжнародних, 

республіканських, обласних та міських конкурсах, таких як: 

 IX міжнародний конкурс студентських робіт Delcam; 

 IBM Great Minds (м. Цюріх, Швейцарія); 

 Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація (м. Севастополь); 

 Екологія та охорона навколишнього середовища (м. Донецьк); 

 Енергозбереження в системах електропостачання (м. Запоріжжя); 

 Технологія продовольчих продуктів (м. Київ); 

 Металургія (м. Дніпропетровськ); 

 Приладобудування (м. Харків); 

 Будівництво(м. Одеса); 

 Хімічна технологія та інженерія (м. Донецьк); 

 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (м. Харків); 

 Електротехніка (м. Донецьк); 

 Маркетинг, управління трудовими ресурсами (м. Харків); 

 Залізничний транспорт і спецтехніка (м. Дніпропетровськ); 

На Всеукраїнські та міжнародні конкурси було представлено 94 студентських 

наукових роботи. Із цих робіт 43 отримали нагороди. 

В 2008 році для участі в XIV міському конкурсі студентських наукових робіт було 

подано 12 робіт. Головним критерієм оцінки проектів була актуальність і обґрунтованість 

необхідності впровадження в міському господарстві Харкова. 

Переможцем в номінації «Розвиток промисловості, техніки та ресурсозбереження» став 

Шваник Дмитро (Н-33) з роботою «Використання відходів при виробництві селікатної цегли». 

За його участю створена ресурсо- та енергозберігаюча технологія отримання селікатної цегли, 

що дозволяє використовувати відходи металургійної та хімічної галузей промисловості, 

зменшити час обробки виробів на дві години та тиск насиченого водяного пару на 2МПа без 

зниження їх фізико-механічних та технічних властивостей. 

Лауреатом в номінації «Розвиток промисловості, техніки та ресурсозбереження» стала 

Суховецька Віра (Н-33) з роботою «Дослідження можливості використання вітчизняних кварц-

польовошпатових порід в технології вітрифікованих будівельних матеріалів». Під час роботи 
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нею були проведені дослідження глинистої сировини нових родовищ України та розроблена 

нова технологія будівельної кераміки та їх основі. 

 

   
 

Переможці та лауреати конкурсу отримали пам‘ятні дипломи та призи. 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук проводиться на виконання Державної цільової програми роботи з 

обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, з метою пошуку обдарованої студентської молоді та 

створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у 

вищих навчальних закладах. Студенти НТУ «ХПІ» приймають активну участь в цьому 

конкурсі, з кожним роком зростає кількість учасників та переможців. 

В 2008 році на розгляд конкурсних комісій у базові вищі навчальні заклади було 

направлено 72 наукові роботи. Переможцями ІІ туру конкурсу стали 29 студентів нашого 

університету, з них 10 одержали дипломи І ступеня, 9 - дипломи ІІ ступеня, 10 - дипломи ІІІ 

ступеня 

Кількість переможців у 2006/2007 н. р.

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Кількість переможців у 2007/2008 н. р.

6 6

2

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

1010
9

 
Під час проведення днів науки в НТУ «ХПІ» кафедра «Вимірювально-інформаційна 

техніка» підвела підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

напрямку «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 37 робіт з 15 вищих навчальних закладів 

України. На підсумковій науково-практичній конференції виступило 12 студентів з 7 вищих 

навчальних закладів. В числі переможців цього конкурсу студентки НТУ «ХПІ» Глєбова Л.В. 

(ЕМБ-33а) з роботою «Оперативне діагностування трансформаторів в задачах оптимального 
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керування» та Гура Ю.М.(ЕМБ-42в) з роботою «Цифровий портативний прилад для тестування 

вентиляційної функції легенів», які одержали дипломи ІІ ступеня. 

Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку 

«Машинознавство» розглянула 60 студентських наукових робіт, що надійшли з 27 вищих 

навчальних закладів. На підсумковій науково-практичній конференції виступили 14 студентів з 

12 вищих навчальних закладів. Студент інженерно-фізичного факультету Ткачук А.М. з 

роботою «Дослідження термопружних контактних задач елементів прес-форм для лиття під 

тиском з урахуванням фазових перетворень» та студент машинобудівного факультету Костигов 

Є.А. з роботою «Модернізація ділянки серійного виробництва деталей типу «Блок циліндрів» 

нагороджені дипломами I ступеня. 

На базі кафедри ДВЗ проведено Всеукраїнську наукову конференцію двигунобудівників, а 

сьогодні вона є співорганізатором Міжнародного конгресу з проблем двигунобудування. 

Магістр Рябов Є.С. (ТМ-62) та інші студенти прийняли активну участь в цій конференції. 

Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки 

«Теплові двигуни» розглянула 32 студентські наукові роботи, що надійшли з 16 вищих 

навчальних закладів. На підсумковій науково-практичній конференції виступили 13 студентів з 

11 вищих навчальних закладів. Студент Сєріков Є.М. (ТМ-44б) з роботою «Оцінка впливу 

конструктивних параметрів свічок запалювання на процес згоряння в двигунах внутрішнього 

згоряння з іскровим запалюванням» нагороджений дипломом І ступеня, а студент Ізвольський 

В.І. (ТМ-42б) з роботою «Розробка основних елементів сумішоутворення для вітчизняного 

швидкохідного автомобільного дизеля» одержав диплом ІІ ступеня 

Регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук-це щорічне представлення студентською науковою молоддю своїх 

наукових робіт на розгляд конкурсній комісії, яка створена Радою ректорів Харківського 

регіону та Головним управлінням освіти і науки Харківської облдержадміністрації. Головою 

конкурсної комісії з технічних наук було призначено Марченка А.П., проректора з наукової 

роботи НТУ «ХПІ». В роботі експертної комісії по напрямку технічні науки прийняли участь 8 

провідних вчених та професорів НТУ «ХПІ». В конкурсі прийняли участь 34 студенти НТУ 

«ХПІ». 

За підсумками конкурсу студенти нашого університету посіли І, ІІ, та ІІІ місця: 

 

  
 

1 місце - Гура Юлія (ЕМБ-42в); 

2 місце - Фіофілова Ганна (КІТ-12б), Вуєць Олександр (МТ-33б); 

3 місце - Пугач Михайло (ЕМ-12а) 
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Для участі у виставці «Освіта та кар’єра – 2008», яка проходила в місті Києві і була 

присвячена Дню студента. було представлено 8 наукових розробок студентів нашого 

університету. З них 5 були нагороджені дипломами. 

 

 
 

Диплом І ступеня в галузі технічних наук за розробку «Електрохімічна переробка 

промислових відходів» одержала студентка 5 курсу Майзеліс Антоніна (гр. Н-23). 

 

 

 

В результаті проведених досліджень розроблено швидкісну електрохімічну 

технологію переробки твердих промислових відходів, що забезпечує одночасне 

розчинення твердих відходів на аноді (без додаткової втрати розчинника) і отримання 

міді в хімічно чистому вигляді на катоді. Запропонована технологія забезпечує 

економію сировинних ресурсів країни та дозволяє суттєво зменшити шкідливий вплив 

на навколишнє середовище.  
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На базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» у 2008 році було проведено 8 міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

студентських конференцій. 

На міжнародній науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Україна й 

світ: минуле, сучасне та майбутнє», серед майже 350 праць студентів та аспірантів, були 

представлені не тільки реферативні роботи, а й дійсно наукові, зроблені на основі 

серйозних досліджень, вдумливого аналізу проблем. Показово, що з року в рік 

збільшується не тільки кількість учасників конференції, а й розширюються її 

географічні межі. У роботі брали участь студенти та аспіранти Київського 

національного університету культури та мистецтва, Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут», Дніпропетровського 

національного університету, Донбаського державного технічного університету (м. 

Алчевськ), Бєлгородського державного університету (Росія), а також представлені 

провідні вищі навчальні заклади нашого міста, серед них Харківський національний 

університет ім. В.Н. Каразіна, Харківська державна академія дизайну та мистецтв, 

Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харківський 

банківський інститут УАБС НБУ, Національна юридична академія ім. Я.Мудрого, 

Харківський національний університет внутрішніх справ та інші. Понад 250 

доповідачів представляли НТУ «ХПІ».  

У середині вересня НТУ «ХПІ» виступав у ролі організатора «Молодіжного 

електрохімічного форуму МЕФ - 2008». 

 

 
 

Незважаючи на запланований статус Всеукраїнської науково-технічної конференції, 

участь у форумі прийняли молоді науковці з України, а також із країн ближнього й далекого 

зарубіжжя - Росії, Білорусії, Грузії та Ізраїлю. Тому МЕФ-2008 з повним правом можна назвати 

конференцією з міжнародною участю, число іноземних учасників якої в майбутньому 

планується значно збільшити, причому не тільки за рахунок країн СНД. 

У цілому, для участі в МЕФ-2008 був заявлений 61 доповідь, з яких 36 усних презентацій, 

причому 3 - пленарних, 15 авторів (або колективів авторів) віддали перевагу заочній формі 

участі. У роботі конференції взяли безпосередньо участь фахівці в області електрохімії з восьми 

міст України, які представляли основні наукові центри (Київ, Харків, Полтава, 

Дніпропетровськ, Львів, Чернігів, Одеса, Сімферополь). Серед заочних учасників, що надіслали 

доповіді, були представники університетських колективів із Чернівців, Казані, Саратова. За 

матеріалами доповідей МЭФ-2008 опубліковані 42 наукові статті у Віснику НТУ «ХПІ». 

Кафедрою загальної та експериментальної фізики НТУ «ХПІ» у 2008 році проведена VІII 

науково-технічна конференція студентів вищих навчальних закладів міста Харкова – 

«Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення». Було представлено понад 86 
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доповідей. 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. Студенти кафедри 

прийняли активну участь в VІI Всеукраїнському турнірі фізиків в м. Києві. 

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. 

Щорічна студентська конференція «Харківщина, студентство, екологія» у рамках 

міжвузівської науково-методичної конференції «Безпека людини в сучасних умовах» була 

проведена в грудні на базі нашого університету. У роботі конференції прийняло участь 27 

студентів та аспірантів.  

В XV Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології, наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я MicroCAD-2008» взяли участь 290 студентів НТУ 

«ХПІ». 

На базі НТУ «ХПІ» відбулася VIІI регіональна науково-методична конференція 

«Безпека життєдіяльності». На конференції працювала студентська секція: «Харківщина, 

студентство, екологія», на якій було заслухано 28 доповідей студентів. Після завершення 

доповідей відбулось підведення підсумків роботи конференції та урочисте нагородження 

заохочувальними грамотами за активну роботу у напрямку безпеки життєдіяльності людини.  

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. 

Одним з важливих напрямів діяльності кафедри комп'ютерної математики і математичного 

моделювання НТУ «ХПІ» є підготовка студентів до участі у національних і міжнародних 

олімпіадах з інформатики та програмування.  

Рівень серйозних республіканських і тим більше міжнародних змагань по програмуванню 

в даний час настільки високий, що підготовка до них вже не може бути долею окремих 

ентузіастів і вимагає комплексного і системного підходу, залучення  висококваліфікованих 

педагогів по різних напрямах інформатики і прикладної математики, підготовки майбутніх 

учасників починаючи із старших класів середньої школи. З цією метою на кафедрі КМММ НТУ 

«ХПІ» створена Школа олімпіадного програмування, в якій водночас проходят навчання 

студенти молодших курсів і старшокласники, що проявили здібності і інтерес до 

програмування. До участі в роботі школи, розробці методики підготовки і в проведенні занять 

залучене Харківське молодіжне Наукове Суспільство "Qbit", метою діяльності якого є 

створення творчого середовища, в якому обдаровані молоді люди могли б спільно працювати 

над науково-дослідними і інженерними проектами в області інформаційних технологій. 

Одночасно з цим вирішується і проблема залучення на кафедру здатних і мотивованих 

абітурієнтів. 

Результати роботи створеної на кафедрі школи олімпіадного програмування увінчалися 

серйозними успіхами. Підготовлена на кафедрі збірна команда НТУ «ХПІ» у складі студентів 

Дмитра Джулгакова, Данаїіла Бондарева і Іллі Полосухина під керівництвом тренера, к.ф.-м.н., 

доцента А.А. Галузи неодноразово займала призові місця на найбільш престижних 

республіканських олімпіадах по інформатиці і програмуванню, у тому числі на Всеукраїнській 
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студентській олімпіаді по програмуванню в м. Вінниці і на Міжнародній олімпіаді по 

програмуванню імені С.А. Лебедева і В.М. Глушкова «KPI-OPEN» в м. Києві. 

У півфінальних змаганнях Південно-східного Європейського регіону Міжнародної 

студентської олімпіади АСМ (Internаtional Collegate Programming Contest) 2008 р., яка 

проходила в м. Бухаресті (Румунія), команда НТУ «ХПІ» зайняла четверте місце серед 44 

команд, що представляли  27 університетів країн-учасників. 

 

  
 

Студенти НТУ «ХПІ» на чемпіонаті світу 
Студенти Тетяна Латиш та Віктор Друговейко зайняли І місце на ІX міжнародному 

конкурсі студентських робіт Delcam та запрошені провести 6 місяців у компании Delcam plc з 

метою одержання практичних навичок роботи в межах Міжнародної програми Делкам по 

співпраці з університетами. 

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 128 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 2008 році відбувся V конкурс випускних 

кваліфікаційних робіт магістрів. В конкурсі прийняли участь 95 робіт з 16 факультетів. Ці 

випускники оволоділи поглибленими знаннями з обраної спеціальності, навичками 

інноваційного характеру, придбали досвід нових знань у своїй професійній діяльності. До 5 

кращих магістрів університету увійшли: Нірода А.М. (ЕМ-42), Височин О.І. (ЕМБ-12б), 

Артеменко С.В. (КІТ-42а) Журавський М.С. (Н-32а), Омельченко І.Г. (ТМ-42) 

Важливим досягненням нашого університету в цьому році стало отримання 12 

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 2008 році становить 1032 одиниці, з 

них самостійно 489.  

Кількість студентів, зарахованих для виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт 

на протязі 2008 року склало 211 чоловік. 

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук, що проводився згідно наказу МОН України № 998 від 12.11.2007р. 

переможцями стали 29 студентів. 
Щороку кращим студентам університету призначаються за відмінні успіхи в навчанні, 

наукову роботу та громадську діяльність іменні стипендії. У 2008 році студентам НТУ «ХПІ» 

призначені такі іменні стипендії:  

Іменні стипендії Президента України призначені 6 студентам; 
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Іменні стипендії Верховної Ради України призначені 5 студентам; 

Іменна стипендія Кабінету Міністрів України призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія Харківської облдержадміністрації призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія ім. М.Ф.Семка призначена 3 студентам; 

Іменна стипендія ім. О.С. Баркалова призначена 2 студентам; 

Іменна стипендія Компанії «Каргилл» призначена 1 студенту 

Іменна стипендія Харківського міського Голови «Обдарованість» призначена 3 студентам; 

Іменна стипендія Асоціації «Скло України» призначена 2 студентам 

Іменні стипендії Вченої ради НТУ «ХПІ» призначені 18 студентам університету. 

В рамках міжнародного науково-технічного співробітництва вищих навчальних 

закладів студенти німецького технічного факультету Бутенко В.В. (НТ-13), Майєр І.В. (НТ-13), 

Харченко А.В. (НТ-43е), Царенко Ю.С. (НТ-53), Марченко У.Є. (НТ-14і), Панаріна О.О. (НТ-

14), Тараненко Т.В. (НТ-14) отримали стипендію DAADдля навчання Магдебург, Німеччина. 

Студентка Зенкевич Ю.А. (І-12б) у рамках стипендіальної програми Леонарда Ейлера 

перебувала на науковій практиці в Галле (Мартін-Лютер Галле - Віттенберг Університет, 

Німеччина). 

Студенти Левандовська Т. та Нікульченко А. отримали 2 стипендії для стажування в IBM 

Research Laboratory, м. Цюріх (Швейцарія), в рамках IBM Academic Initiative. 

Студенти німецького технічного факультету Крикун О.О. (НТ-46е) та Хмиров В.О. (НТ-

46м) брали участь у мовних курсах Клагенфуртського університету, Австрія. 

Стипендію Л. Ейлера для написання дипломних робіт в області динаміки та міцності 

машин (м. Галле, Німеччина) одержували 12 студентів інженерно-фізичного факультету. 

Стипендію для проходження наукової практики (м. Мішкольц, Мішкольцький 

університет, Угорщина) одержували 5 студентів економічного факультету та факультету 

бізнесу і фінансів. 

 

В 2008 році аспіранти та молоді вчені НТУ «ХПІ» приймали активну участь у конкурсах, 

виступали з доповідями на конференціях. 

Згідно з Указом Президента України № 1122/2008 від 01.12.08 р. присуджена премія 

Президента України для молодих вчених с.н.с. Ольховському Є.О. за роботу «Теоретичне 

дослідження фундаментальних хвильових властивостей активних та пасивних багатошарових 

структур».  

В роботі розглянуто новий тип поверхневих електромагнітних хвиль, які поширюються 

уздовж границі розподілу двох різних шарувато-періодичних структур. Розглянуто 

електродинамічні властивості контакту двох напівпровідникових решіток, розташованих у 

зовнішньому магнітному полі.  Розглянуто властивості неоднорідних плоских (комплексних) 

хвиль у напівпровідниковій шарувато-періодичній структурі та вплив зовнішнього магнітного 

поля на них. Теоретично досліджено вплив дрейфу носіїв та потоків заряджених часток на 

дисперсійні властивості хвиль, їх нестійкість. 

В квітні місяці 2008 року з ініціативи Харківської обласної державної адміністрації був 

проведений ІІІ обласний конкурс «Найкращій молодий науковець Харківщини».  
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За участю Ради проректорів з наукової роботи м. Харкова (голова Ради проректорів – 

проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ» проф. Марченко А.П.) було сформовано експертні 

конкурсні комісії за 11 напрямками наукової діяльності: математика та інформатика; фізика та 

астрономія; електротехніка та енергетика; машинобудування; технічні науки; хімія, біологія і 

фармація; медицина і ветеринарія; суспільно-економічні науки; держава і право; гуманітарні 

науки, архітектура і будівництво. На розгляд експертних конкурсних комісій було подано 309 

наукових робіт від, з них 263 подано від вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації та 

46 від наукових установ регіону за 11 напрямками, в тому числі від нашого університету на 

конкурс було подано 53 роботи за 5 напрямками. В роботі 8 (з 11) експертних комісій прийняли 

участь 20 провідних вчених та професорів НТУ «ХПІ». Членами організаційного комітету 

конкурсу та головами експертних комісій було відзначено, що цього року поліпшена якість 

робіт молодих учених.  

 

 
 

За підсумками конкурсу молоді науковці нашого університету отримали: 1 грант на 

продовження досліджень та 17 персональних комп’ютерів. 

 

Діяльність Ради молодих вчених та спеціалістів НТУ «ХПІ» проводиться в тісній 

координації з науково-дослідною частиною університету. 
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У 2008 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 45 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 65 чоловік. 

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 Університетів України; Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених; Міжнародній науково-технічній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених та інші. 

В 2008 році Радою молодих вчених та спеціалістів НТУ «ХПІ» проведена II  

Університетської  науково-практичної студентської конференції магістрантів НТУ «ХПІ». 

Метою проведення даної конференції було підвищення науково-технічного та науково-

практичного росту магістрантів їх широке залучення до вирішення актуальних задач сучасної 

науки та підвищення ефективності наукових досліджень. В рамках конференції було 

організовано на конференції роботу 16 секцій: В роботі конференції прийняло участь 350 

учасників, та опубліковано 180 тез доповідей. 
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6. Нові форми організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

 

В Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” на 

протязі багатьох років продовжується 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 Національної академії наук 

України,  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 
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та УКРПАТЕНТу, майже четверта частина всіх патентних повірених України, представники 18 

областей та таких індустріальних гігантів як завод “Мотор – Січ”, концерн “Стірол”, завод 

“ФЕД”, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство та інші.  

Університет активно бере участь у виконанні міжнародних проектів направлених на: 

- створення віртуального кампусу центрів е-навчання, науково-технологічних та наукових 

університетів країн Центральної та Східної Європи; здійснення спільної наукової  та навчальної 

діяльності в сфері фундаментальних, природничих, інженерно-технічних  наук та 

інформаційно-комунікаційних технологій; забезпечення широкого доступу до високоякісних 

навчально-наукових ресурсів (проект ЮНЕСКО); 

- створення регіонального центру науково-освітньої моделі (проект НАТО); 

- розробка моделі співробітництва між університетами та промисловим сектором (проект 

TEMPUS); 

- навчання українських інженерів комп’ютерному дизайну (Tempus) та інші. 

В університеті існують центри інноваційної активності та розповсюдження науково-

технічних  розробок у засобах масової інформації: 

 - проведення та участь університету у виставках, конференціях і семінарах (університет 

кожного року проводить біля 25 конференцій, бере участь у більш ніж 20 виставках, на яких 

демонструються приблизно 300 експонатів), а саме:  «Сучасна освіта в Україні» (м. Київ), 

«Енергозбереження. Енергообладнання. Енергетика», «Екологія» (м. Харків), «Світ освіти» (м. 

Харків), «Ганновер-Мессе (Німеччина), «Товари України» (Білорусь), «Курская Коренская 

ярмарка» (Росія), «Барвиста Україна» (м. Київ),  та багато інших; 

 - розповсюдження розробок університета у засобах масової інформації (газети, журнали, 

радіомовлення та телебачення), а саме: Вісник торгово-промислової палати  “Інноваційні 

пропозиції Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»”; 

“НТУ «ХПІ»: центр культури, знання та наукових досліджень” , Комсомольська правда в 

Україні, Слобідський край та багато інших; телеканали: 5 канал, УТ-1, Simon,  АТВК, ОТБ  та 

інші; радіомовлення: Харківське обласне радіо, на яких висвітлюються передові розробки 

університету: «Модульна теплоустановка TS» «Технологія корундового покриття ДВЗ» 

(двигунів внутрішнього згоряння), «Перетворювачі частоти серії ПЧТЕ», «Деталі з захисними 

покриттями по технології ДКПЛ» (дифузійного карбідного поверхневого легування), 

«Технологія магнітно-імпульсної обробки металів», «Біогазова установка, «Еталон РЕМП» 

(робочий еталон магнітних полів), «Технологія відновлення та зміцнення ерозійно-зношених 

лопаток парових турбін», «Автоматизована система моніторингу сонячних модулів»,  

«Магнітний та електромагнітний підвіс роторних машин», Енергоефектина технологія 

термоінтенсифікації видобутку високов’язкої нафти», «Мікропроцесорний вихрострумовий 

дефектоскоп “Маля”» та багато інших.  

На протязі двох років  університет активно приймає участь в організації наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності, як м. Харкова так і України в цілому, а саме: 

розробці регіональних програм (програма науково-технічного та інноваційного розвитку м. 

Харкова, програма енергозбереження м. Харкова), проводив обговорення нормативних 

документів з Верховною Радою України та інш. 

В університеті існує Молодіжний науково-технічний центр ім. академіка  

В.І. Атрощенка. В рамках якого здійснюється: підготовка школярів до участі у конкурсах-

захистах наукових робіт Малої академії наук; проведення наприкінці кожного календарного 

року конференцій школярів "Хімія та фізика в сучасних технологіях"; проведення відкритих 

уроків "Світ захоплюючої хімії" та лабораторних практикумів "Вступ до спеціальності", на яких 

учні 10-11 класів шкіл мають можливість ознайомитись з факультетом і спеціальностями.  

Університет спільно з Малою академією наук та учнів гімназії № 46  

ім. М.В. Ломоносова виконують експерименти, розрахунки, оформлюють результати 

експерименту з використанням сучасних комп’ютерних технологій. За останні 7 років учні є 
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співавторами 9 патентів, 17 статей у Віснику НТУ «ХПІ», 9 призерів III етапу конкурсів-

захистів Малої академії наук. 

В університеті в 142 навчальних групах та на 24 лекційних потоках 5-го курсу успішно 

проводиться викладання загальної навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність”.  

Кожного року  в університеті на кафедрі інформатики та інтелектуальної власності  

проходить  підготовка аспірантів за окремими навчальними дисциплінами освітньо-професійної 

програми спеціальності «Інтелектуальна власність». 

В 2008 році за держбюджетною темою «Аналіз стану та розробка науково-методичного 

забезпечення для проведення патентно-кон’юнктурних досліджень» проведені дослідження 

світового досвіду з нормативно-методичного забезпечення для проведення патентно-

кон’юнктурних досліджень, а також дослідження стану нормативного забезпечення для 

виконання патентно-кон’юнктурних досліджень в Україні, проаналізовані відповідні 

нормативні системи і процеси, була проведена розробка концептуальних засад створення 

науково-методичного забезпечення для проведення патентно-кон`юнктурних досліджень. 

Проведено порівняльний аналіз існуючих формальних методів представлення знань, що 

застосовують в процесі аналізу інформації семантичні конструкції. На основі проведених 

досліджень визначено, що для реалізації процесів автоматизації пошуку та аналізу патентно-

кон'юнктурної інформації в неструктурованих базах даних та інформаційно-

телекомунікаційних мережах доцільно використовувати формалізм онтологічних та 

фактографічних семантичних мереж із застосуванням процедур ролювання на основі 

модифікації глибинних семантичних відмінників Філмора.  

В університеті створена база даних  розробок в галузі альтернативних джерел енергії: 

модульна теплоустановка ТS; перетворювачі частоти серії ПЧТЕ; автономний біоенергетичний 

центр для вироблення електричної і теплової енергії, а також органічних добрив з відходів 

сільськогосподарського виробництва; технологія виробництва рідких вуглеводнів, моторних 

палив синтез-газу з малометаморфізованого та бурого вугілля; енергоефективна технологія 

термоінтенсифікації видобутку високов'язкої нафти; технологія виробництва і використання 

сумішей дизельного палива та продуктів переробки ріпакового масла в якості палива для 

автотракторної техніки; пінч технологія та багато інших.  

Університет спільно з фірмою IBM виконує пілотні проекти: створення Лабораторії 

сервіс-орієнтованих архітектур інтеграції інформації для впровадження в навчальний процес 

наукових досліджень і розробок університету та сучасних корпоративних інформаційних 

технологій IBM; розробка та впровадження типових елементів інформаційної системи 

керування університетом з використанням інформаційних технологій IBM. 

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 67 зарубіжними вузами - партнерами  укладені угоди 

про співпрацю у сфері освітньої та наукової діяльності) і фірмами з 32 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 2008 році ця кількість склала 312 

викладачів, наукових співробітників та студентів. 

 

 
 

В 2008 році НТУ “ХПІ” приймав участь у виконанні  32 міжнародних проектів (19 

освітніх проектів та 13  науково-дослідних проектів), в тому числі по програмах : TEMPUS – 6 

проектів, TEMPUS/TACIS – 2 проекти, CRDF – 3 проекти, УНТЦ- 1 проект, Програма „Дніпро” 

- 1 проект інші проекти - 19 . 

Загальний обсяг фінансування за рахунок коштів іноземних фондів, грантів та 

госпдоговорів НТУ «ХПІ» в 2008 році склав 244 тис. грн. 
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За договором № М/45-2008 між Україною та США (CRDF) «Розсіяння нейтронів у 

дослідженні нових феромагнітних напівпровідникових багатошарових структур для спінової 

електроніки» методами електронної мікроскопії та рентгенівської дифрактометрії проведено 

дослідження епітаксіального зросту халькогенідів європію та стронцію. Встановлено, що на 

підкладках KCl та BaF2 дані матеріали ростуть у вигляді полікристалічних, в кращому разі 

текстурованих плівок. Монокристалічні шари даних матеріалів можливо отримати на 

монокристалічних плівках халькогенідів свинцю. Встановлено, що халькогеніди європію, 

стронцію та свинцю зростають один на одному за механізмом пошарового зросту, завдяки чому 

можливо синтезувати надгратки з цих матеріалів з товщинами шарів до 1 нм. Методами 

термічного випаровування та вакуумної конденсації були синтезовані монокристалічні 

багатошарові періодичні композиції – надгратки EuS-SrS з товщинами шарів від 1 до 20 нм. 

Рентгенівська дифракція показала, що отримані надгратки достатньо високої якості 

(періодичності шарів) з різкими міжфазними границями, про що свідчить наявність рефлексів-

сателітів дальніх порядків. За допомогою SQUID магнітометрії та розсіювання нейтронів 

проведено дослідження надграткок EuS-SrS, де шари феромагнітного широкозонного 

напівпровідника EuS (Eg =1.65 eВ) розділені прошарками немагнітного діелектрика SrS (Eg = 

4.1 eВ). Встановлено наявність міжшарової обмінної взаємодії феромагнітних шарів EuS через 

немагнітні прошарки SrS, яка призводить до антиферомагнітного впорядкування сусідніх 

магнітних шарів, про що свідчать скачки на петлях гістерезису, аномалія температурних 

залежностей намагніченості та поява антиферомагнітних піків при нейтронній дифракції. 

Антиферомагнітна взаємодія спостерігається при товщинах прошарків SrS у діапазоні від 0,7 

нм до 2 нм. При товщинах прошарків SrS більше 3 нм ніякої взаємодії магнітних шарів EuS не 

спостерігається. 

 

За договором між Україною та США № М/46-2008 «Деградація перовськитоподібних 

керамічних мембран, визначена шляхом дефектно-хімічного моделювання  та аналізу 

напружень хімічної природи»: 
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Досліджені механізми термічної деградації перовськитоподібних матеріалів, що впливає 

на зниження терміну служби високотемпературних каталітичних мембранних реакторів. Підвід 

тепла та охолодження призводять до високих температурних напружень. Розгляд 

термопружних деформацій в перовськитоподібних керамічних мембранах та напружень, що 

обумовлені температурними градієнтами, є дуже важливим для структурного аналізу системи. 

Установлено, що хімічне розширення перовськитоподібниx керамічниx матеріалiв є 

додатковим до температурного розширення. Це явище обумовлює напруження хімічної 

природи, які в кінцевому рахунку призводять до розриву мембрани. Досліджено, що величина 

хімічного розширення перовськитоподібниx матеріалiв обернено пропорційна тиску кисню в 

керамічних мембранах. 

Виявлено, що руйнування перовськитоподібних керамічних мембран також обумовлено 

великим розширенням гратки після часткової декомпозиції матеріалу. Цей тип руйнування 

може виникнути при частковій декомпозиції матеріалу SCF з утворенням фази SrCoO3, Co та 

Fe. Ця деградація знижує потік кисню і в кінцевому рахунку призводить до руйнування 

мембрани. 

Установлено, що деформації повзучості перовськитоподібних матеріалів пов'язані з 

дифузією різноманітних домішок (катіонів та аніонів) в кристалі. Дифузія аніонів іде за рахунок 

кисневих вакансій, залежних від композиції матеріалів. На межах зерен матеріалу, як правило, 

присутні дефекти.  

Деформації повзучості змінюють мікроструктуру перовськитоподібних керамічних 

мембран за рахунок дислокацій, домішок та пор в початковій стадії, мікроскопічних каверн при 

подальшому деформуванні та за рахунок мікротріщин в фінальній стадії процесу повзучості. 

Зміна мікроструктури впливає на розвиток повзучості перовськитоподібних керамічних 

мембран. 

Для дослідження хімічної, термічної та механічної деградації перовськитоподібних 

керамічних мембран використовуються методи дефектно-хімічного моделювання та аналізу 

напружень хімічної природи, а також програмні ANSYS-коди. 

Розробленi визначальні співвідношення, що описують явища хімічного переносу кисню, 

термопружних деформацій та деформацій хімічної природи, а також повзучість та ріст 

пошкоджуваності, що обумовлена повзучістю,  в перовськитоподібних керамічних мембранах, 

що знаходяться в несталих та сталих умовах роботи. 

Був встановлений математичний взаємозв'язок між характеристиками 

перовськитоподібних матеріалів, такими як кристалічна структура, склад, хімічні дефекти та 

дефекти мікроструктури, та властивостями матеріалу, пов'язаними з дифузією іонних та 

електронних домішок. 

Запропонована математична модель була використана для комп’ютерного моделювання 

напружень хімічної природи в перовськитоподібних керамічних мембранах. Розрахунками було 

установлено, що для зниження деградації перовськитоподібних керамічних мембран та 

збільшення терміну їх експлуатації рекомендується використовувати мембранні матеріали з 

малим рiвнем деформацій хімічної природи.  

Установлено, що повзучість мембранних матеріалів може спричинити деградацію 

мембран в часі і вплинути на зниження строку експлуатації каталітичних мембранних 

реакторів. 

Запропонована математична модель дає краще розуміння фундаментальних питань щодо 

хімічної, термічної та механічної деградації перовськитоподібних мембран, яка знижуює термін 

експлуатації каталітичних мембранних реакторів.  

Розроблена математична модель, що реалiзована в програмних ANSYS-кодах, може бути 

використанa для розробки рекомендацій щодо вибору властивостей матеріалу, удосконалення 

конструкції елементів та експлуатаційних умов для зниження деградації перовськитоподібних 

керамічних мембран та збільшення строку їх служби. 
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По партнерському проекту STCU- УНТЦ  2007-2009 рр. Шифр: Р 253, Multifunctional 

Nanostructured Ceramic Coatings (Багатофункціональні керамічні наноструктурні покриття), 

партнери: European Office of Aerospace Research and Development , USA та Інститут 

проблем матеріалознавства НАНУ, досліджувалась структура, субструктура та напружений 

стан в керамічних покриттях системи Ti-W-B товщиною ~1 мкм, отриманих методами іонно-

плазмового розпилення. Встановлено наявність високих напружень в конденсатах, що свідчить 

про високі механічні властивості.   

 

В рамках виконання Програми „Дніпро” між Україною та Францією за договором № 

М/151-2007 «Дослідження по зменшенню деградації та підвищенню довготривалості паливних 

елементів на твердому оксиді з одним стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких плівок у 

формі печатних плат»: 

Досліджені механізми хімічного розширення і повзучості електрохімічної кераміки та їх 

взаємозв'язок з хімічною та механічною деградацією, що впливає на зниження терміну служби 

паливних елементів на твердому оксиді з одним стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких 

плівок у формі печатних плат, які розроблені за спеціальною методикою в Науковому центрі 

досліджень природних та промислових процесів Вищої Національної школи гірничої справи (м. 

Сент-Етьєн, Франція).   

Установлено, що хімічне розширення керамічних перовськитоподібних матеріалів, які 

використовуються як катодні матеріали паливних елементів на твердому оксиді з одним стеком 

мініатюрної конфігурації, є додатковим до температурного розширення. Зменшення вмісту 

кисню в "perovskite" матеріалі призводить до хімічного розширення, яке обумовлено заміною 

більшими тривалентними катіонами менших чотирьохвалентних. Часткове зменшення тиску 

кисню призводить до збільшення хімічного розширення.  

Виявлено, що деформації повзучості електрохімічної кераміки пов'язані з дифузією 

катіонів й аніонів у кристалах. Дифузія аніонів обумовлена порожнечами й щілинами в 

структурі матеріалу. Границі між зернами кристалів міняються внаслідок наявності дефектів. 

Ступінь масових процесів переносу, повзучість і ріст зерен можуть контролюватися 

коефіцієнтом дифузії повільних іонів або концентрацією іонів. Таким чином, вивчення 

дифузійної повзучості на всіх рівнях (анод-електрод-катод) є необхідним для аналізу деградації 

паливних елементів із часом .  

Установлено, що деформації повзучості змінюють мікроструктуру кераміки на всіх 

стадіях процесу повзучості. Швидкість росту вже існуючих мікротріщин та поява нових 

залежать від інтенсивності процесу повзучості. З іншої сторони ріст мікротріщин та мікропор 

впливає на процес повзучості.  

При аналізі електричної енергії, виробленої за допомогою паливних елементів на 

твердому оксиді з одним стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких плівок у формі 

печатних плат, установлено, що електрична напруга на стадії охолодження значно менше 

аналогічного показника  на стадії нагріву. Виявлено, що розгляд остаточних деформацій та 

пошкоджуваності матеріалу аноду необхідно для розуміння механізмів електричної деградації 

паливних елементів в часі.  

Установлено зв’язок між явищами дифузії іонів кисню, хімічним розширенням в 

електрохімічній кераміці та розвитком хімічно наведених напружень в часі в катоді 

твердооксидних паливних елементів з одним стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких 

плівок у формі печатних плат.  

Для моделювання явищ електрохімічного переносу й термопружних деформацій в 

паливних елементах на твердому оксиді використовуються методи математичної теорії дифузії 

та механіки суспільних середовищ.  
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Розроблену модель використано для розрахунків залежних від часу розподілень 

напружень в катоді як функцій фізичних параметрів матеріалу, геометричних параметрів катоду 

та концентрації іонів кисню в сталих умовах роботи твердооксидних паливних елементів з 

одним стеком. 

Запропонована математична модель може бути використана для комп’ютерного 

моделювання термонапруженого стану в паливних елементaх на твердому оксиді та розробки 

рекомендацій щодо вибору властивостей матеріалу, удосконалення конструкції елементів та 

експлуатаційних умов для зниження деградації паливних елементів на твердому оксиді з одним 

стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких плівок у формі печатних плат. 

Установлено зв’язок між явищами дифузії іонів кисню, хімічним розширенням в 

електрохімічній кераміці та розвитком хімічно наведених напружень в часі в катоді 

твердооксидних паливних елементів з одним стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких 

плівок у формі печатних плат.  

Для моделювання явищ електрохімічного переносу й термопружних деформацій в 

паливних елементах на твердому оксиді використовуються методи математичної теорії дифузії 

та механіки суспільних середовищ.  

Розроблену модель використано для розрахунків залежних від часу розподілень 

напружень в катоді як функцій фізичних параметрів матеріалу, геометричних параметрів катоду 

та концентрації іонів кисню в сталих умовах роботи твердооксидних паливних елементів з 

одним стеком. 

Запропонована математична модель може бути використана для комп’ютерного 

моделювання термонапруженого стану в паливних елементaх на твердому оксиді та розробки 

рекомендацій щодо вибору властивостей матеріалу, удосконалення конструкції елементів та 

експлуатаційних умов для зниження деградації паливних елементів на твердому оксиді з одним 

стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких плівок у формі печатних плат. 

Розробленo математичну модель, яку було застосовано для розрахунків залежних від часу 

розподілень напружень в катоді як функцій фізичних параметрів матеріалу, геометричних 

параметрів катоду та концентрації іонів кисню для твердооксидних паливних елементів з одним 

стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких плівок у формі печатних плат.  

Градієнт концентрації іонів кисню в катоді призводить до дифузійно наведених 

напружень, що можуть визвати появу тріщин в катоді. 

Найбільше значення інтенсивності дифузійно наведених напружень спостерігається 

поблизу поверхні катоду, де починається дифузія іонів кисню. 

Дана математична постановка тривимірної граничної задачі, що описує електрохімічну 

дифузію й хімічне розширення, термопружну деформацію, дифузійну повзучість і ріст 

пошкоджуваності при повзучості в паливних елементах на твердому оксиді з одним стеком 

мініатюрної конфігурації на базі тонких плівок у формі печатних плат протягом часу. 

Концентрацію кисню може бути знайденo інтегруванням другого закону Фіка з використанням 

початкових та граничних умов. Для опису розвитку пошкоджуваності використовується 

параметр пошкоджуваності Качанова-Работнова. 

Параметри матеріалу в запропонованій моделі можуть бути знайдені, застосовуючи 

«параметри ідентифікації» за допомогою мінімізації функціонала найменших квадратів, що 

складаються з різниці між виміряними та чисельно знайденими відносними величинами. 

Сформульовану тривимірну граничну задачу було використано для комп’ютерного 

моделювання в програмних ANSYS-кодах твердооксидних паливних елементів з одним стеком 

мініатюрної конфігурації на базі тонких плівок у формі печатних плат. 

Проведене чисельне дослідження напружень в катоді та в паливному елементі в цілому 

для отриманих узагальнених визначальних співвідношень, що описують електрохімічну 

дифузію й хімічне розширення, термопружну деформацію, дифузійну повзучість і ріст 

пошкоджуваності при повзучості, в програмних ANSYS-кодах, розроблених для  паливних 
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елементів на твердому оксиді з одним стеком мініатюрної конфігурації на базі тонких плівок у 

формі печатних плат. 

Дві моделі паливних елементів на твердому оксиді з одним стеком мініатюрної 

конфігурації на базі тонких плівок у формі печатних плат (анод і катод розташовані по одну 

сторону електроліту, та анод і катод розташовані симетрично відносно серединної площини 

електроліту) з точки зору напруженого стану еквівалентні і можуть використовуватися, за 

виключенням механічних граничних умов, де на бічній поверхні електроліту приймалися 

обмеження переміщень в горизонтальному напрямі і де виникають (в порівнянні з іншими 

граничними умовами) максимальні напруження. 

В аноді виникають більші значення напружень, ніж в катоді. Максимальне значення 

напружень спостерігається на боковій поверхні електроліту.  

З ростом відстані між катодом та анодом напруження зростають. 

 

“ДФФД-ННФ” (Україна-США) – Спільний проект фундаментальних матеріалознавчих 

досліджень  – договір № ФU / 408-2008 від 03.07.2008 р. 

 «Керування термоелектричними властивостями кристалів і тонко плівкових структур 

твердих розчинів вісмут-сурьма», науковий керівник: Рогачова Олена Іванівна проф., д. ф.-м. н., 

термін виконання : 01.2008 – 12.2009.  

Методом термічного випаровування у вакуумі і наступної конденсації на підкладки зі 

слюди, скла та телуриду свинцю було виготовлено тонкі плівки вісмуту та твердих розчинів  Bi-

Sb із різним вмістом сурми  (1 – 9 ат.% Sb) з різними товщинами.  Розроблено методику 

виготовлення тонких плівок методом лазерного випаровування. 

Для усіх одержаних тонкоплівкових зразків було проведено вимірювання їх товщини з 

використанням методів рентгенівської дифрактометрії та інтерферометрії, визначення 

хімічного складу методами рентгенівської дифрактометрії, рентгенівської фотоелектронної 

спектроскопії та електронно-зондового мікроаналізу, ступеня гомогенності за складом і 

товщиною - методами електронно-зондового мікроаналізу; дослідження мікроструктури, 

кристалічної структури та механізму росту – методами електронної мікроскопії та 

електронографії, а також вимірювання електрофізичних та термоелектричних параметрів для 

порівняння  властивостей тонких плівок  і шихти, з якої вони  були виготовлені. 

На основі проведеного комплексу структурних та електрофізичних досліджень було 

встановлено, що склад шихти достатньо добре відтворюється у тонких шарах і що вирощені 

плівки однорідні за складом і за товщиною. Це свідчить про те, що розроблений метод 

вирощування плівок твердих розчинів вісмут – сурма може використовуватися для подальших 

досліджень з метою встановлення впливу різних фізичних і технологічних факторів (хімічного 

складу, товщини шару, температури, магнітного поля, типу і температури підкладки і т.д.) на 

гальваномагнітні та термоелектричні властивості тонкоплівкових структур на основі твердих 

розчинів Bi-Sb, а також встановлення впливу розмірного квантування на термоелектричні 

властивості тонкоплівкових структур Bi-Sb. 

 

В рамках виконання міжнародного договору № М/360-2008 з Університетом Конг Ю 

(Південна Корея) «Підвищення ефективності використання природного газу в автомобільних 

двигунах», науковий керівник, д.т.н. проф. Марченко А.П., проведено аналіз шляхів 

підвищення коефіцієнта наповнювання двигуна, що працює на стисненому газі, виконано 

уточнення математичної моделі розрахунку робочого процесу газового двигуна з урахуванням 

його роботи на стисненому природному газі, зроблені розрахункові дослідження впливу різних 

факторів на показники двигуна, що працює на стисненому природному газі. 

 

Протягом 2008 року при безпосередньої участі кафедри інтегрованих технологій 

машинобудування НТУ ”ХПІ” було подовжено співробітництво за відповідними договорами, 
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у тому числі в науково-дослідній сфері, з Фраунгофер інститутом технології та автоматизації 

виробництва Штутгартського університету, Німеччина (термін дії договору 2005-2009 рр.), з 

Грузінським 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). Продовжує діяти трьохсторонній 

п’ятирічний (з 2007 р.) договір між НТУ "ХПІ", НТУ міста Афіни (Греція) і НДІ 

Нанотехнологій міста Мішкольц (Угорщина). 

До діючих на кінець 2008 року договорів, угод, контрактів і т.і. в галузі науково-

технічного міжвузівського співробітництва із зарубіжними партнерами, окрім зазначених вище 

українсько-німецького, українсько-грузинського, україно-російського та українсько-грецько-

угорського договорів, за безпосередньої участі кафедри інтегрованих технологій 

машинобудування ім. М.Ф. Семка відносяться також двосторонні університетські договора з 

профільними вищими навчальними закладами Познані (Польша), Клагенфурта (Австрія), 

Мішкольца (Угорщина), Афін (Греція); форум-проекти Інтерпартнер і MicroCAD; видавничі 

проекти "Різання та інструмент в технологічних системах" і "Високі технології в 

машинобудуванні" (міжнародні збірники наукових праць); Tempus-проекти із реєстраційними 

ЕС-номерами JEP 27198 2006 та SM SCM T038B06). 

В 2008 році при координації Дрезденського технічного університету виконувалися два 

міжнародних проекти за програмою Європейського Союзу при участі кафедри "Інтегровані 

технології машинобудування" ім. М.Ф. Семка:  

1. SM SCM-T038B06-2006 (UA): Впровадження дворівневої системи у спеціальність 

„Інженерна механіка” (ITSMES). 

2. Tempus application form Joint European Project 2006 “Комп’ютеризований промисловий 

дизайн” (JEP 27198 2006). 

На виконання доручення Харківської обласної державної адміністрації від 4 липня 2008 р. 

№ 7878/5, відповідного листа Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 17 

липня 2008 р. та доручення ректорату кафедрою надано пропозиції щодо розвитку 

співробітництва з вищими навчальними закладами Республіки Польща (спільні україно-

польські наукові проекти: „Розробка методології узагальнюючого 3D моделювання та 

експериментального дослідження фізичних явищ у процесах виготовлення й експлуатації 

інструментів із надтвердих композиційних матеріалів” і „Розробка методології вимірів 

сферичних поверхонь сапфір-сапфірової пари тертя ендопротезів кульшових суглобів”. Обидва 

проекти ґрунтуються на досвіді багаторічної наукової співпраці з профільними підрозділами 

Познанської політехніки. 

 

На кафедрі загальної та експериментальної фізики під керівництвом професора Сука 

О.П. проводяться дослідження з напряму “Методологія та менеджмент дистанційної освіти”. 

Професор Сук О.П. координатор академічного складника проекту TEMPUS SM_SCM-T017B06-

2006 (UA) «Практикум з удосконалення системи дистанційного навчання в Україні» 

Професор Сук О.П також є представником України в проекті (предметна галузь – фізика) 

“TUNING IV: Curricular Reform Taking Place. Learning Outcomes and Competences in Higher 

Education”, що виконується за програмою TEMPUS  Cards-C028B06-2006 

Результати роботи: 

1. укладено та впроваджено в навчальний процес плани для 3 спеціальностей з 

підготовки бакалаврів за заочно-дистанційною формою навчання; 

2. опубліковано 2 доповіді на конференціях;  

3. проведено презентації щодо менеджменту ДН в НТУ “ХПІ” на низці міжнародних 

та національних зустрічей і конференцій (Харків, Брюссель, Віллах). 
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4. удосконалено низку інструментів системи, зокрема систему надання звітів та 

залікову книжку студента.  

5. Виготовлено та впроваджено в навчальний процес три нові віртуальні лабораторні 

роботи з фізики для ДК «Фізика – 2» 

Написано та передано до видання  

1. розділ описового матеріалу за номінацією «Інноваційний розвиток освіти та 

сучасні педагогічні технології» на Міжнародну виставку «Освіта та кар’єра – 2008» 

2. розділ монографії «Дистанційна освіта – концепція та організація» 

3. опубліковано на сайті ЦДО НТУ «ХПІ» дистанційний курс «Фізика–1». 

 

Наукова робота 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, Росії, Білорусі та ін. 

Лабораторія фізики напівпровідників та напівпровідникового матеріалознавства на протязі 

10 років (1999-2008р.р.) веде сумісні наукові дослідження з вченими Массачусетського 

технологічного інституту (Кембрідж, США, фізичний факультет, лабораторія проф. 

Дресселхаус М.С.) по розробці фізичних основ створення низькорозмірних наноструктур на 

основі сполук IV-VI і вісмуту з високою термоелектричною ефективністю  та по дослідженню 

квантових розмірних ефектів в цих структурах. Лабораторія підтримує наукові зв’язки 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 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. Подано запит для участі у конкурсі спільних проектів 

фундаментальних досліджень "ДФФД - РФФД - 2009". Назва проекту: “Формування, структура 

і властивості нанокришталевих та трансротаційних тонко плівкових об’єктів, одержаних 

методами лазерної абляції та імпульсно-плазмового розпилювання в вакуумі і в газовому 

середовищі”. ІНОЗЕМНИЙ ПАРТНЕР: професор Квегліс Л.И., Сибірський державний 

університет. 

 
Налагоджено плідні зв’язки кафедри технічної електрохімії з зарубіжними дослідними 

закладами і підприємствами: інститутом матеріалів АН Франції (сумісні дослідження 
електрохімічних технологій з лабораторією фізики матеріалів і наноструктур), 
Конденсаторним заводом, Хайфа, Ізраїль (20 сумісних публікацій по дослідженню 
металоксидних систем). 

Продовжено спільні дослідження, започатковані Угодою про співпрацю з Інститутом 

фізичної хімії Польської Академії Наук (м. Варшава). Матеріали сумісних робіт надано в 

журналі ФХММ та зроблено доповідь на "Корозії-2008". 

Проект УНТЦ  № 3268 “Разработка новых сенсоров для мониторинга газовых сред” 

Керівник проекту від НТУ “ХПІ” доц. Поспєлов О.П., від координуючої організації – ФТІНТ ім. 

Б.І.Вєркіна НАНУ Камарчук Г.В.  

Термін виконання – 01.05.2005-30.04.2008 р. 
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Сумісно з дослідниками з Франції і Німеччини запропонована концепція континуальної 

мультиелектродної системи, яка реалізується на розташованому в електроліті протяжному 

електропровідному елементі. Сполучення такої системи з точечно-контактною структурою 

створює унікальну електродну архітектуру й дозволяє реалізувати автоколивальний процес 

електрохімічної комутації на атомному рівні. Точкові контакти, які при цьому формуються, 

можуть знайти практичне використання, оскільки мають підвищену газову чутливість, що 

обумовлює можливість використання отриманих у роботі даних для оптимізації метрологічних 

параметрів аналітичних приладів нового типу. 

 

Кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів (ІТПА) традиційно має наукові 

зв'язки з провідними технічними вищими учбовими закладами та науково-дослідницькими 

організаціями Європи та Азії, зокрема з Манчестерським університетом (Великобританія), 

Російським хіміко-технологічним університетом ім. Д.І. Менделєєва (Москва), Технічним 

універ-ситетом (Брно, Чехія), Університетом Веспрем (Угорщина), POLITEHNICA (Румунія), 

Інститутом фізичних наук Цзілінського університету (Китай), Ли-товським енергетичним 

інститутом (Каунас)та іншими. 

 

Виконано договір з УНТЦ в інтересах американської авіабудівної корпорації «Boeing», 

який був спрямований на випробування композиційних панелей літака на блискавкостійкість. 

Проведені дослідження на експериментальній базі НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» електричних 

схем та пристроїв дослідного зразка макета потужної високовольтної електрофізичної 

установки для генерування повного струму блискавки дозволили провести експерименти й 

розрахунки теплового стану досліджуваних металевих зразків обшивки літального апарату. 

Показано, що для забезпечення термічної блискавкостійкості обшивки й електромагнітної 

безпеки польотів апаратів авіаційної або ракетно-космічної техніки в умовах прямої дії на них 

грозових електричних розрядів товщина стінки їхньої обшивки з алюмінієвого сплаву АМц або 

з іншого матеріалу із близькими йому теплофізичними характеристиками повинна становити не 

менш 4 мм. 

 

 
 

Загальний вигляд зони ушкодження 

зразка-анода обшивки з алюмінієвого 

сплаву АМц при дії на нього імпульсної A  

компоненти струму штучної блискавки  

 

Загальний вигляд зони наскрізного 

проплавлення випробовуваного зразка-анода 

обшивки товщиною h =2∙10
-3

м з 

алюмінієвого сплаву АМц при дії на нього 

потужної тривалої С  компоненти струму 

блискавки 
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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 

 

Одним із стратегічних напрямів діяльності НТУ „ХПІ” є науково-технічна співпраця з 

установами Національної академії наук України. 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 близько 10 докторських і 50 кандидатських 

дисертацій, із них 30% захищаються в спецрадах НАН України. 

На базі інститутів НАН України університетом створено 7 філій кафедр, де здійснюється 

практична підготовка студентів і магістрів, виконуються наукові дослідження магістрів, 

аспірантів і докторантів, проводяться НДР з пріоритетних 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, при Інституті монокристалів НАН України (1 

філія)  – кафедри фізики металів та напівпровідників. 

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.  

 

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. 

В НТУ „ХПІ”  працюють - 29 академіків та членів – кореспондентів  галузевих 

академій таких як, Академія  технологічної кібернетики, Академія вищої школи, Екологічна 

академія, Академія  інженерних наук, Технологічна академія. 
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Науковці університету проводять наукові дослідження у тісній співпраці з інститутами 

НАН України, серед яких 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 

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 

та інші. 

 

Протягом багатьох років в Інституті проблем машинобудування НАН України (ІПМаш, м. 

Харків) працює філіал кафедри «Динаміка та міцність машин». Провідні спеціалісти ІПМаш 

НАН України залучаються до навчального процесу в НТУ «ХПІ»: читання лекцій, керівництво 

дипломними роботами студентів спеціальності «Динаміка та міцність», робота в Державній 

екзаменаційній комісії. Викладачі кафедри ДММ проходять стажування в ІПМаш НАН 

України. 

 

У 2008 році подовжено співпрацю між НТУ “ХПІ”, академічними науковими установами і 

підприємствами в рамках учбово-науково-виробничого об’єднання „Високі технології в 

машинобудуванні”, що створено у листопаді 2003 року за ініціативою кафедри „Інтегровані 

технології машинобудування” ім. М.Ф. Семка за участі Інституту надтвердих матеріалів 

НАН України (м. Київ), ДП „Харківський НДІ технології машинобудування”, ДП Харківський 

машзавод „ФЕД”, ЗАТ „Конструкторсько-технологічне бюро веріфікаційного моделювання і 

підготовки виробництва”, ЗАТ Страхова компанія „Лемма”, АТ „Інститут транскрипції, 

трансляції і реплікації” (м. Харків), Харківського акціонерного комерційного Земельного банку. 

У 2008 р. подовжено співпрацю НТУ «ХПІ» за трьохстороннім договіром між ДП Науково-

виробничий комплекс газотурбобудування „Зоря-Машпроект”, ІПМАШ ім. А.М. Підгорного та 

НТУ „ХПІ” про створення НТЦ прогресивних технологій з координаційною роллю з боку 

ІПМАШ ім. А.М. Підгорного.  

У науково-технічному співробітництві з Інститутом патології хребта та суглобів ім. проф. 

М.І. Ситенка АМН України, Національним науковим центром „Харківський фізико-технічний 

нститут”, ТОВ „Інмайстерс” кафедрою ІТМ ім. М.Ф. Семка ведуться наукові дослідження по 

розробці нових видів медичних імплантатів з біоінертними функціональними покривами. Для 

участі в Сьомій Рамковій програмі ЄС підготовлено і розглядається Європейською Комісією з 

досліджень у сфері науки і технологій сумісний проект „Нова ідеологія виробництва 

індивідуальних сапфіро-металевих ендопротезів тазостегнового суглоба. Розробка і клінічна 
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апробація”. Учасники проекту: Афіни, Греція (Національний технічний університет), Базель, 

Швейцарія (Базельський госпіталь), Київ, Україна (ІСМ НАН України), Кранфилд, 

Великобританія (Європейське суспільство прецизійного інжинірингу і нанотехнологій), Харків, 

Україна (Інститут патології хребта і суглобів АМН України, НТУ „ХПІ”). Реалізація цього 

проекту дозволить за допомогою методу RP (НТУ „ХПІ”) виробляти вітчизняні штучні суглоби 

з парою тертя монокристал сапфіра – надвисокомолекулярний полімер з індивідуальною 

конструкцією ніжки протеза, виробленою за допомогою томографічного обстеження пацієнта і 

3D модельного уявлення суглоба, що потребує заміни. Індивідуальна ніжка ендопротезу 

дозволить мінімізувати травмуючу дію на живі кісткові тканини, а конструкція сапфірової 

головки дозволяє також забезпечити високі експлуатаційні характеристики та гарантовану 

довговічність імплантату. 

 

Разом з ХФТІ НАН Украіни виконується Грант №3668 «Дослідження оптичних 

властивостей дзеркал з берилію та аморфних металевих сплавів з берилієм у їх составі» 

кафедрої загальної та експериментальної фізики. 
Метою роботи є: дослідження впливу бомбардування іонами дейтерію на оптичні 

властивості дзеркал, виготовлених з аморфних та нанокристалічних металів в діапазоні 

довжини хвиль 250-650 нм. Вимірювання оптичних властивостей буде супроводжуватись із 

вивченням хімічного складу приповерхневого шару, мікрорельєфу поверхні, поглинання 

дейтерію тощо. 

Разом з ФТІНТ  НАН України співробітниками кафедри ЗЕФ продовжується дослідження 

десорбцї з попередньо опромінених низько енергетичними електронами зразків срібла. 

Дослідження проводяться  за допомогою комплексу активаційно спектроскопічних методів - 

фотостимульованої екзоелектронной емісії й фото стимульованої люмінесценції в комбінації зі 

спектрально-дозволеними вимірами у ВУФ області спектра. Показано, що десорбція гарячих 

молекул срібла є наслідком рекомбінації самозахоплених поблизу поверхні дірок з електронами 

стимульованої фотонами у видимому діапазоні. 

 

У науковій роботі кафедри теоретичної та експериментальної фізики приймають участь 

фізики-теоретики з ФТІНТ НАН України: лауреат Держпремії України, док. фіз.-мат. наук 

Шевченко С.І. та лауреат Держпремії України, док. фіз.-мат. наук Копеліовіч О.І. Док. фіз.-мат. 

наук Копеліовіч О.І. підготував та читає факультативний курс по сучасним проблемам 

теоретичної фізики для студентів, що у подальшому будуть виконувати теоретичні курсові та 

дипломні роботи за тематикою ФТІНТ НАН України. 

 

Роботи кафедри технічної електрохімії координуються тематичними планами інститутів 

НАН України, подаються спільні проекти. Професори кафедри входять в Раду з проблем 

"Електрохімія" і Асоціацію корозіоністів України  (кафедра є колективним членом Асоціації). 

Кафедра тісно співробітничає з Інститутом загальної і неорганічної хімії НАН Укаїни (м.Київ) і 

Фізико-механічним інститутом (м.Львів) НАН України (напрямок – дослідження структури 

оксідних покрить, 2 сумісних публікації), Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. 

Б.І.Вєркіна НАНУ, НТК “Інститут Монокристаллов” НАН України. 

Наукова співпраця з установами НАН України здійснюється в межах координації НДР з 

проблем корозії та протикорозійного захисту. Зокрема, виконано спільні дослідження з ФМІ 

ім..Г.В.Карпенка (м.Львів), результати яких оприлюднені на міжнародній конференції "Корозія 

– 2008" та V Українському з'їзді з електрохімії. Ці результати надруковано в журналі ФХММ та 

Віснику НТУ "ХПІ". В окремих напрямках роботи брали участь науковці з Інститут фізичної 

хімії та електрохімії НАН Росії. Дослідження проводились в межах держбюджетної теми і були 

присвячені дослідженню процесів електрохімічного синтезу функціональних покриттів 
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сплавами та складними оксидами для екотехнологій та енергетики, визначенню впливу режимів 

електролізу на склад, структуру та морфологію покриттів. 

Науковці кафедри мають спільний проект УНТЦ №3268 з лабораторією мікроконтактних 

вимірювань Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАНУ. За 

результатами роботи у 2008 р. сумісно з науковцями ФТІНТу опубліковано 2 статті, зроблено 4 

доповіді на конференціях, отримано 2 патенти. 

 

В лабораторії ФТІНТ НАНУ при участі співробітників кафедри технічної кріофізики 

проведено дослідження закономірності заморожування локального (в області з діаметром 

0,5мм) магнітного поля в ітрієвій ВТНП кераміці з малою щільністю (30А\см2) критичного 

струму при Т= 77К. Експериментальні виміри поля розсіювання над ділянкою із замороженим 

магнітним (ЗМП) полем проводились за допомогою мініатюрного ферозондового детектора з 

лінійним магнітопроводом. В розробці цього пристрою приймали також участь співробітники 

кафедри.  

Заморожене поле (Нз) досліджено у функції величини локального поля (Не) порушення 

(до 2 103 А\м) і режимі охолодження зразків від температури, що відповідає нормальному стану 

кераміки, до температури 77К. 

Установлено, що вид залежностей Нз (Не) істотно залежить від режиму охолодження, що 

побічно свідчить про існування двох типів струмових вихрових структур, що підтримують 

ЗМП. 

В напрямку розробки та апробації технології кріогенного молекулярного фракціонування 

біологічно активної сировини рослинного й тваринного походження.  

Проведено вивчення якісного складу низькомолекулярних водних фракцій, одержаних 

методом кріосублімаційного фракціювання. 

Отримано й досліджено унікальні амінокислотні, білково-пептидні й ліпідні фракції, що 

дозволяють створити нові напрямки у виробництві фармацевтичних і косметичних препаратів. 

Разом з Харківським національним медичним університетом - лікувальних і відновлювальних 

косметичних препаратів і разом з Інститутом проблем кріобіології й кріомедицини НАНУ - 

фармацевтичних препаратів. 

Експериментальне дослідження отриманих у рамках цих програм препаратів показує 

перспективність даного напрямку в цілому. 

 

У 2008 році згідно договору про науково-технічне співробітництво між інститутом 

плазменої електроніки та нових методів прискорення Національного наукового центра 

«Харківський фізико-технічний інститут» та кафедрою «Електроізоляційна та кабельна 

техніка» продовжено роботи по розробці елементів секцій лінійного індукційного 

прискорювача з підвищеними енергетичними характеристиками. Робота проводиться з 2005 

року . Керівник роботи – проф. Гурин А.Г. Керівництво теоретичними та експериментальними 

дослідженнями від ІПЕМП ННЦ «ХФТІ» керує проф.. д.ф.-м. наук Корнілов Є.О. У 2008 році 

роботи були присвячені розробці ізоляції секції та системі виміру напруги прискорення. 

поодинокої секції прискорювача. 

 

На базі Національно технічного університету «ХПІ» кафедрою педагогіки і психології 

управління соціальними системами спільно з Міністерством освіти і науки України, 

Академією педагогічних наук України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих АПН 

України 27-31 травня 2008 року була проведена міжнародна наукова конференція «Філософія 

освіти і формування національної управлінської гуманітарно-технічної еліти (IV- Кримські 

педагогічні читання). На конференції науковцями України, Польщі, Румунії, Болгарії 

обговорювалися проблеми формування національної управлінської гуманітарно-технічної 

еліти. 
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Колективом кафедри електричних апаратів розроблено новий наближений метод 

визначення  магнітного моменту рамкової конструкції електроустаткування. Метод заснований 

на складанні електричної схеми заміщення і графа цієї конструкції, визначенні струмів 

виходячи із значень електрорушійних сил і опорів їх гілок, визначенні площин і магнітних 

моментів незалежних контурів і їх підсумовуванні. Метод може бути покладений в основу 

точних методів аналізу магнітного моменту і зовнішнього магнітного поля електроустаткування 

з урахуванням рамкової конструкції. Результати досліджень по темі "Розробка теорії 

електромагнітних процесів в рамкових конструкціях електротехнічного електроустаткування", 

пов‘язаних зі створенням перспективного електроустаткування зі зниженим зовнішнім 

магнітним полем, рівень якого відповідає сучасним вимогам електромагнітної сумісності 

технічних об‘єктів, використано у Науково-технічному центрі магнетизму технічних об‘єктів 

НАН України (м. Харків). 

 

Кафедра технології жирів співпрацює з Українським науково-дослідним інститутом олій 

та жирів Української аграрної академії наук. В звітному році співробітники кафедри приймали 

участь у виконанні НДР за завданням УААН. Це розробка технології екстракції олії етиловим 

спиртом. 

 

Кафедра фізики металів та напівпровідників співпрацює з такими установами НАНУ: 

ННЦ ХФТІ 

В цьому інституті виготовляються об’єкти, що досліджуються кафедрою: 

швидкозагартовані стрічки з квазікристалічною структурою Ti-Zr-Ni і т ін., стрічки Nd-Fe-B, 

Nd-Fe-C, Sm-Co, що мають аморфну або нанокристалічну структуру і в такому стані є високо 

коерцитивними, а також алмазні та алмазоподібні покриття.. Виготовляються в цьому інституті 

і плівки гафнію, а також вихідні речовини для виготовлення плівок в ХПІ. Започатковані також 

роботи з використання в ХФТІ унікального прискорювача електронів з енергією до 40 МеВ. 

Здійснюються також  дійові контакти з розрахунково-теоретичних досліджень в галузі 

магнетизму. 

ФТІНТ НАН України 

1) Спільні роботи 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. 

2) У ФТІНТі діє філіал кафедри ФМНП для проведення учбово-дослідницької 

роботи.  

3) Спільні з відділом низькотемпературного магнетизму ФТІНТ дослідження 

багатошарових плівок Co/Cu(111), виготовлених на кафедрі ФМНП. Виявлено багатократне 

збільшення повздовжнього ефекту Керра в магнітному полі при певних товщинах мідних шарів, 

які забезпечують екстремуми обмінного зв’язку між шарами кобальту. 

4) Вимірювання при кімнатній температурі магнітоопору плівок  вісмуту, 

виготовлених на кафедрі, за допомогою унікального електромагніту з індукцією до 3 Тл у 

відділі низькотемпературного магнетизму ФТІНТ. 

ІРЕ – Інститут  радіофізики та електроніки НАН України  

Між НТУ ХПІ та ІРЕ укладено договір про співробітництво, яке здійснюється у таких 

аспектах: 

1) Спільні роботи з комплексного вивчення плівкових багатошарових наноструктур, 

а також плівок вісмуту. В ІРЕ досліджуються властивості цих об’єктів у НВЧ діапазоні, а на 

кафедрі – вимірюються статичні магнітні та магніто- резистивні характеристики. 

2) Спільні роботи зі створення ЕПР- спектрометрa з локальним статичним 

намагнічувальним полем на основі високоанізотропних постійних магнітів. 
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Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевіча НАНУ  

1)  В 2008 р. проводяться спільні роботи в рамках STCU- УНТЦ  2007-2009 рр. 

«Багатофункціональні керамічні наноструктурні покриття» міжнародного наукового 

співробітництва. 

2) Проводиться інтенсивний обмін інформацією 

Інститут надтвердих матеріалів НАНУ.  

Використовується унікальна методика наноіндентування, розроблена в цьому інституті, 

для визначення пружних констант в об’єктах, виготовлених і досліджуваних на кафедрі: плівок 

фуллериту, надтвердих покриттів на основі вольфраму та титану, стрічок квазікристалів тощо. 

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАНУ. Обмін інформацією та 

обговорювання програм щодо постановки експериментів в космічному просторі, написання 

спільних наукових праць.  

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ. Спільні дослідження 

процесів міжшарового перемішування в багатошарових плівкових композиціях Мо/Si при 

опроміненні іонами аргону. Інтенсивний обмін інформацією. 

 

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. 
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8.2. Госпдоговірні науково-дослідні роботи 

 

В 2008 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. В звітному році в університеті 

виконувалось 280 господарчих договорів із загальним обсягом фінансування 7052 тис. 

грн. Наукові дослідження виконувались на замовлення підприємств України та Франції, 

Фінляндії, Іспанії, Австрії Австралії, Великої Британії, Індії, Італії, Кореї, Німеччини, Росії, 

США, Швейцарії, Данії, Латвії, Угорщині, Словенії, Таджикистану, Узбекистану. 

 

У таблиці наведені дані, які відображають стан госпдоговірної наукової діяльності 

університету за 2008рік: 

 

Підрозділи 

НТУ“ХПІ” 

Фінансування виконаних у 2008р. робіт 

Кількість 

договорів 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

(тис.грн.) 

Обсяг 

сплачених етапів та 

робіт (тис.грн.) 

Наукові підрозділи 

базового університету 
202 3599,1 2138,25 

НДПКІ “Молнія” 64 2484,48 1282,4 

Міжнародні 

договори 
3 312 22,6 

Договори з МОН 9 656,5 656,5 

Усього 280 7052,1 4099,75 

Фінансування 

об’єктів національного 

надбання 

2 411,0 411,0 

 

Обсяг виконаних і сплачених етапів у 2008 році госпдоговірної тематики склав 

4099,75 тис. грн.. Більшість з них стали практичним продовженням наукових досліджень, 

створення новітніх технологій та конкурентоспроможних 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 різної категорії 

підпорядкованості. 

Спільно з Ізюмським тепловозоремонтним заводом вчені кафедри теорії механізмів і 

машин у 2008 році вели госпдоговірну тематику на тему "Разработка методов прогнозирования 

поведения силовых элементов рамы тепловоза 2ТЭ10М под действием эксплуатационной 

нагрузки и рекомендаций по схемам ремонта на основе анализа напряженно-деформированного 

состояния”. Мета роботи – розробка методів досліджень і структури системи автоматизованої 

генерації твердотільної і скінченно-елементної моделей рами тепловозів для дослідження 
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напружено-деформованого стану елементів рам і проведення багатоваріантних досліджень 

напружено-деформованого стану.  

Побудована математична модель і структура автоматизованої системи для генерації 

твердотільних і скінченно-елементних моделей рами тепловозів серій 2ТЕ10, 2ТЕ116. 

Запропоновані методи, моделі і програмне забезпечення можуть бути використані для 

дослідження напружено-деформованого стану рами тепловозів серій 2ТЕ10, 2ТЕ10В, а 

також визначення раціональних конструктивних схем і технологічних параметрів в процесі 

проведення ремонтних робіт. Розвиток запропонованих розробок представляє науковий, 

практичний інтерес і може дати значний економічний ефект при забезпеченні міцності і 

жорсткості просторових зварних конструкцій. 

Наступна робота з Маріупольським ВАТ «ГСКТІ» – розробка нових методів розрахунку і 

синтезу макету механізму нахилу плавильної печі для оснащення автоматизованих ліній 

крупного литва на основі розрахунково-експериментального моделювання динамічних 

процесів, а також створення і вдосконалення на цій основі конструкції механізму нахилу 

плавильної печі на 60 т металу для оснащення лінії крупного вагонного литва. Розроблено 

метод синтезу макету механізму нахилу плавильної печі та створений комплекс його 

параметричних моделей: математична та геометрична моделі; скінченно-елементні моделі. 

Розроблені науково обґрунтовані рекомендації по вдосконаленню механізму нахилу плавильної 

печі на 60 т металу та визначені його раціональні параметри для унікальної автоматизованої 

лінії крупного вагонного литва у ВАТ „Азовмаш”. 

     

 

Також робота – по розробки нових методів розрахунку і синтезу крана-перевантажувача 

для ВАТ «Алчевськкокс» вантажопідйомністю 20 т на основі розрахунково-

експериментального моделювання динамічних процесів. 

Розроблено метод синтезу крана-перевантажувача та створений комплекс його 

параметричних моделей: математична модель динамічних процесів; геометричні моделі; моделі 

режимів навантаження; скінченно-елементні моделі. Розроблені науково обґрунтовані 

рекомендації по вдосконаленню крана-перевантажувача та визначені конструкція і раціональні 

параметри крана. 

На замовлення Міністерства освіти і науки України, м. Київ. за темою: "Розробка 

теоретичних основ комп’ютерних кластерних технологій та унікального програмно-апаратного 

комплексу для дослідження складних та надскладних механічних систем” було розроблено 

теоретичні основи методу узагальненого параметричного опису складних механічних систем. 

Створена методика автоматизованого генерування скінченно-елементних моделей 
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складнопрофільних тіл з поверхнями, що кінематично генеруються, на основі узагальненого 

параметричного опису. Розроблено структуру унікального програмно-апаратного комплексу на 

основі комп’ютерного кластера «Політехнік-125». 

Основним предметом науково-дослідної роботи «Розробка систем енергозбереження для 

ЗАТ „Бахмутский аграрный союз» кафедри загальної теплотехніки є аналіз потенціалу 

скидних низькотемпературних потоків і природних поновлюваних джерел показав, що 

найбільш перспективними для застосування в теплових насосах є ґрунт і скидне повітря зі 

свинарника. Проаналізовані 5 варіантів схем опалення й гарячого водопостачання 

свинокомплекса із застосуванням теплового насоса й з рекуперацією теплоти скидного 

вентиляційного повітря.  

 

 
 

Для цілей опалення найбільш вигідним з економічної точки зору представляється Варіант 

3 - спільне використання ґрунтового теплового насоса й центрального кондиціонера. Реалізація 

цього варіанта приведе до зниження експлуатаційних витрат до 200125 грн./рік на один 

свинарник. У цілому по свинокомплексу економія по експлуатаційних витратах орієнтовно 

складе 8405250 грн. на рік. Строк окупності встаткування складе 6 років при існуючих цінах на 

газ (1500 грн/1000 м
3
) і електроенергію (0,5 грн/квт·година). При прогнозованому підвищенні 

ціни на газ до 3000 грн/1000 м
3
 строк окупності знизиться до 2,5 років. 

Впровадження теплонасосної установки типу "повітря" - "повітря" з рекуперацією скидної 

теплоти для нагрівання припливного повітря (Варіант 2) дозволить спростити монтаж 

теплонасосного встаткування в порівнянні з установкою ґрунтового теплового насоса. 

Орієнтовна економія  засобів на експлуатаційні витрати складе 141913 грн. у рік на один 

свинарник. У цілому по свинокомплексу економія по експлуатаційних витратах орієнтовно 

складе 5960346 грн. у рік. Строк окупності такого встаткування складе від 9,3 до 4 років 

залежно від  цін на газ, відповідно 1500 грн/1000 м
3
 й 3000 грн/1000 м

3
. 

 

Перспективним представляється впровадження на свинокомплексі теплового насоса 

"ґрунт - вода" для одержання гарячої води в кількості, що достатня для задоволення наявної 

потреби свинокомплексу. Орієнтовна економія  засобів на експлуатаційні витрати складе 63150 

грн. у рік. Строк окупності даного встаткування при сьогоднішніх цінах на газ (1500 грн/1000 

м
3
) складе 14 років, однак при прогнозованому в найближчі роки підвищенні ціни на газ у два 

рази строк окупності складе 2,2 роки. 
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Реалізація схеми утилізація скидної теплоти для нагрівання припливного повітря без 

застосування теплового насоса дозволить на 50 % знизити загальне енергоспоживання за 

опалювальний період, однак у порівнянні з варіантами з тепловим насосом не забезпечить 

режим кондиціонування повітря у свинарнику для комфортного змісту свиней у літній період. 

Орієнтовна економія засобів на експлуатаційні витрати складе 134549 грн. у рік на один 

свинарник. У цілому по свинокомплексу економія по експлуатаційних витратах орієнтовно 

складе 5651058 грн. у рік. Строк окупності такого встаткування складе від 3,9 до 2 років 

залежно від  цін на газ, відповідно 1500 грн/1000 м
3
 й 3000 грн/1000 м

3
. 

 

Науковими співробітниками кафедри двигуни внутрішнього згорання у роботі «Аналіз і 

математичне моделювання кінетичних показників процесу згоряння біопалива в 

чотиритактному дизелі» на замовлення Клайпедського університету було проведено стендові 

випробування дизеля вітчизняного виробництва при роботі на МЕРМ і його суміші з дизельним 

паливом. Виконано індиціювання циліндра дизеля й вимір тиску упорскування палива.  
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В результаті проведеного експерименту отримані дані по ефективних й індикаторних 

показниках роботи дизеля на МЕРМ і його сумішах з дизельним паливом, а також масиви 

індикаторних діаграм і тисків палива в системі упорскування. 

У результаті розрахункових досліджень зроблена оцінка впливу деяких конструктивних і 

регулювальних параметрів дизеля на показники його паливної економічності й токсичності ВГ 

Результати проведених досліджень можуть бути основою для подальшого проведення 

НДР у даному напрямку. Область застосування результатів - дизельні двигуни у всіх 

областях народного господарства. 

Кафедрою електричного транспорту та тепловозобудування за темою „Розробка 

програмно-алгоритмичного комплексу проектування тягових синхронних двигунів із 

збудженням від постійних магнітів” було, вперше у практиці вітчизняного проектування 

тягових електричних машин, розроблена інженерна методика розрахунку синхронного 

тягового двигуна зі збудженням від постійних магнітів, яка дозволяє  вирішувати як задачі 

проектування двигунів зі збудженням від постійних магнітів для тяги, допоміжних 

електродвигунів, так і проводити розрахунки їх робочих властивостей у залежності від 

відповідного закону  управління та характеристик навантаження. Згідно цієї методики 

створений програмний комплекс, який включає до себе програму перевірочного розрахунку 

тягового синхронного двигуна  зі збудженням від постійних магнітів. Запропонована 

методика розрахунку втрат у тяговому синхронному двигуні зі збудженням від постійних 

магнітів, яка дозволяє урахувати додаткові втрати в обмотці статора, обумовлені 

несинусоідальною формою  питаючого напруження. 

Проведений перевірочний електромагнітний розрахунок тягового синхронного двигуна  

для вагона метро потужністю 130 кВт, номінальною частотою обертання 1480 об/хв  та лінійне 

напруження живлення 265 В. За результатами розрахунку отримані такі результати: струм 

фазний 313А, товщина постійного магніту 32мм, к.п.д. двигуна 0,958 о.е.  

Основним результатом науково-дослідної роботи “Експертиза рекомендацій по ремонту 

заземлюючого пристрою, (ЗП) підстанцій з використанням електромагнітної методики 

діагностики і повторний розрахунок розподілу потенціалів по території ЗП по розробленій 

програмі” кафедри автоматизованих електромеханічних систем є– удосконалена 

математична модель розрахунку реального ЗП, що знаходиться в двошаровому ґрунті, з 

урахуванням довільного напрямку заземлювачів у просторі і нелінійній залежності повного 

опору сталевого провідника від густини струму; 

 – розроблені способи для прискорення розрахунку заземлювальних пристроїв 

електроенергооб’єктів з великою кількістю вузлів заземлювальної сітки, що дозволило суттєво 

скоротити час розрахунку аварійних режимів; 

 – розроблене програмне забезпечення для аналізу експериментальних даних, одержаних 

при виконанні вертикального електричного зондування ґрунту, до двошарової моделі; 

 – проведено аналіз факторів, які впливають на вартість виконання робіт по 

модернізації діючого заземлювального пристрою. 

За 2008 рік були виконанні роботи за виданими рекомендаціями на восьми 

високовольтних підстанціях України (Дніпровська енергетична система м. Нікополь, м. 

Кіровоград, Крименерго м. Сімферополь, Запоріжжяобленерго м. Запоріжжя, ТОВ "ЕК Сервіс-

Інвест"). 

Також вчені кафедри займались розробкою методики проектування промислових 

електроприводів з урахуванням від’ємного опору тертя. Запропоновані нейрорегулятори та 

квазінейрорегулятори, які дозволяють поліпшити якість регулювання в електромеханічних 

системах з від’ємним опором тертя. Результати досліджень будуть передані промисловим 

підприємствам й розробникам сучасних систем електропривода, а також будуть впроваджені 

в учбовий процес на кафедрі “Автоматизовані електромеханічні системи”.В практичному плані 
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важливим досягненням є запропонований квазінейрорегулятор з простою архітектурою, який 

дозволяє одержувати задані показники регулювання і не потребує громіздких розрахунків для 

визначення вагових коефіцієнтів  нейронної мережі. 

Результати роботи використовуються при підготовці монографії “Динаміка 

електромеханічних систем з нелінійним тертям”, в учбовому процесі в курсах “Нові фізичні та 

математичні методи керування”, а також при підготовці дипломних проектів магістрів та 

спеціалістів. 

Відповідні висновки та методики будуть передані проектно-конструкторським 

організаціям: АО“Важпромавтоматика”, АО“ЕЛАКС”, АО“КОМПЕЛ” та іншим. 

Для впровадження квазінейрорегулятора у промислові електроприводи доцільно 

використання програмно-логічних інтегральних схем, що суттєво підвищить швидкість 

регуляторів і їх функціональні можливості, що в свою чергу приведе до впровадження 

енергозберігаючого електроприводу на базі перетворювача ПЧРТ–3, який впроваджено на 

“Харківському приладобудівному заводі ім. Т.Г.Шевченко” 

На кафедрі автоматики і управління в технічних системах, за замовленням ХК 

«Луганськтепловоз» для дизель-поїзду було оптимізовано поосне регулювання асинхронних 

тягових електричних приводів під час розгону та гальмування з урахуванням факторів 

пробуксовки та юзу. Оптимізовано управління дизель-генераторною установкою з метою 

скорочення  витрат палива. В порівнянні із світовими аналогами розробка відповідає кращім 

світовим зразкам, існуючим на сьогодення. Впровадження розробки на дизель-поїзді ДЕЛ-

02М дає економію палива до 3 процентів. Пропонована  розробка  може  бути  реалізована у  

міністерстві транспорту України та  Росії. Виготовлено чотири зразки системи регулювання, які 

впроваджено на модернізованих дизель-потягах №1, №2, №3, №4. Планується серія з 30 

екземплярів для російських залізничних доріг. Експериментальні дослідження систем 

регулювання довели працездатність нової апаратури, її надійність та спроможність до 

економії в межах 3 відсотків від номінального розходу палива. 

Також на кафедрі виконувалась робота по темі «Розробка та впровадження регульованого 

асинхронного електроприводу» . Розроблено асинхронний мікропроцесорний електропривод, 

зв’язаний по інтерфейсу з комп’ютером для організації циклу лабораторних робіт по 

електроприводу в Харківській національній академії міського господарства. В порівнянні із 

світовими аналогами розробка відповідає кращім світовим зразкам, існуючим на сьогодення. 

Пропонована  розробка   реалізована у  міністерстві науки та освіти  України.  

В роботі «Розробка  технології  та виготовлення експериментального оснащення 

стаціонарного підігріву парафінової водонафтової емульсії в свердловині» яка укладена між 

кафедрою інтегровані технології, процеси та апарати та ТОВ «Торговий дім «Укр-Ленд» 

розроблено технічне завдання. Проведено розрахунки геометричних та електричних параметрів 

нагрівачів для насосно-компресорних труб для видобутку парафінізованої нафти на свердловині 

№ 56 Личківського родовища, відпрацьовано схеми комутації та підключення нагрівачів. 

Розроблено принципову схему для створення контрольно-вимірювальної апаратури, що керує 

швидкістю нагріву. Спроектовано й виготовлено оснастки для формування нагрівачів. 

Виготовлено експериментальні зразки нагрівачів і проведено дослідження їх працездатності в 

умовах перенавантаження та температур, котрі змінюються циклічно. Доведено, що 

працездатність створених нагрівачів набагато перевищує 2 000 годин безперервної 

експлуатації. Спроектовано та виготовлено оснастки для монтажу нагрівачів на НКТ. 

Розроблено математичну модель течії й конвективного теплообміну нафти в насосно-

компресорних трубах при їх поверхневому нагріві створеними керамічними нагрівниками. 

Зроблено розрахунки та схеми електричної комутації, підключення до зовнішніх джерел 

живлення блоків нагрівних елементів, схеми термометрирування і керування процесом 

підігріву нафти на НКТ. 
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Виготовлено й поставлено Замовнику комплект нагрівників для стаціонарного підігріву 

парафіноносної водонафтової емульсії в свердловині. 

Змонтовано нагрівники на поверхні 4 насосно-компресорних труб, проведено їх 

комутацію в блоки, поверхню труб з нагрівниками ізольовано тепло-, гідро-, електрозахисним 

матеріалом. 

Зроблено регулятор потужності, що виділяється блоками нагрівальних елементів, котрі 

встановлено на НКТ й приймач термометричної інформації про процес нагріву. 

Науковими співробітниками кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей 

у результаті роботи визначено хіміко-мінералогічний склад та досліджено кераміко-

технологічні властивості глинистої сировини Центрального Донського родовища Донецької 

області. Визначена придатність окремих ділянок родовища до використання в якості основної 

сировини у виробництві клінкерної цегли. Вивчено флюсуючу здатність кварц-

польовошпатових пісків трьох різних кар’єрів. З використанням різних комбінацій глинистої 

сировини та добавки кварц-польовошпатових пісків розроблено велику кількість керамічних 

мас різного кольору та ступеню спікання. Проведення експериментального вивчення фізико-

механічних характеристик дослідних зразків довели можливість отримання грубокерамічних 

матеріалів із щільно спеченою структурою в умовах термообробки при температурі випалу 

1100 
о
С. В якості оптимальних обрані склади мас, для яких показники водопоглинання та 

міцності на стиск знаходяться в межах 1,75 - 5,2 % та 28,2-31,37 МПа відповідно. Використання 

розроблених мас дозволить отримати клінкерну цеглу досить високої марочності при випалі 

за умов відносно невисокої температури ~ 1100 
о
С.  

Також було  розроблено дослідні маси для отриманні лицьової цегли, до складу яких  

вводили в різному співвідношенні біловипалювальні глини Центральної Донської ділянки та 

червоновипалювальні глини Ново-Красноторської ділянки. Досліджено вплив добавок піску на 

властивості зразків, який вводили для армування структури та зменшення повітряної та 

вогневої усадок виробів, отриманих на основі керамічних мас із підвищеним вмістом глин 

Краматорських. Дослідженнями експлуатаційних та декоративних властивостей виробів, 

отриманих на основі розроблених керамічних мас встановлено склади оптимальних мас для 

отримання лицьової цегли, які характеризуються водопоглинанням в межах 8-12 % та міцністю 

на стиск від 34 до 43 МПа. Взагалі усі дослідні зразки мають властивості, які відповідають 

вимогам галузевого ДСТУ. Розроблені керамічні маси дозволяють отримати вироби 

широкої кольорової гами: помаранчеві, персикові, червоні, коричневі. 
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Для отримання зразків коричневого кольору в якості основної сировини використовували 

глини Ново-Красноторської ділянки та добавки піролюзиту (Mn2O3) в кількості від 3 до 8 %. 

Оптимальні зразки за показниками водопоглинення не перевищували 15%, мали відносно 

високу міцність на стиск, а також характеризувались відсутністю дефектів поверхні: дутиків, 

висолів, виплавок та мінеральних утворень. 

В звітному році працівниками кафедри було проведено ще кілька робіт: 

 «Дослідження взаємодії глиноземвміщуючого заповнювача (корунд, шпінель, 

мулітокорунд) з фосфатним зв’язуючим (поліфосфат натрію, АХФС)  

Проведено рентгенофазовий, хімічний та петрографічний аналіз аналіз глиноземвміщуючих 

матеріалів (корунду, муліту, шпінелі, глинозему). Проведено дослідження зв’язок: поліфосфат 

натрію, АХФС, ЛСТ.  

Розроблені склади і освоєна технологія шиберних плит з безвипальною мулітокорундовою 

(мулітовою) основою з мас на фосфатних з’вязуючих (ПФН і АХФС) і випаленою корундовою 

або шпінельвміщуючою вставкою. Технологія забезпечує зниження собівартості шиберних 

складених плит на 15-25% порівняно з випальними внаслідок економії енергозатрат і зниження 

браку при виготовленні безвипальної  основи. 

Безвипальна основа відрізняється стабільністю геометричних розмірів, є безусадочною, і 

має стабільні характеристики властивостей. Стійкість складених плит з безвипальною 

основою  – на рівні стійкості випальних, однак виробництво розроблених варіантів є  більш 

технологічним, енергозберігаючим і економічно більш доцільним.  

Вперше досліджено субсолідусну будову системи СaO-ZnO-Al2O3-SiO2.  Розроблено 

теоретичні основи технології складених шиберних затворів. 

Матеріали роботи будуть використані при підготовці курсів лекцій по дисципліні Хімічна 

технологія вогнетривів та Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів. 

«Відпрацювання технології виробництва стінової, лицьової та теплоефективної 

будівельної кераміки з використанням глинистої сировини Дибінецького та Хорольського 

родовищ» 

Визначено хіміко-мінеральний склад та кераміко-технологічні властивості глинистої 

сировини Дибінецького родовища Київської області. Розроблено склади керамічних мас та 

встановлено технологічні параметри виробництва стінової та лицьової будівельної кераміки. 

Досліджено хімічний, мінералогічний та гранулометричний склади глинистої сировини 

Хорольського родовища та її технологічні властивості. Підібрані шихти для отримання 

керамічних мас з оптимальними формувальними характеристиками. Визначено вид та кількість 

пластифікуючих добавок і поризаторів для отримання тепло ефективних керамічних виробів за 

методом пластичного формування. Вивчено експлуатаційні властивості отриманих виробів: 

межа міцності на стиск 200-250 кгс/см
2
, морозостійкість – 35-50 ціклів, водопоглинення 10-   15 

%.   

В роботі «Розробка та впровадження конденсаційного повітропідігрівника для котла 

КВГМ 6,5» яка укладена між кафедрою парогенераторобудуванням на замовлення КП 

«Харківські теплові мережі» у 2008 році виконувалися роботи по розробки і видачі робочої 

конструкторської документації з повітропроводів та газоходам для обв'язування корпусу КПП. 

Робочий проект був розроблений і в даний час газо і повітропроводи КПП за проектом 

виготовлені і відправлені для монтажу в котельну. Розроблено технічне завдання для виконання 

проекту фундаменту під КПП, колонами каркаса і прогінної будови, які необхідні для кріплення 
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газо та повітропроводів КПП. В процесі розробки технічного завдання нами були розраховані і 

передані тепловим сітям статичні та динамічні навантаження і згинальні моменти до 

фундаментів, а також частоти та амплітуди коливань верху фундаменту, що необхідне для 

розробки проекту фундаментів.  

Розроблена робоча конструкторська документація на колони, каркас та прогінну будову 

для монтажу газоходів КПП. На даний час ця конструкторська документація передана 

замовнику для виготовлення фундаментів і металоконструкцій КПП, які на даний час 

виготовлені.  

На даний час виконуються роботи по збиранню та монтажу корпусу, каркаса і теплової 

схеми КПП, які частково виконуються у цьому, а частково наступного року після закінчення 

опалювального сезону 

Вченими виконавцями кафедри загальної електротехніки розроблено і виготовлено 

високошвидкісний електродинамічний привод індукційного типу з електронним керуванням і 

високими питомими показниками. Проведені теоретичні та експериментальні дослідження 

високошвидкісного електродинамічного приводу, призначеного для застосування у ПЕОМ для 

захисту інформації.  

Виготовлено зразок приводу та стенду, на якому проведені експериментальні дослідження 

за допомогою приладу ВШВ-003-М3 та електронного вольтметру RIGOL DS 5022M. 

Вольтметром реєструвався імпульсний струм в обмотці індуктора, а приладом  ВШВ-003-М3 – 

виброприскорення та віброшвидкість, які виникали у пластині, на яку діяв бойок, що 

прискорювався якорем електродинамічного приводу. Для вимірювань застосовувався 

п’єзоелектричний вібровимірювальний перетворювач ДН-3-М1 та ДН-4-М1, що мають 

коефіцієнт перетворення відповідно 10 мВ*с
2
/м та 1 мВ*с

2
/м. 

Виконано комплекс експериментальних досліджень при різних напругах та ємностях 

конденсаторного накопичувача енергії, при різних режимах роботи приводу та руху якоря. 

Основним результатом науково-дослідної роботи «Удосконалення якості і 

конкурентноздатності продукції ЗАТ «ХЕМЗ-ІРЕС» і визначення їх ефективності»  кафедри 

економіки і маркетингу є - доведена необхідність визначення ефекту виробів в залежності від 

сфери їх функціонування. Запропонований склад показників визначення ефекту 

електродвигунів в залежності від етапу їх розрахунку і умов роботи. Визначені особливості 

оцінки соціально-економічної ефективності виробництва та реалізації електродвигунів 

виробництва ЗАТ ІРЕС «ХЕМЗ», які не є засобами праці у прийнятій класифікації, а входять до 

системи управління ними. Намічені напрямки відповідних розробок у цьому плані. 

Практична цінність полягає в можливості створення більш якісних та конкурентноздатних 

електродвигунів в результаті врахування особливості їх функціонування, створення передумов 

для розробки методів економічної оцінки аналізуємих нововведень. 

Цінність результатів для навчально-наукової роботи полягає в удосконаленні учбових 

курсів «сертифікація та якість продукції», «управління витратами», «проектний аналіз», 

«економіка підприємства» для студентів економічних та інженерних спеціальностей. 

 

Предметом науково-дослідної роботи кафедри матеріалознавства у 2008 році було 

дослідження впливу фазового складу МДО покриттів на їх механічні властивості. Встановлено, 

що МДО сплавів Д16, АК-4 та АК-6 призводить до формування покриттів основними фазами 

яких є корунд – α-Al2O3 та γ-Аl2O3. Співвідношення між цими фазами визначається режимами 

МДО та хімічним складом оксидуємих сплавів. Найбільшу кількість α-Al2O3 отримано при 

оптимальних умовах оксидування на сплаві Д16 (до 80 %). Установлена кореляція між 

кількістю фази α-Al2O3, та твердістю покриттів. При наявності в покритті фази α-Al2O3 в 
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кількості 80 % твердість зростає до 20 000 МПа. Досліджені антифрикційні властивості МДО-

покриттів на сплаві Д16. При терті з мастилом fтертя ≤ 0,01, ih покриття = 10
-10

.  

Дослідження проводились на сплавах Д16, АК-4 та АК-6, які використовуються для 

виготовлення деталей бензонасосів автомобілів. 

Оптимізація процесу МДО була спрямована на отримання покриттів з максимальною 

твердістю. Для деталей із сплаву Д16 було досягнуто МДО-покриття твердістю ~ 20 000 МПа. 

МДО-покриття задовольняють трьом головним вимогам відносно тертя: 

– мають високу твердість; 

– гарну адгезію з алюмінієвою основою; 

– низьку хімічно-адгезійну взаємодію з багатьма матеріалами, з якими можливий контакт 

при терті. 

 
Електронно-мікроскопічне зображення МДО-покриття 

 

Визначення антифрикційних характеристик пар тертя відбувалося по розробленій 

методиці що передбачала зіставлення різних сполук пар тертя  їх ступінчасте навантаження та 

розвантаження під час випробувань. 
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Електронно-мікроскопічне зображення поперечного перетину зразка  

1 – Al, 2 – корунд (α-AI2O3), 3 - γ-AI2O3, 4 - муліт 

 

Дослідження проводилося у різних середовищах з мастилом (дизельне масло М14В2, 

вода) та без (сухе тертя). Визначення антифрикційних характеристик пар тертя проводилося на 

машині тертя СМЦ-2 по схемі “диск – колодка”. 

Досліджувались антифрикційні характеристики для різних пар тертя. 

Диском слугували гільзовий чавун, високоміцна сталь 30ХГСН2А після загартування та 

низького відпуску та сплав Д16 з покриттям МДО. 

Колодки були виготовленні зі сплавів Д16, АК-4 та АК-6 з покриттям МДО. 

 

 
 

Головними науковими результатами-є найкращі фрикційні властивості виявлені у парі 

тертя гільзовий чавун та МДО-покриття на сплаві АЛ25. Коефіцієнт тертя fтертя ≤ 0,005 при 

високій зносостійкості та здатності витримувати навантаження до 100 МПа. 

В режимі сухого тертя МДО-покриття на сплавах Д16 та АЛ25 мають коефіцієнт тертя в 

межах 0,1–0,3 при малих питомих навантаженнях до  15 МПа. 
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Досліджена сумісність пар тертя з алюмінієвих сплавів з МДО-покриттями. Встановлено, 

що кращі фрикційні властивості мають пари тертя з МДО-покриттями різної твердості. Дано 

пояснення. 

МДО-покриття на сплавах Д16 мають низький коефіцієнт тертя та високий опір зносу при 

терті з мастилом fтертя ≤ 0,01, ih покриття = 10
-10

. 

Встановлено, що низький коефіцієнт тертя реалізується не тільки в умовах змащування, 

але і при терті у воді. 

Виготовлена партія деталей для бензонасосів автомобілів з алюмінієвих сплавів Д16 та 

АК-4 та АК-6 з  МДО-покриттям. 

Деталі пройшли натурні випробування в умовах високих механічних та термічних 

навантажень. Результати випробувань показали що деталі з МДО-покриттям є роботоздатними і 

дають можливість збільшити термін служби в 2–3 рази. 

В роботі з  ВАТ «ТУРБОАТОМ» кафедрою турбінобудування була виконана науково-

дослідна робота «Розробка вдосконалених профілів соплових лопаток парових турбін ТЕС і 

АЕС» 

У ЦВД турбін ВАТ «ТУРБОАТОМ» К-310-23,5, К-325-23,5 і ін. використовуються 

решітки з початковим профілем Н4 в діапазоні відносин хорди профілю до висоти лопатки lb /  

від 1 до 3, що обумовлює підвищені сумарні втрати в проточній частині. При цьому в ступенях 

активного типу роль соплових решіток у формуванні ККД набагато більша, ніж робочих. 

Виконані розрахункові дослідження двомірної течії в решітках стандартних профілів Н4 і 

решітках вдосконалених профілів. Показано, що решітки вдосконалених профілів при 

відношенні lb / =3 і числі Маха М=0,4 мають коефіцієнт сумарних втрат нижче на ~ 2%, ніж 

решітки профілів Н4. 

Для виконання експериментальних досліджень підготовлений випробувальний стенд, 

зібрана схема вимірювань і проведена тарировка зондів. Розроблена комп'ютерна програма для 

обробки експериментальних даних і розрахунку аеродинамічних характеристик решіток 

профілів. 

Виконаний монтаж решіток профілів Н4 і монтаж решіток вдосконалених профілів, 

проведені експериментальні дослідження цих решіток на режимі М=0,4 51025,5Re  . 

Визначені профільні, сумарні і кінцеві втрати для відношення lb / =1,5 і 3. Отримана залежність 

сумарних і кінцевих втрат від відношення lb / . Показано, що на дослідженому режимі lb /  >1 

сумарні втрати в решітках вдосконалених профілів нижчі, ніж в решітках профілів Н4. Для 

лопаток з відношенням lb / =3 різниця сумарних втрат порівнюваних решіток профілів досягає 

значення 2%, як і було визначено шляхом розрахункових досліджень.  

У роботі на замовлення  «Харківобленерго» науковими співробітниками кафедри 

«Передача електричної енергії» було досліджено  електричні характеристики складних 

заземлювальних пристроїв електроустановок та їх елементів при визначенні відповідності 

вказаних  характеристик нормативним параметрам. Електричні характеристики електродів 

заземлення підвищеної провідності розтіканню, кожен з яких виконується як вертикальний 

електрод, що розміщений в обмеженому об’ємі дрібнодисперсного технічного вуглецю, і 

врахування цих електродів при математичному моделюванні електричних характеристик 

складних заземлювальних пристроїв. 

Розроблена модель електродів заземлення підвищеної провідності розтіканню в 

двошаровій землі як сукупності прямолінійних електродів. Від існуючих вона відрізняється 

обґрунтуванням на підставі досягнення заданого наближення електричних характеристик в 

процесі нарощення сукупності прямолінійних електродів до рівнозначних характеристик 

еталонної моделі; остання передбачає вирішення крайової задачі для потенціалу, яка 

задовольняє рівнянню Лапласа, методом кінцевих різниць. 
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Удосконалено алгоритм розрахунку складних заземлювальних пристроїв 

електроустановок. Від існуючих він відрізняється врахуванням електродів підвищеної 

провідності розтіканню як сукупності прямолінійних електродів. 

Використання електродів підвищеної провідності розтіканню спрямоване на оптимізацію 

конструктивних характеристик складних заземлювальних пристроїв електроустановок. В 

умовах діючих електроустановок електроди підвищеної провідності розтіканню є одним з 

технічних рішень по досягненню допустимих значень нормованих параметрів заземлювача, 

якщо вказані параметри перевищують допустимі. 

Розроблені електроди підвищеної провідності розтіканню змонтовані як дослідні зразки на 

підстанції «Орджонікідзівська - 110 кВ» АК «Харківобленерго»; спосіб виконання вказаних 

електродів захищений патентами України №№9874 та 23105 «Спосіб виконання 

заземлювальних пристроїв електричних станцій та підстанцій». 

Після дослідно-промислової експлуатації зразків електродів інформація щодо цього 

рішення може бути переданою до ДПВ НДІ «Укренергомережпроект» та інших проектних 

організацій з проектування електроустановок, а також до відповідних підприємств 

електроенергетики. 

В роботі з «Сєвєродонецьким об’єднанням Азот» наукові співробітники кафедри хімічної 

технології неорганічних речовин, каталізу та екології розробили методику проведення 

експерименту та методи аналізу оксиду азоту (I) із суміші N2 та NO2. Методика проведення 

експерименту дозволила досліджувати процес у широкому інтервалі змін технологічних 

параметрів і вивчити вплив на вихід оксиду азоту (I) тільки одного параметру – тиску, 

температури, часу каталізу або лінійної швидкості АПС. 

Дослідження проводились на платиноїдному каталізаторі складу: Pt – 92%; Pd – 4,5%; Rh – 

3,5%. Об’ємна доля аміаку 9,5–10,5%.   

На підставі результатів досліджень встановлено, що збільшення часу контакту приводить 

до зменшення виходу оксиду азоту (I). Це зв’язано зі збільшенням виходу основного продукту 

окиснення аміаку – оксиду азоту (ІІ). При малому часі контакту через високу потужність по 

аміаку на каталізаторі створюються умови для адсорбції аміаку та його перетворення в оксид 

азоту (I). Підвищення часу контакту або збільшення числа контактних сіток зменшує 

напруженість каталізатора, і створюються умови для спрямування процесу в сторону цільової 

реакції утворення оксиду азоту (ІІ). Збільшення лінійної швидкості поліпшує масообмін між 

поверхнею каталізатора і компонентами аміачно-повітряної суміші, і при визначених величинах 

коефіцієнтів обміну вихід оксиду азоту (I), при інших рівних параметрах, досягає 

максимального значення і далі не змінюється. Підвищення температури від 1123 до 1223 К 

приводить до зменшення виходу оксиду азоту (I). При високих температурах платиноїдні сітки 

у надлишок покриті киснем, і на них відбувається селективне окиснення аміаку в оксид 

азоту (ІІ) за рахунок заглушення побічних конкуруючих реакцій. Дослідження показали, що 

збільшення тиску через високі навантаження по аміаку сприяє  його накопиченню на поверхні 

каталізатора і прискоренню окиснення до оксиду азоту (I). При цьому вихід оксиду азоту (ІІ) з 

підвищенням тиску зменшується.  

Таким чином на підставі результатів досліджень встановлено, що для забезпечення 

мінімальних витрат аміаку у вигляді закиси азоту необхідно вести процес при невисокому 

тиску, невеликих лінійних швидкостях газового потоку при підвищенні температури каталізу. 

Отримані дані дозволяють оптимізувати процес контактного окиснення аміаку і 

забезпечити високу селективність процесу по NO. 
За результатами проведених досліджень  також встановлено, що паладій є  єдиний метал, 

який придатний для розкладу NO2 до N2  і адсорбованого кисню, який запобігає подальшу 

адсорбцію NO2. В присутності NH3  атоми адсорбованого кисню запобігають подальшому 
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продовженню дисоціації NO2. Тому необхідно використовувати сітки, які вмістять паладій у 

верхньому шарі каталізаторного пакета, де вміст аміаку в реакційному газі ще високий. 

Запропоновано каталізатор, які вмістіть 5 % паладію і на якому було досягнуто зменшення 

утворення  NO2  на 30 % . 

На кафедрі технології палива та вуглецевих матеріалів у 2008р проведено дослідження: 

використання вуглеводнів прямого коксового газу в промислових умовах коксохімічного за 

воду для виробництва синтез-газу.У роботі передбачено використання електроконвертора 

оригінальної конструкції, розробленого і виготовленого на кафедрі технології палива та 

вуглецевих матеріалів.А саме -проведено випробування досвідченої установки в умовах ВАТ 

„ЯКХЗ” переконливо підтвердило високу ефективність електроконвертора, що  забезпечує 

термодинамічні умови процесу глибокого  окислювання вуглеводнів прямого коксового газу. 

 

 

Процес електроконверсії протікає без застосування каталізаторів і  підвищених тисків. 

Високий вихід гарячих газоподібних відновників (до 98 – 99%  суми  З  і  Н,)  у  процесі  

електроконверсії  сирого  коксового  газу,  визначає можливість його використання без 

додаткового очищення й  вторинного нагрівання. 

Часткове співвідношення відбудовних компонентів у газі електроконверсії СКГ відповідає 

вимогам, пропонованим як до відбудовного   газу для потреб металургії (одержання губчатого 

заліза), так і до синтезу-газу для хімії органічного синтезу. 

Кафедра технології жирів тісно співпрацює з ЗАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» 

Метою цієї роботи було: розробити та впровадити технологію підвищення строків 

зберігання готової маргаринової продукції. Для забезпечення конкурентноздатності 

українських харчових підприємств необхідно вирішити цілий комплекс питань, пов'язаних з 

підвищенням ефективності виробництва, а також якості кінцевої продукції за рахунок 

впровадження в процес виробництва нових технологічних рішень. 

Вторинні продукти окислення, що утворюються під час переробки жирів знижують якість 

жировмістивної продукції та зменшують її термін зберігання. 

Для вирішенні цієї проблеми в рамках даного договору були розроблено технологічні 

прийоми, що забезпечують зниження анізідінового числа, що є кількісною характеристикою 
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накопичення вторинних продуктів окислення, а також розроблено методику зниження металів 

змінної валентності, які є ініціаторами процесу окислення. Було розроблено  технологію 

видалення пероксидних сполучень та технологію сухої нейтралізації, а також розроблено  

технологію видалення карбонілвміщуючих сполучень на стадії адсорбційної очистки 

На протязі 2008 року вчені кафедри автоматизації хіміко - технологічних систем та  

екологічного моніторингу розробили робочу документацію програмного забезпечення АСУ 

ТП відділення очищення розсолу. 

На підприємстві содової галузі хімічної промисловості України вона проводиться уперше і 

здійснюється шляхом впровадження в умовах діючого виробництва: ВАТ «Кримський содовий 

завод». 

Результати роботі дозволять удосконалити систему управління технологічними процесами 

відділення очистки розсолу за рахунок використання сучасних багатофункціональних 

мікропроцесорних контроллерів. Техніка такого рівня надає широкі можливості для розробки і 

реалізації систем контролю і управління, максимально адаптованих до умов технологічного 

процесу у вказаному відділенні.  

У роботі представлені базові алгоритми програмування: уведення-виведення інформації з 

пристроїв зв'язку з об'єктом (ПЗО), функціонування лицьової панелі контроллерів, 

регулювання, статичного і динамічного перетворення та інші.  

Розроблено  програми контролю и регулювання, а також здійснена конфігурація системи в 

повному обсязі для всіх апаратів відділення  очищення розсолу.  

Дано алгоритми контролю й регулювання з обліком технологічних і параметричних змін, 

наведені типові алгоритми функціонування мікропроцесорних пристроїв, їхня характеристика. 

Отримані в ході виконання роботи результати увійшли складовою частиною в робочу 

документацію на АСУ ТП відділення очищення розсолу ВАТ «Кримський содовий завод»  Це 

дозволило здійснити заходи щодо включення системи в промислову експлуатацію і 

ефективного її використання в управлінні процесом очищення розсолу для виробництва 

кальцинованої соди. 

У роботі на замовлення ДКП «Харькокоммуночиствод» науковими співробітниками 

кафедри технології пластмас продовжувались роботи по виготовленню та випробуванню 

кришок та корпусів люків. 

Рекомендовані склади для поверхневої стабілізації кришок та корпусів люків оглядових 

колодязів. Виготовлені дослідні екземпляри кришок із захисним стабілізуючим покриттям. 
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Проводились роботи по розробці складів для виготовлення решіток ливневої каналізації. 

Передбачена розробка технологічного процесу виробництва решіток липневої каналізації 

з використанням сумішей вторинних полімерних матеріалів, технологічної та нормативної 

документації, а також випуск дослідної та промислової партії цих виробів. 

Наукова робота кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами 

«Соціально-філософський аналіз взаємодії між Україною і Республікою Таджикистан» 

відповідно до технічного завдання на виконання робіт за договором виконавцем здійснено 

соціально-філософський аналіз сутності феномену транзитивності, його основні риси, причини 

виникнення й цілі. Досліджено взаємодію між транзитивними соціумами на прикладі України і 

Республіки Таджикистан. Розроблено перспективні моделі міждержавної співпраці та 

механізми їх реалізації з позицій сучасної філософії управління. 

За отриманими результатами запропоновано систему методологічних принципів 

організації міждержавного співробітництва між Україною і Таджикистаном та рекомендації 

стосовно їх використання в практиці. 

За звітний період обсяг завершених госпдоговорів в Науково-дослідном та проектно-

конструкторському інституту “Молнія” становить 1 млн. 282тис. 355грн. Спрямування цих 

робіт: 

Основна частина робіт пов’язана з випробуваннями обладнання на відповідність до вимог 

ЕМС і, особливо, сертифікаційних випробувань. 

Виконано 19 господарських договорів на загальну суму більше ніж 700 тис. грн. з 

діагностики стану заземлюючи пристроїв на трьох атомних станціях: РАЕС, ПУАЕС, ХАЕС, 

новій підстанції "Київська -750 кВ", проведено роботи на 143 об’єктах  енергосистеми України 

(ОАО "Крименерго", ЦЕС НЕК "Укренерго", Дніпровській ЕС НЕК "Укренерго", Донбаської 

ЕС НЕК "Укренерго", Западної ЕС НЕК "Укренерго", Північної ЕС НЕК "Укренерго",   ООО 

"Сервіс-Інвет", ООО ЛЕО, ОАО "Прикарпаттяобленерго", ЗАО "А.Е.С. Київобенерго", ОАО 

"Житомиробенерго", ОАО "Запоріжжяобленерго", ОАО "Дніпрообленерго" та інші). 

Проведено випробування на стійкість до найбільш потужного джерела електромагнітних 

завад природного походження – прямого удару блискавки , шляхом імітації його попадання в 

обладнання і кабельні лінії у вторинні кола. Ці випробування проводились на п’яти підстанціях 

України. Для вимірювань використовувався розроблений в інституті вимірювальний комплекс 

"ИК-1У”.  

Експериментальні дослідження імітації прямого попадання удару блискавки проводились 

на підстанціях 110 кВ ЗАО "А. Е. С. Київобленерго", ЗАО "Харківобленерго"подстанциях 330 

кВ СЕС НЕК "Укренерго". Далі наведено деякі результати проведених досліджень ПС 

"Трубайловка-110 кВ" ЗАО "А.Е.С. Київобленерго" 

Об’єктами досліджень були: ЗУ Радіощогли №1; конструктивне виконання прокладки, 

вводу в будівлю коаксіального кабеля ВЧ зв’язку, а також напруги завад  в кабелях. За 

результатами випробувань на ЕМС роботоздатність обладнання, установленого в приміщенні  

зв’язку , не пошкоджується при дії завад амплитудою ± 2 кВ. 

Результати вимірювань напруг завад в кабелі за  імітації удару бдискавки в Радіощоглу 

№1 наведено в таблиці 1.1.Тут введено наступні позначення: IИМП – максимальне значення 

імпульсного струму, UПОМ – максимальне значення напруг завад в кабелі. Осциллограми напруг 

завад в кабелі наведено на малюнку. 

Таблиця 1.1 – Результати вимірювань напруг завад 

параметри імпульса 1,2/50 мкс параметри імпульса 8/20 мкс 

IИМП , А UПОМ , В IИМП , А UПОМ , В 

33,2 4,36 17,7 2,14 
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а) в режиме 1,2/50 мкс 

 
 

б) в режиме 8/20 мкс 

Осциллограми напруг завад в кабелі 

 

У таблиці 1.2 наведено результати розрахунків  напруг завад в кабелі, а також указана 

вірогідність появи (γМОЛН) розрахункового  значення струму блискавки. 

 

Таблиця 1.2 – Результати розрахунків напруг завад 

Найменування параметра Значення 

IМОЛН, кА 3 10 15,23 16,54 20 30 50 90 

UРАСЧ, кВ (форма імпульса 

1,2/50 мкс) 
0,39 1,31 2,00  2,62 3,94 6,55 11,82 

UРАСЧ, кВ (форма імпульса 8/20 

мкс) 
0,36 1,21  2,00 2,42 3,63 6,05 10,89 

γМОЛН, % 99 91 85,5 85 80 60 25 5 

 

Аналіз результатів розрахунків напруг завад показує, что з вірогідністю 85,5% в кабелі 

виникає недопустиме значення імпульсної напруги і обладнання ВЧ зв’язку вийде із ладу. 

 

 
Під час дослідження стану коаксіального кабеля на ПС "Трубайловка-110 кВ" ЗАО "А. Е. 

С. Київобленерго" 
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Проведено роботи із визначення причин пошкодження лопастей вітротурбін ВЕУ Т 600-48 

виготовлення ООО ПП "Уіненерго Лтд" 22 пускової черги Новоазовської вітрової 

електростанції і визначення відповідності  ліцензійної  вітротурбіни ВЕУ Т 600-48 вимогам 

ДСТ в частині  блискавкозахисту. 

 
Загальний вигляд Новоазовської вітрової електростанції. 

Виконано 21 господарчий договір на загальну суму 458556 грн., основні роботи яких 

пов’язані з випробуванням технічних засобів на відповідність вимогам електромагнітної 

сумісності. Загальна кількість технічних засобів, які пройшли випробування, понад 100 

одиниць. Серед цих технічних засобів, є такі: 

– програмно-технічні комплекси керуючих систем безпеки енергоблоків майже для всіх 

атомних електричних станцій України; 

– засоби та системи радіаційного контролю; 

– лічильники електричної енергії; 

– обладнання, яке встановлюється на літаках; 

– сучасні системи блискавкоприймачив. 

                  
Випробування дії імпульсних 

електромагнітних полів  

на бортову апаратуру СУ РН «Циклон-4» 

 

Випробування дії магнітного поля 

промислової частоти на шафи формування 

сигналів ШФС програмно-технічного  

комплексу системи безпеки управління  АЕС. 

 

Випробувальна лабораторія НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ», базою якої є НДВ №2, у 2008 

році успішно завершила процедуру акредитації у Національному агентстві в якості незалежного 

органу з оцінки відповідності згідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, та 

отримала Атестат акредитації за № 2Н484, який дає найвищій в Україні статус випробувальної 

лабораторії. 
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Виконано договір з УНТЦ в інтересах американської авіабудівної корпорації «Boeing», 

який був спрямований на випробування композиційних панелей літака на блискавкостійкість. 

Проведені дослідження на експериментальній базі НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» електричних 

схем та пристроїв дослідного зразка макета потужної високовольтної електрофізичної 

установки для генерування повного струму блискавки дозволили провести експерименти й 

розрахунки теплового стану досліджуваних металевих зразків обшивки літального апарату. 

Показано, що для забезпечення термічної блискавкостійкості обшивки й електромагнітної 

безпеки польотів апаратів авіаційної або ракетно-космічної техніки в умовах прямої дії на них 

грозових електричних розрядів товщина стінки їхньої обшивки з алюмінієвого сплаву АМц або 

з іншого матеріалу із близькими йому теплофізичними характеристиками повинна становити не 

менш 4 мм. 

 
Загальний вигляд зони ушкодження 

зразка-анода обшивки з алюмінієвого 

сплаву АМц при дії на нього імпульсної A  

компоненти струму штучної блискавки  

 

Загальний вигляд зони наскрізного 

проплавлення випробовуваного зразка-анода 

обшивки товщиною h =2∙10
-3

м з алюмінієвого 

сплаву АМц при дії на нього потужної 

тривалої С  компоненти струму блискавки 

Розроблено високовольтні імпульсні конденсатори, в тому числі, з ізоляції у вигляді 

поліпропіленової плівки для ЗАТ «Південкабель» (м. Харків), інституту електромагнітних 

досліджень (м. Харків), ННЦ «ХФТІ» НАН України (м. Харків), «Промелектросервіс» (м. Київ), 

«Енергоекспорт» (м. Дніпропетровськ). Виконано 10 договорів на суму 118, 646 тис.грн. 

 
Конденсатор КМР-100-0,016 з ізоляцією  з  поліетиленової плівки 
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Виконано договір з підприємством «ЕЛГА» (м. Шостка, Сумської обл., Україна) на 

створення першого дослідного зразка установки для очищення промислових газових викидів. 

Підприємство «ЕЛГА» - єдине в Україні сертифіковане підприємство по переробці токсичних 

відходів. Проблема, яку повинно було вирішити це підприємство полягає в тому, що не всі 

газоподібні шкідливі речовими вдавалося знешкодити, ліквідувати після діючого 

технологічного процесу (багатоконтурний піроліз). Крім того, після діючого технологічного 

циклу в невеликих кількостях з’являлися нові токсичні речовини, що неприпустимо. 

За допомогою створеної нами установки підприємство «ЕЛГА» вдалося вирішити всі 

проблеми. 

Спрощена схема високовольтної установки з використанням ІКРРЗІ для очищення газових 

викидів у складі комплексу по переробці токсичних речовин на підприємстві «ЕЛГА» 

(м. Шостка, Сумської обл., Україна) приведена на малюнку. 

Завдяки використанню установки з ІКРРЗІ вдалося повністю виключити зі складу 

перетворених в ІКРРЗІ газів такі шкідливі речовини як СO і SO2. Створена установка містить 

оригінальний генератор початкових імпульсів, виконаний на біполярних транзисторах з 

ізольованим затвором (IGBT), імпульсний трансформатор за схемою Тесла і електродну 

систему з ІКРРЗІ. Електродна система містить два коаксіальних реактора з ІКРРЗІ, які виконано 

згідно нашого винаходу (пат. №71940 України та №2211800 РФ з конвенційним пріоритетом 

України). В технологічному ланцюжку на підприємстві «ЕЛГА» один з двох реакторів з ІКРРЗІ 

може бути розташований перед хімічним реактором, а другий – після хімічного ректора, який 

використовувався на підприємстві «ЕЛГА» до застосування установки ІКРРЗІ. 

   
Фото генератора початкових імпульсів 

установки ІКРРЗІ 

Фото імпульсного 

трансформатора та електродної 

системи установки 
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Фото ІКРРЗІ у коаксіальній електродній 

системі 

Фото ІКРРЗІ у прямій електродній 

системі 

 

Використання імпульсного коронного розряду є перспективним для багатьох галузей 

господарства, має великий експортний потенціал.  

За цю розробку фахівці інституту отримали  диплом переможця «Товар року – 2008» та 

відповідна медаль, якими нагороджено розробку «Установка для очищення газових викидів 

імпульсним коронним розрядом» у номінації «Наука» на загальнодержавній виставковій акції 

«Барвиста Україна – 2008». 
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9. 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. 

 

 
 

Протягом 2008 року НТУ “ХПІ” підтримував низку спільних з облдержадміністрацією 

Харківської області виставкових заходів. 

Міжнародна виставка-презентація в рамках виконання Меморандуму про 

співробітництво між Харківською обласною державною адміністрацією та Міністерством 

економіки Республіки Словенія (м. Любляни, 24–27 березня 2008р.). Відбувся візит офіційної 

та ділової делегації Харківської області до Республіки Словенія з метою виконання заходів, 

передбачених Регіональною програмою розвитку експортного потенціалу Харківської області 

на 2007-2008 роки. Делегацію області, до складу якої входив і ректор університету, очолював 

заступник голови обласної державної адміністрації Я.Ющенко. 

У ході підготовки до візиту співробітниками НТУ «ХПІ» були підготовлені матеріали для 

презентації інноваційно-інвестиційного потенціалу університету, що викликало значний інтерес 

до наукових розробок НТУ «ХПІ», сприяло підвищенню його іміджу за кордоном. 

VIII Міжрегіональний універсальний оптово-роздрібний ярмарок "Курський 

Коренський ярмарок - 2008", (м. Свобода Курської області (РФ), 26–30 червня 2008р.). На 

запрошення Харківської обласної державної адміністрації, яка забезпечила підготовку 

експозиції області університет прийняв участь в заходах ярмарку, в т.ч. презентував свої високі 

технології в складі обласної експозиції в виставковому центрі. Виставку оглянули губернатор 

Курської області, керівні працівники Курської обласної держадміністрації, фахівці і науковці. 

Учасники ярмарку і виставки дали високу оцінку експозиції Харківської області, науковим 

розробкам університету, зокрема, технології виробництва біогазу з відходів тваринницьких 

ферм, технології прискореного формоутворення деталей Rapid Prototyping, високомоментному 

електродвигуну з ротором, що котиться тощо. 
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Виставка-презентація Харківської області в рамках загальнодержавної виставкової 

акції  «Барвиста Україна» (м. Київ, 20-23 серпня 2008р.). 

Університет в цьому році в восьмий раз приймав участь у загальнодержавній виставковій 

акції «Барвиста Україна», яка була започаткована в 2001 році до 10-річчя незалежності України.  

На виставкових стендах НТУ «ХПІ», які були розвернуті в експозиціях МОН України і 

Харківської області, презентувались розробки в галузях енерго- та електрозбереження, 

нанотехнологій, хімічних та біохімічних, харчових технологій, машино- та 

енергомашинобудування, комунальної енергетики, охорони навколишнього середовища, 

дослідження геокосмосу, випробувань вузлів та деталей машин на наявність електромагнітної 

стійкості та сумісності. Загальна кількість експонатів сягнула 34.  

77-й Ізмірський Міжнародний ярмарок (м. Ізмір, 22-31 серпня 2008р.). В спільній 

експозиції Харківської області НТУ «ХПІ» презентував 10 високих технологій, розроблених 

вченими. Серед них: Метод магнітно-імпульсної  обробки, Модульні теплові підстанції TS 90, 

Технологія дифузійного карбідного поверхневого легування, Технологія 

термоінтенсифікованого процесу видобутку нафти, Технологія нових харчових продуктів та 

мастильноохолоджуюча рідина «Кварц», Технологія мікро дугового оксидування вентильних 

металів тощо.  

ХІ Казахстанська Міжнародна виставка сільського господарства і харчової 

промисловості (м. Астана, 30 жовтня – 1 листопада 2008р.). В складі виставкового стенду 

Харківської області університет презентував 7 високих технологій, в тому числі спрямованих на 

захист подовження терміну служби деталей сільськогосподарського обладнання, а саме: 

технологія мікродугового оксидування, технологія ДКПЛ, технологія прискореного 

формоутворення деталей Rapid Prototyoing, технологія МІОМ, термоінтенсифікований метод 

видобутку нафти, вологовимірювач сипких матеріалів тощо. 

Міжнародна виставка «Высокие технологии ХХІ века» в рамках VІІІ Міжнародного 

економічного форуму «Малый бизнес: инновации и развитие» (м.Ростов-на-Дону (РФ), 6–

8 листопада 2008р.). На виставковому стенді Харківської області від НТУ «ХПІ» 

презентувались сучасні технології: технологія МІОМ, технологія прискореного 

формоутворення деталей Rapid Prototyoing, магнітний та електромагнітний підвіс, технологія 

відновлення ерозійно-зношених лопаток парових турбін, технологія ДКПЛ, технологія 

виробництва метанолу прямим окисленням природного газу киснем повітря, технологія МДО. 

Всього 9 розробок. 

 

18-19 грудня 2008 року в університеті спільно з Харківською обласною державною 

адміністрацією була проведена ІІІ-я міжнародна науково-практична конференція 

"Переяславская Рада, її історичне значення і перспективи розвитку східнославянської 

цивілізації". 

 

Навесні 2008 року в Харкові пройшов ІІІ регіональний конкурс студентських наукових 

робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. 

Засновниками Конкурсу є Рада ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації Харківського регіону та Головне управління освіти і науки Харківської обласної 

державної адміністрації. Головою конкурсної комісії з технічних наук було призначено 

Марченка А.П., проректора з наукової роботи НТУ «ХПІ». В роботі експертної комісії по 

напрямку технічні науки прийняли участь 8 провідних вчених та професорів НТУ «ХПІ». 
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Третій рік поспіль за ініціативи голови Харківської обласної державної адміністрації 

А.Б.Авакова проводиться обласний конкурс "Найкращий молодий науковець Харківщини", 

мета якого полягає у виявленні та підтримці найбільш активних молодих науковців 

Харківщини, створенні умов для реалізації їх інтелектуального потенціалу у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності. Активну участь у підготовці та проведенні конкурсу відіграє Рада 

проректорів з наукової роботи м. Харкова (голова Ради проректорів - проректор з наукової 

роботи НТУ „ХПІ” проф. Марченко А.П.). 

 

 
 

За участю Ради проректорів з наукової роботи м. Харкова було сформовано експертні 

конкурсні комісії за 11 напрямками наукової діяльності: математика та інформатика; фізика та 

астрономія; електротехніка та енергетика; машинобудування; технічні науки; хімія, біологія і 

фармація; медицина і ветеринарія; суспільно-економічні науки; держава і право; гуманітарні 

науки, архітектура і будівництво. На розгляд експертних конкурсних комісій було подано 309 
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наукових робіт від, з них 263 подано від вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації та 

46 від наукових установ регіону за 11 напрямками, в тому числі від нашого університету на 

конкурс було подано 53 роботи за 5 напрямками. В роботі 8 (з 11) експертних комісій прийняли 

участь 20 провідних вчених та професорів НТУ «ХПІ». Членами організаційного комітету 

конкурсу та головами експертних комісій було відзначено, що цього року поліпшена якість 

робіт молодих учених.  

 

Розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 18 липня 2006 

року № 377 встановлено 40 іменних стипендій облдержадміністрації в галузі науки, 20 з яких 

видатним науковцям – у розмірі 600 гривень щомісяця і 20 обдарованим молодим науковцям 

(віком 20-35 років) у розмірі 400 гривень щомісяця. 

 

 
 

Конкурс з призначення іменних стипендіатів облдержадміністрації в галузі науки 

проводиться з 1999 року з метою стимулювання творчої праці видатних і молодих науковців, 

засвідчення їх особистих досягнень у наукових дослідженнях, спрямованих на соціально-

економічний розвиток Харківщини. 

10 вересня 2008 року у Будинку Рад відбувся урочистий прийом голови Харківської 

облдержадміністрації А.Б. Авакова студентів-стипендіатів та обдарованих дітей, які вступили 

до вузів у цьому році. Серед тих, кого відзначено нагородами, були і політехніки. Юлія Шишко 

(ЕК-58а), яка закінчила школу з золотою медаллю, одержала від губернатора іменний годинник, 

а п’ятикурсниця факультету технології органічних речовин Тетяна Марцинюк стала 

стипендіатом Харківської облдержадміністрації. 
Іменними стипендіями Харківської державної обласної адміністрації нагороджені провідні 

вчені університету проф. Григоров О.В., проф.Перерва П.Г.,  доц. Саввова О.В. 

 

Кафедра „Інтегровані технології машинобудування” ім. М.Ф. Семка в липні 2008 року 

на прохання Головного управління освіти і науки облдержадміністрації щодо відгуку на 

лист Посольства України в Республіці Польща від 3 липня 2008 року № 6137/18–803–1728 про 

розвиток українсько-польського секторального співробітництва з вищими навчальними 

закладами Республіки Польща надала інформацію щодо наукового співробітництва з 

польськими колегами із Познанської політехніки, а також пропозиції про те, які спільні проекти 

могли б бути розглянуті або започатковані найближчим часом. 
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Завідувач кафедри парогенераторобудування д-р техн. наук, професор Єфімов О.В. 

входить до складу комісії по енергозбереженню при паливноенергетичному відділі 

облдержадміністрації.  

Крім того професор Єфімов О.В. здійснює інформаційну діяльність у складі редакційної 

ради і редакційної колегії Загальнодержавного науково-виробничого та інформаційного 

журналу „Енергозбереження Енергетика Енергоаудит”, який видається під патронатом 

облдержадміністрації. 
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10. Відомості щодо виділення місцевими органами влади бюджетних коштів на 

проведення наукових досліджень та розробок 

 

У 2008 році науковими працівниками університету проводились науково-дослідні та 

дослідно - конструкторські роботи на замовлення підприємств комунальної форми власності 

м. Харкова, джерелом фінансування яких є кошти місцевих органів влади загальним 

обсягом близько 200 тис грн. Ці роботи були спрямовані на оптимізацію структури 

виробництва, провадження енергозберігаючих технологій, розширення номенклатури продукції 

підприємств, переробку вторинних ресурсів тощо. 

В результаті виконання роботи «Розробка електродів підвищеної провідності 

розтіканню та їх впровадження з метою досягнення допустимих значень нормованих 

параметрів заземлювача підстанції «Орджонікідзівська» на замовлення АК 

«Харківобленерго» вирішена науково-практична задача розробки електродів підвищеної 

провідності розтіканню, моделювання їх електричних характеристик та врахування цих 

електродів в наявних алгоритмах розрахунку складних заземлювальних пристроїв 

електроустановок. 

Використання електродів підвищеної провідності розтіканню спрямоване на оптимізацію 

конструктивних характеристик складних заземлювальних пристроїв електроустановок. В 

умовах діючих електроустановок електроди підвищеної провідності розтіканню є одним з 

технічних рішень по досягненню допустимих значень нормованих параметрів заземлювача, 

якщо вказані параметри перевищують допустимі. 

Розроблені електроди підвищеної провідності розтіканню змонтовані як дослідні зразки на 

підстанції «Орджонікідзівська - 110 кВ» АК «Харківобленерго»; спосіб виконання вказаних 

електродів захищений патентами України №№9874 та 23105 «Спосіб виконання 

заземлювальних пристроїв електричних станцій та підстанцій». 

Також для АК «Харківобленерго» ведеться робота по виявленню тенденцій змінювання в 

короткостроковій перспективі складових добового електроспоживання у побутовому секторі. 

Метою цієї роботи є аналіз реальних добових графіків , та розробка методу прогнозування 

електричного навантаження типових побутових споживачів в умовах нарощування 

електрифікації побуту. В результаті будуть розроблені основи методики короткострокових 

прогнозів основних параметрів графіка електроспоживання узагальненого побутового 

споживача. 

Прикладом високого рівня виконуваних робіт може слугувати дослідно-конструкторська 

робота, направлена на розробку та впровадження конденсаційного повітрепідігрівника (КПП) 

для котла КВГМ-6,5 для комунального підприємства «Харківські теплові мережі» 

(КП”ХТС”). Було розроблено робочий проект компоновки  газо- і повітропроводів КПП для 

котла КВГМ 6,5, які  в даний час  виготовлені і відправлені для монтажу в котельну по вул. 

Достоєвського 22 м. Харкова. Було розроблено і здано робочу конструкторську документацію 

по каркасу, колонам і пролітній будові для монтажу повітропроводів і газоходів  КПП. 

Робота з ДКП “Харькокоммуночиствод” «Разработка технологии изготовления 

крышек и корпусов люков смотровых колодцев и других изделий из вторичных 

полимерных материалов» 
На протязі 2008 р. продовжувались роботи по виготовленню та випробуванню кришок та 

корпусів люків. Рекомендовані склади для поверхневої стабілізації кришок та корпусів люків 

оглядових колодязів. Виготовлені дослідні екземпляри кришок із захисним стабілізуючим 

покриттям. Проводились роботи по розробці складів для виготовлення решіток ливневої 

каналізації. Передбачена розробка технологічного процесу виробництва решіток липневої 

каналізації з використанням сумішей вторинних полімерних матеріалів, технологічної та 

нормативної документації, а також випуск дослідної та промислової партії цих виробів. 
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11. 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 1322 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, 

292 педагога працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями. 

Результати найбільш ефективних досліджень, виконаних 248 викладачами на високому 

науково-технічному рівні, захищені 82 патентами як України, так і інших держав. 

 

  
 

Отримані результати найбільш значущих фундаментальних та прикладних досліджень 

використовуються 246 викладачами при підготовці до друку 110 підручників та учбових 

посібників, а також 27 монографій. 
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Активна участь викладачів університету в наукових дослідженнях підтверджується 

публікаціями 3036 статей в різноманітних збірниках наукових праць, а також виступами 1728 

науковців, викладачів, студентів на науково-технічних конференціях з доповідями про підсумки 

проведених досліджень. 

В 2008 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 – «Розробка теоретичних 

основ синтезу нанорозмірних новоутворень в композиційних матеріалах із заданою структрою 

композицій Al2O3-MgO-SiO2-ZrO2-C-SiC-Si3N4»; 

- на кафедрі електричних машин – «Дослідження високомоментного низькообертного 

електродвигуна для створення керованого безредукторного електроприводу трубопровідної 

апаратури»; 

 - на кафедрі автоматизованих електромеханічних систем – «Синтез нелінійних 

електромеханічних систем на основі методів гібрідних нейронних мереж.  Дослідження 

середньоширотної іоносфери підчас геокосмічних збурень в період низької сонячної 

активності»; 

- на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння – «Фундаментальні дослідження фізико-

хімічних характеристик процесу згоряння з метою комплексного поліпшення показників 

паливної економічності і токсичності відпрацьованих газів автотракторних двигунів»; 

- на кафедрі фізики металів та напівпровідників – «Дослідження структури і фізичних 

властивостей конденсованих плівок та наноструктурованих систем на їх основі». 

 

  
 

Найважливішими патентами, одержаними викладачами НТУ «ХПІ», є: 

- на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла і емалей – «Керамічна маса для 

отримання клінкерних будівельних виробів»; 

- на кафедрі автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу – 

«Радіоізотопний густиномір» 

  - на кафедрі колісних та гусеничних машин – Гідрооб’ємна трансмісія транспортного 

засобу»; 

- на кафедрі охорони праці – «Пересувна установка для миття та сушіння автомобілів з 

регенерацією мийних засобів»; 

- на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння – «Спосіб роботи двигуна внутрішнього 

згоряння»; 

- на кафедрі фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики – 

«Світлодіодний освітлювач». 

Найважливішими монографії, надруковані викладачами НТУ «ХПІ» у 2008 році, є: 
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- на кафедрі колісних та гусеничних машин – Повышение устойчивости и управляемости 

колесных машин в тормозных режимах: Монографія/ Е.Е. Александров, В.П. Волков, и др. Под 

ред. Д.О. Волонцевича. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – 320 с. 

- на кафедрі інтегрованих технологій, процесів та апаратів - Товажнянский Л.Л.,Ведь В.Є. 

Разработка и интеграция моделей процессов в каталитических преобразователях газовых 

выбросов. Монография. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – 448 с. 

- на кафедрі Педагогіки і психології управління соціальними системами – Романовский 

А.Г., Друзь В.А., Юрьева И.А. Социально-психологические основы построения процесса 

управления коммуникативними отношениями: Монографія. – Харків: НТУ “ХПІ”. - 2008р. - 260 

c. 

 

  
 

Вагомим показником наукової діяльності викладачів є присудження державної премія в 

галузі науки і техніки Указом Президента України № 1121/2008 від 01.12.08 р. співробітникам 

НТУ «ХПІ»: проф. Грабченку А.І., Фадєєву В.А. за роботу «Розробка та впровадження 

інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування 

(авіаційних двигунів нового покоління)». 

Також державна премія в галузі науки і техніки Указом Президента України № 

1121/2008 від 01.12.08 р. присуджена наступним співробітникам НТУ «ХПІ»:  проф. Марченку 

А.П., проф. Шеховцову А.Ф., проф. Пильову В.О., г.н.с.  Парсаданову І.В.). за Комплекс 

підручників «Двигуни внутрішнього згоряння». – Том І. Розробка конструкцій форсованих 

двигунів наземних транспортних машин. - Том 2. Доводка конструкцій форсованих двигунів 

наземних транспортних машин; Том 3. Комп'ютерні системи керування ДВЗ; Том 4. Основи 

САПР ДВЗ; Том 5. Екологізація ДВЗ; Том 6. Надійність ДВЗ. та підручник: «Автомобільні 

двигуни. 
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12. Узагальнена інформація щодо досвіду в організації наукової діяльності 

 

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 

її 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. 

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 2008 році університет приймав активну участь в 21 виставці-ярмарці, в т.ч. 16 

міжнародних, 8 з яких проходили в країнах далекого і близького зарубіжжя та 

презентував понад 397 новітніх технологій, розробок, близько 60 видань науково-

методичної літератури. Оргкомітети виставок і міжнародні журі високо оцінили рівень 

наукових і методичних досягнень університету, за що він був нагороджений 1 Золотою 

медаллю, пам‘ятним знаком «Виробник кращих вітчизняних товарів 2008 року», 26 

Дипломами. За перемогу в конкурсі «Кращий вітчизняний товар року» 4 розробки 

отримали Дипломи «Кращий вітчизняний товар 2008 року». За участь в міжнародних та 

національних виставках, активну роботу автори розробок нагороджені 2-ма Золотими 

медалями, 68 Почесними грамотами, Грамотами та Дипломами. Університет підтвердив 

Почесне звання «Лідер сучасної освіти». За популяризацію винахідницької діяльності 

університет нагороджено Кубком міжнародного салону «Новое время». В рамках програм 

виставок підготовлено і проведено 2 семінари, 3 круглих столи, 3 презентації. 

На базі університету проведено науковий конгрес, симпозіум та 37 науково-технічних 

конференцій і семінарів, в тому числі 10 наукових форумів студентів і молодих вчених. В 

рамках Малої Академії наук підготовлено і проведено 2 науково-технічних семінари. В 

цілому вченими університету виголошено 1774 доповіді і повідомлень на наукових 

форумах, в т.ч. – 823 доповіді виголошено студентами чи в співавторстві з ними. 
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Впродовж року видано 60 випусків „Вісник НТУ „ХПІ”, який видається в 

університеті за 24 тематичними напрямками, затвердженими Президією ВАК України та 

28 випусків фахових наукових журналів і збірок наукових праць. Загальна кількість 

опублікованих в них статей науковців університету склала 2800. Всього в фахових 

виданнях України опубліковано 3914 статей. З друку вийшли 27 монографій, 8 

підручників і 102 навчальних посібника. В наукових виданнях України опубліковано 5040 

публікацій, з них зі студентами – 1032. Загальна кількість друкованих робіт в університеті 

досягла 6072. 

 

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: 

 

Міжнародний енергетичний форум «Енергозбереження. Від виживання до розвитку» 

(м. Харків, 20–22 лютого 2008р.). Університет приймав активну участь в усіх заходах форуму, 

а саме: ректор виступив на Пленарному засіданні з доповіддю «Актуальні проблеми 

енергозбереження в господарському комплексі регіону», на виставковому стенді Х ювілейної 

спеціалізованої виставки були продемонстровані 17 високих технологій та розробок вчених 

університету в галузі енергозбереження, 3 науковця взяли активну участь в роботі секційних 

засідань форуму. 

Жвавий інтерес у фахівців та відвідувачів виставки викликали робоча модель 

«Насіннярушки» для обрушування насіння соняшника, сумісно розроблений і впроваджений в 

ОКБ ДП ХПЗ ім.Т.Г.Шевченка Перетворювач частоти ПЧРТ 03-22, де вже налагоджено його 

серійний випуск, технологія відновлення ерозійно-зношених лопаток парових турбін, яка 

використовується на Харківському підприємстві «Турбоатом», кріобіологічний сосуд, при 

виробництві якого на Харківському заводі транспортного обладнання використовуються 

установки і технології, розроблені вченими університету, еталонна база, яка розроблена 

фахівцями НДПКІ «Молнія» для огляду енергозберігаючих вимірювальних приладів, 

перетворювач тиристорний регульований, який дозволяє заощаджувати до 25% електроенергії в 

Харківському метрополітені, тощо. 
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За активну участь у форумі і ефективну роботу на виставці університет нагороджено 

Дипломом і відзнакою «Слобожанський вибір» за кращу презентацію енергозберігаючих 

технологій. 5 кафедр університету нагороджені Дипломами учасників виставки. 

 

ХІ Міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008» 

(м.Київ, 27–29 лютого 2008р.). Протягом останніх десяти років ця виставка стала центром 

передового досвіду в галузі освіти, презентацією досягнень сучасної педагогічної науки і 

практики, нових форм організації навчально-виховного процесу. 

Цього року на виставковому стенді університету увага приділялась результатам інтеграції 

НТУ «ХПІ» у Європейський освітній простір відповідно до Болонської декларації, розробкам 

щодо моніторингу якості знань і тестування, результатам діяльності чисельних наукових шкіл 

університету і впливу їх на навчальний процес. 

Серед експонатів, представлених на стенді, слід відзначити: насіннярушка (каф. ТЖ), 

магнітний та електромагнітний підвіс (каф. ДММ), еталон РЕМП (НДПКІ «Молнія»), 

перетворювач частоти ПТР (каф. АЕМС), Internet-базована інформаційно-керуюча система 

(каф. АСУ), технологія відновлення ерозійно зношених лопаток парових турбін (каф. 

металознавства), макети експериментальних баз НДПКІ «Молнія», НДІ Іоносфера, кафедри 

турбінобудування – наукові об‘єкти, які віднесені постановами КМ України до таких, що 

становлять національне надбання держави, тощо. Всього на стенді презентувались 32 розробки 

університету та 60 підручників. За перемогу в конкурсі виставки за номінацією «Упровадження 

здобутків університетської науки в освітню практику» університет нагороджено золотою 

медаллю. 
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За участь і активну роботу на виставці НТУ «ХПІ» нагороджено Дипломом, а два 

учасника – отримали Подяку від МОН України. 

 

Регіональна виставка «Світ освіти 2008» (м.Харків, 3–5 березня 2008р.). Виставка і 

проведені заходи під час її роботи були спрямовані, перш за все, на роз’яснення позицій і 

допомогу абітурієнтам щодо вступу до вищих навчальних закладів. 

Плакати і експонати на виставковому стенді університету були спрямовані на рекламу 

нашого навчального закладу, правил прийому до нього в цьому році. На стенді активно 

працювали співробітники центральної приймальної комісії і Центру незалежного тестування 

НТУ «ХПІ», які забезпечили для бажаючих проведення експрес-тестування: з математики – 337 

осіб, з хімії – 58. 

Міжнародна виставка-презентація в рамках виконання Меморандуму про 

співробітництво між Харківською обласною державною адміністрацією та Міністерством 

економіки Республіки Словенія (м. Любляни, 24–27 березня 2008р.). Відбувся візит 

офіційної та ділової делегації Харківської області до Республіки Словенія з метою виконання 

заходів, передбачених Регіональною програмою розвитку експортного потенціалу Харківської 

області на 2007-2008 роки. Делегацію області, до складу якої входив і ректор університету, 

очолював заступник голови обласної державної адміністрації Я.Ющенко. 

У ході підготовки до візиту співробітниками НТУ «ХПІ» були підготовлені матеріали для 

презентації інноваційно-інвестиційного потенціалу університету, що викликало значний інтерес 

до наукових розробок НТУ «ХПІ», сприяло підвищенню його іміджу за кордоном. 

В ході візиту ректор провів низку зустрічей з керівництвом, науковцями і викладачами 

ВНЗ м. Любляни та Марібору. Проведена робота сприяла подальшому зміцненню контактів між 
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колективами НТУ «ХПІ» і вузів Словенії та підписанню договорів про співробітництво в 

науково-технічній та навчальній сферах. 

 

ХІ виставка-ярмарок з міжнародною участю «Екологія – 2008» (м. Київ, 8–10 квітня 

2008р.). На виставковому стенді демонструвались розробки кафедр охорони праці та 

навколишнього середовища, автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного 

моніторингу, промислової екології та хімічної техніки, хімічної технології неорганічних 

речовин, каталізу та екології, технології кераміки тощо. Всього 14 експонатів. 

Під час роботи виставки стенд відвідали понад 100 фахівців та відвідувачів. Найбільшу 

зацікавленість викликала розробка кафедри ОП та НС «Мобільна мийка легкових автомобілів з 

регенерацією води і автономним джерелом електроживлення». Начальник екологічної служби 

м. Пирятина виявив готовність придбати такі установки. Ведуться переговори. 

За активну участь і роботу на виставці-ярмарку університет нагороджено Дипломом, який 

підписав Президент НАН України академік Патон Б.Є. 

 

VIII Міжрегіональному універсальному оптово-роздрібному ярмарку "Курський 

Коренський ярмарок - 2008", (м. Свобода Курської області (РФ), 26–30 червня 2008р.). На 

запрошення Харківської обласної державної адміністрації, яка забезпечила підготовку 

експозиції області університет прийняв участь в заходах ярмарку, в т.ч. презентував свої високі 

технології в складі обласної експозиції в виставковому центрі. Виставку оглянули губернатор 

Курської області, керівні працівники Курської обласної держадміністрації, фахівці і науковці. 

Учасники ярмарку і виставки дали високу оцінку експозиції Харківської області, науковим 

розробкам університету, зокрема, технології виробництва біогазу з відходів тваринницьких 

ферм, технології прискореного формоутворення деталей Rapid Prototyping, високомоментному 

електродвигуну з ротором, що котиться тощо. 

За активну участь в ярмарку і роботу  на виставці, відродження традицій Курського 

Коренського ярмарку університет нагороджений медаллю VIII Курського Коренського ярмарку 

"1020 лет Крещения Руси", Свідоцтвом офіційного учасника ярмарку в рік 1020-річчя хрещення 

Русі. 

Виставка-презентація Харківської області в рамках загальнодержавної виставкової 

акції  «Барвиста Україна» (м. Київ, 20-23 серпня 2008р.). 

Університет в цьому році в восьмий раз приймав участь у загальнодержавній виставковій 

акції «Барвиста Україна», яка була започаткована в 2001 році до 10-річчя незалежності України.  

На виставкових стендах НТУ «ХПІ», які були розвернуті в експозиціях МОН України і 

Харківської області, презентувались розробки в галузях енерго- та електрозбереження, 

нанотехнологій, хімічних та біохімічних, харчових технологій, машино- та 

енергомашинобудування, комунальної енергетики, охорони навколишнього середовища, 

дослідження геокосмосу, випробувань вузлів та деталей машин на наявність електромагнітної 

стійкості та сумісності. Загальна кількість експонатів сягнула 34.  

Відкрила виставкову акцію секретар РНБО України Р. Богатирьова, після чого вона і 

супроводжуючи її особи оглянули експозиції ряду областей України. При знайомстві з 

досягненнями Харківської області вона відвідала і стенд університету. Пояснення з приводу  

розробок і діяльності університету в цілому давав ректор. Він відповів на чисельні запитання. 

Детально з високими технологіями, представленими на стенді, ознайомились також 

перший заступник Міністра МОН України Стріха М.В., директор Департаменту науково-

технологічного розвитку Свіженко В.О., академік НАН України п. Яцків Р.С., науковці та 

провідні фахівці ряду областей України. 
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Університет визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар 

2008 року», який проводився в рамках виставкової акції. НТУ «ХПІ» нагороджено пам’ятним 

знаком та Дипломом. Йому присуджено звання «Кращий виробник вітчизняних товарів 2008 

року». Чотири роботи, представлені на конкурс, теж визнані переможцями  в номінації наука і 

нагороджені Дипломами і золотими медалями.  

 

77-й Ізмірський Міжнародний ярмарок (м. Ізмір, 22-31 серпня 2008р.). В спільній 

експозиції Харківської області НТУ «ХПІ» презентував 10 високих технологій, розроблених 

вченими. Серед них: Метод магнітно-імпульсної  обробки, Модульні теплові підстанції TS 90, 

Технологія дифузійного карбідного поверхневого легування, Технологія 

термоінтенсифікованого процесу видобутку нафти, Технологія нових харчових продуктів та 

мастильноохолоджуюча рідина «Кварц», Технологія мікро дугового оксидування вентильних 

металів тощо.  

Чисельні відвідувачі та фахівці дали високу оцінку розробкам університету.  

Ректор, який входив до складу обласної делегації на ярмарку, висловив впевненість в 

тому, що участь НТУ «ХПІ» в міжнародних виставкових заходах буде і надалі створювати 

позитивний імідж, як університету, так і Харківській області в цілому, сприятиме подальшому 

розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону. 

 

Міжнародна виставка «Наука і виробництво» в рамках Великого Слобожанського 

ярмарку (м. Харків, 20–21 вересня 2008р.). На виставковому стенді презентувались 28 

високих технологій, конструкцій, обладнання, розроблених вченими університету в галузях: 

машинобудування, електро- і енергозбереження, комунальної енергетики, інформаційно-

вимірювальної техніки та автоматизованих систем управління, хімічних та біохімічних 

технологій, охорони навколишнього середовища, ливарного виробництва тощо. 
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Жвавий інтерес викликали досягнення кафедри ФМНП в галузі напівпровідникових 

наноструктур та надграток. 

Перспективними явились представлені на виставці технологічні схеми утилізації меланжів 

(окислювачів ракетного палива). 

Заслуженим попитом користувалась розробка вчених НДПКІ «Молнія» - Установка на 

основі використання імпульсного коронного розряду з розширеною зоною іонізації для 

технологій захисту навколишнього середовища, переможець Всеукраїнського конкурсу 

«Кращий вітчизняний товар 2008 року». 

Виставковий стенд відвідали губернатор Харківської області А. Аваков, посол РФ в 

Україні В. Черномирдін, посол Н. Гвінеї в Україні, заступники губернатора, начальники відділів 

Харківської облдержадміністрації, чисельні відвідувачі і провідні фахівці Харківських 

підприємств та наукових установ. Пояснення давали проректор з наукової роботи проф. 

Марченко А.П., вчені університету, стендисти. За час роботи виставки стенд відвідали понад 

500 зацікавлених осіб, представників ВНЗ, виробництва і науки. Відвідувачі дали високу оцінку 

науковим розробкам НТУ «ХПІ» 

За активну участь в роботі виставки, демонстрацію сучасних високих технологій і 

перспективних розробок університет нагороджено Почесною грамотою Харківської 

облдержадміністрації. 

 

ІХ спеціалізована виставка «Машинобудування. Металургія. Металообробка» та 

VІІІ спеціалізована виставка «Гідравлічне + пневматичне обладнання. Насоси» (м.Харків, 

24–26 вересня 2008р.). Виставлялись розробки вчених кафедр інтегрованих технологій в 

машинобудуванні ім. М.Ф.Семка; металознавства; гідравлічних машин; приладів і методів 

неруйнівного контролю; ДВЗ; охорони праці; радіоелектроніки; ливарного виробництва; 

інтегрованих технологій, процесів і апаратів; інженерної електрофізики, динаміки і міцності 

машин тощо. Загальна кількість експонатів сягнула 23. 

Вчені кафедр інтегрованих технологій в машинобудуванні ім. М.Ф.Семка та гідромашин 

виступали з доповідями на семінарах та круглих столах, які проводились на виставках. 

За активну участь в виставках і заходах під час їх проведення НТУ «ХПІ» нагороджено 

Дипломом Оргкомітету виставок. Дипломом нагороджена також кафедра гідравлічних машин. 

 

ІV Міжнародний салон винаходів і нових технологій «Новое время» (м. Севастополь 

25–27 вересня 2008р.). На виставковому стенді презентувались 2 патенти вчених університету 

2008 року, секція фундаментальних та прикладних наук: 

Клапанный узел двигателя внутреннего сгорания, каф. ДВЗ. Патент України на корисну 

модель №30002   та  

Светодиодный осветитель, каф. ФМЕГ. Патент України на корисну модель №33676. 

Міжнародне та Національне журі високо оцінили представлені винаходи і нагородили їх 

Золотими медалями, а університет Кубком і Дипломом Міжнародного Салону винаходів і 

нових технологій «Новое время». 

ХІ спеціалізована виставка «КИП. Электроника. Информатика. Связь. Энергетика. 

Электротехника. Энергосбережение» (м. Харків, 22–24 жовтня 2008р.). На виставковому 

стенді за тематикою виставки демонструвались високі технології, контрольно-вимірювальні 

прилади та обладнання, розроблені вченими кафедр інформаційно-вимірювальних технологій 

та систем; інтегрованих технологій, процесів та апаратів; ДММ, АЕМС, ДВЗ, електричних 

машин, приладів і методів неруйнівного контролю; НДПКІ «Молнія» тощо. Всього 26 розробок. 
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Стенд відвідали понад 800 провідних фахівців Харківських підприємств, викладачів 

технічних вузів, студентів, працівників наукових установ. Викладачі кафедри ІВТС та студенти 

старших курсів АП факультету провели на стенді 2 круглих столи. 

За активну участь і плідну роботу на виставці університет нагороджено Дипломом 

Оргкомітету. Дипломами учасників нагороджені 3 кафедри та НДПКІ «Молнія». 

 

ХІ Казахстанська Міжнародна виставка сільського господарства і харчової 

промисловості (м. Астана, 30 жовтня – 1 листопада 2008р.). В складі виставкового стенду 

Харківської області університет презентував 7 високих технологій, в тому числі спрямованих на 

захист подовження терміну служби деталей сільськогосподарського обладнання, а саме: 

технологія мікродугового оксидування, технологія ДКПЛ, технологія прискореного 

формоутворення деталей Rapid Prototyoing, технологія МІОМ, термоінтенсифікований метод 

видобутку нафти, вологовимірювач сипких матеріалів тощо. 

Відвідувачі, провідні фахівці дали високу оцінку розробкам вчених НТУ «ХПІ». 
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Міжнародна виставка «Высокие технологии ХХІ века» в рамках VІІІ Міжнародного 

економічного форуму «Малый бизнес: инновации и развитие» (м.Ростов-на-Дону (РФ), 6–

8 листопада 2008р.). На виставковому стенді Харківської області від НТУ «ХПІ» 

презентувались сучасні технології: технологія МІОМ, технологія прискореного 

формоутворення деталей Rapid Prototyoing, магнітний та електромагнітний підвіс, технологія 

відновлення ерозійно-зношених лопаток парових турбін, технологія ДКПЛ, технологія 

виробництва метанолу прямим окисленням природного газу киснем повітря, технологія МДО. 

Всього 9 розробок. 

 

 
 

Учасники форуму, відвідувачі виставки, провідні фахівці, наукові співробітники дали 

високу оцінку роботам вчених університету. 

Міністр економіки, торгівлі, міжнародних та зовнішньоекономічних зв‘язків Ростовської 

області за активну участь і роботу на виставці нагородив НТУ «ХПІ» Дипломом 

«Предпринимательство юга России: инновации и развитие». 

 

Міжнародна виставка «Освіта і кар’єра 2008» в рамках святкування Дня студента 

(м.Київ, 13–15 листопада 2008р.). Святкування включало ряд освітянських, громадських та 

культурно-мистецьких заходів для молоді та за її участю. 

Програмою виставки передбачалось проведення семінарів з питань організації науково-

дослідної роботи студентів, працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, 

міжнародного співробітництва та впровадження нових технологій в освітянській галузі. Участь 

університету в цих заходах супроводжувалась показом досягнень НТУ «ХПІ» з цих напрямків 

діяльності, показом розробок наукових шкіл. 
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Окремо треба відзначити самостійну виставку з показом студентських науково-дослідних 

робіт, де університет демонстрував 5 НДР. Студенти самостійно презентували свої здобутки по 

кожній із виставлених робіт, відповідали на чисельні запитання міністра МОН України та 

членів експертної комісії. Всі вони були удостоєні Дипломів учасників виставки, а студентка 

групи Н-23 Майзеліс А.О. нагороджена ще й цінним подарунком. 

За перемогу в конкурсі виставки з номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні 

педагогічні технології» університет нагороджено Дипломом. 

 

Спеціалізована Всеукраїнська виставка «Енергоефективність» (м.Київ, 20–21 

листопада 2008р.). Наш університет – один з вищих навчальних закладів, який приймав 

активну участь в цьому заході. 

На виставковому стенді НТУ «ХПІ» за тематикою виставки демонструвалось 19 розробок. 

Виставку відкрив перший Віце-прем‘єр О.Турчінов. При знайомстві з виставкою він 

досконально ознайомився і з роботами університету. Пояснення давав проректор з наукової 

роботи проф. Марченко А.П. Віце-прем‘єра зацікавили технічні характеристики та відмітні від 

аналогів особливості модульної теплоустановки ТS80, перетворювача частоти струму 

електродвигунів ескалаторів метрополітену, магнітного та електромагнітного підвісу ротора, 

технології мікродугового оксидування деталей, в т.ч. поршнів ДВЗ, модуля геліосистеми та 

системи моніторингу сонячних батарей, високомоментного низькообертного електродвигуна, 

термоінтенсифікованого методу видобування високов‘язкої нафти. 
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Разом з п. О.Турчіновим високу оцінку розробкам університету дали керівники НАЕР, 

провідні спеціалісти Української економіки з енергозбереження та енергоефективності. 

Намітились шляхи до творчої співпраці науковців НТУ «ХПІ» з підприємствами та фірмами. 

НТУ «ХПІ» приймав активну участь ще в трьох міжнародних виставках, таких як; 

Міжнародна виставка «Подмосковье-2008» (Московська область, 24-27 вересня 2008р.); 

ХІІ Міжнародний  промисловий форум «Российский промышленник-2008» (м. Санкт-

Петербург, 22-25 вересня 2008р.); Міжнародна виставка-презентація Харківської області в 

республіці Таджикистан (30 листопада – 5 грудня 2008р.). 

 

В університеті постійно ведеться профорієнтаційна робота, спрямована на підвищення 

кількості абітурієнтів, тому він бере активну участь і в регіональних заходах: 

Регіональний молодіжний форум «Фестиваль професій «Старт кар‘єри» (м. Харків, 

10 грудня 2008р.). Завдяки різних виставкових форм на стенді НТУ «ХПІ» були представлені 

правила прийому абітурієнтів, різні форми профорієнтаційної роботи тощо.  

Найбільше питань у відвідувачів виникало з приводу особливостей Правил прийому, 

зокрема абітурієнтів цікавили пільги та можливість вступу на бюджетну форму навчання за 

престижними спеціальностями. 

IX міжрегіональна виставка-презентація «Полтавський абітурієнт-2008» (м.Полтава, 

10-12 грудня 2008 р.). Наше місто було представлено двома провідними вузами – НТУ "ХПІ" і 

Національною юридичною академією ім. Ярослава Мудрого. Експозиція Харківського політеха 

була представлена мультимедійними презентаціями, банерами, та іншими виставковими 

формами, які були підготовлені співробітниками ЦПК, науково-дослідної та навчальної 

частини. Вони  викликали помітну зацікавленість у полтавських абітурієнтів.  

Серед переваг нашого університету треба відмітити: широкий спектр напрямів підготовки; 

наявність унікального власного спортивного комплексу; 100 % забезпечення гуртожитками;  

наявність у Полтаві Політехнічного коледжу НТУ "ХПІ"; можливість подання сертифікатів 

Центра оцінювання якості на альтернативній основі (за вибором абітурієнта). 
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В 2008 році на базі університету виконана велика робота по підготовці і проведенню 

науково-технічних та науково-методичних форумів. 

В м. Алушта 14-19 вересня відбувся ХІІІ Міжнародний конгрес двигунобудівників, на 

якому було відзначено вклад вчених кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» в розвиток учбово-методичної і 

наукової бази двигунобудування завдяки виданню і впровадженню в учбовий процес вищих 

учбових закладів серії  підручників із шести томів «Двигуни внутрішнього згоряння» під  

редакцією професорів А.П.Марченка та А.Ф.Шеховцова. 

 

 
 

В м. Харкові 22-24 жовтня відбувся Х Міжнародний науково-технічний симпозіум 

«Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів» SIEMA 2008,  основна мета його 

була спрямована на вирішення проблем удосконалення електричних машин і апаратів. Готували 

цей форум кафедри електричних апаратів та електричних машин. 

Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого 

електроприводу:. теорія і практика», (смт Ніколаєвка) у пансіонаті «Енергетик» 16-19 

вересня 2008 р. була присвячена 10-річчю Української асоціації інженерів-електриків. В 

конференції взяли участь 170 спеціалістів у галузі автоматизованого електроприводу із Росії, 

Германії, Польщі, Сірії, України, Казахстану, Азербайджану, серед яких було 52 доктори 

технічних наук, 48 кандидатів технічних наук, 12 керівників та ведучих спеціалістів 

електротехнічних підприємств та фірм. На пленарному та секційних засіданнях конференції 

було заслухано 250 доповідей. Найбільш цікаві доповіді рекомендовані до опублікування у 

збірці наукових праць Університету. Організатор – кафедра автоматизованих 

електромеханічних систем. 

Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація 

економічних процесів» була проведена в м. Харкові 3-5 грудня 2008 р. В роботі конференції 

взяли участь вчені, викладачі і фахівці з ряду навчальних закладів, організацій і установ 

України, Росії, Білорусі, Угорщини, Латвії. Всього на конференціі були присутні 300 осіб. В 

процесі роботи конференції вироблена і запропонована значна кількість рекомендацій по 

удосконаленню інструментарію економічних досліджень і оптимізації рішень в 
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підприємницькій, банківській, інвестиційній, маркетинговій діяльності. За матеріалами 

конференції опубліковано 250 тезисів докладів в «Трудах конференции» та 232 статті в збірці 

наукових праць «Технічний прогрес та ефективність виробництва». Організатор – кафедра 

економічного аналізу та обліку. 

VII Міжнародна конференція «Технологія інформаційних систем та її застосування 

(ISTA 2008) була проведена в межах об єднаного форуму UNISCON 2008 в Клагенфуртському 

університеті (м. Клагенфурт, Австрія) з 22 по 25 квітня. 

Серія конференцій ISTA була заснована як результат спільних зусиль НТУ «ХПІ» та 

Університета Клагенфурт. Керівний комітет конференції очолювали ректор Клагенфуртського 

університету проф. Майер і професор Віденського Технічного університету Д. Караяннис, 

професор НТУ «ХПІ»  М.Д. Годлевський. Загальна тематика конференції охоплювала різні 

аспекти сучасних інформаційних систем і викликала велику зацікавленість серед наукового 

співтовариства України і інших країн. Кількість робіт, поданих на рецензування, склала 60, 

серед них 20 робіт українських вчених і 40 робіт із далекого зарубіжжя. Серед країн-учасниць 

були Німеччина, Ірландія, Австрія , Швеція, Румунія, Франція, Росія, Іспанія. Праці 

конференції були опубліковані в збірці із серії Lecture Notes for Business Information Processing 

(Німеччина) і в спеціальному випуску «Вісника «ХПІ». Організатор – кафедра автоматизованих 

систем управління. 

Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані технології та 

енергозбереження ІТЕ 2008» (м. Алушта, 11-16 травня). Кількість учасників конференції – 40 

осіб, серед них 6 докторів наук та 7 кандидатів наук, 13 аспірантів, 14 представників 

виробничих підприємств та компаній. На форумі була відзначена позитивна роль програм 

Європейської  спільноти у підвищенні якості вищої освіти з енергозбереження та ухвалена 

спрямованість щодо напрямку конверсії відходів виробництва та комунального господарства як 

засоба створення маловідходних виробництв. Матеріали конференції опубліковані у 

щоквартальному журналі «Інтегровані технології та енергозбереження». Організатор – кафедра 

інтегрованих технологій, процесів і апаратів. 
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XVI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, 

технологія, освіта, здоров я (MicroCAD 2008) є щорічною і проходила  в Харкові на базі НТУ 

«ХПІ» 4-6 червня. Співзасновниками та співорганізаторами цієї конференції є НТУ «ХПІ»,  

Мішкольцький університет (Угорщина), Магдебурзький університет (Німеччина), 

Петрошанський університет (Румунія), Познанська політехніка (Польща) і Софійський 

університет (Болгарія). Зарубіжні організатори конференції взяли активну участь в 

інформаційному забезпеченні підготовки і проведення конференції. В роботі форуму взяли 

участь близько 1300 учасників. На пленарному та секційних засіданнях конференції 

представлено 960 доповідей. Найбільш цікаві доповіді та повідомлення опубліковані в «Віснику 

НТУ «ХПІ». Організатор – науково-дослідна частина НТУ «ХПІ». 

XVII Міжнародний науково-технічний семінар «Високі технології і тенденції 

розвитку» проходив в м. Алушта з 22 по 27 вересня 2008 р. Програма семінару обіймала 236 

доповідей за участю 320 авторів з 11 країн світу: Греції, Угорщини, Польщі, Росії, Німеччини, 

Румунії, Франції, Чехії, Італії, Білорусі, Вірменії. За програмою семінару здійснено презентацію 

ряду провідних світових і вітчизняних виробників і користувачів різальних інструментів та 

технологій. Було проведено відеодемонстрації технічних можливостей сучасних інструментів в 

реальних умовах експлуатації. Видана програма. Виголошені доповіді, опубліковані в 

тематичних наукових збірках наукових праць НТУ «ХПІ». Організатор – кафедра інтегрованих 

технологій в машинобудуванні ім. М.Ф.Семка. 

Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми енергозбереження України та їх 

вирішення» була проведена в м. Харкові 24 квітня 2008 року. На конференції було заслухано 

25 докладів, взяли участь 10 докторів та 24 кандидати  технічних наук, 14 професорів. Кількість 

учасників становила 63 особи. В роботі взяли участь всесвітньо відомі вчені: Лауреат 

Державної премії України, доктор технічних наук, професор Бойко А.В. (НТУ «ХПІ»), Лауреат 

Державної премії України, доктор технічних наук, професор Шубенко О.Л. (ІПМаш НАН 

України). Під час конференції обговорювались питання створення і удосконалення 

енергозберігаючого устаткування теплових і атомних електростанцій. За матеріалами наукової 

конференції опубліковано видання «Вісника НТУ «ХПІ», тематичний випуск «Енергетичні 

процеси і устаткувння». Організатор – кафедра турбінобудування. 

Міжнародна науково-методична конференція «Реалізація традиційних методів та 

пошук інновацій в процесі підготовки іноземних студентів у сучасному вищому 

навчальному закладі», присвячена 35-й річниці підготовчого факультету Центру підготовки 

іноземних громадян НТУ «ХПІ», (м. Харків, 22-23 травня 2008 р.). В конференції брали участь 

167 науковців. Серед іноземних авторів доповідей, прийнятих редакційною колегією, 

налічується: 2 – Китай, 3 – Туреччина. Співробітниками НТУ «ХПІ» було виголошено 38 

доповідей. В центрі уваги доповідачів знаходились проблеми, пов язані з психологічними та 

лінгво-дидактичними засадами процесу навчання іноземних громадян загальнотеоретичним та 

мовним дисциплінам, сучасні форми та методи навчання, засоби активізації пізнавальної 

діяльності студентів і контролю їх знань. Видані програма і тези доповідей конференції. 

Організатор – підготовчий факультет Центру підготовки іноземних громадян. 

В минулому році на базі університету та за його участю також були підготовлені та 

проведені такі форуми: Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми соціально-

економічного розвитку підприємств» (м. Харків, 29 жовтня 2008 р.); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Проблеми інтеграції інформації 2008 і дослідження, інжиніринг, 

інтелектуальна власність» (м. Харків, 19 грудня 2008 р.); Міжнародна науково-технічна 

конференція «Хімія і технологія жирів» (м. Алушта, 29 вересня-30 жовтня 2008 р.); VIII 

Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми якості, довговічності зубчастих передач 

редукторів, їх деталей та вузлів» (м. Севастополь, 28 серпня – 6 вересня 2008 р.); VIII 

Міжвузівська науково-методична конференція «Безпека людини у сучасних умовах» та 

студентська конференція «Харківщина, студентство, екологія» (м. Харків, 4-5 грудня 2008 р.); 
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Міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність (м. 

Алушта, 17-21 вересня 2008 р.); Міжнародна наукова конференція «Філософія освіти і 

формування національної управлінської гуманітарно-технічної освіти» (м. Алушта, 27-31 

травня 2008 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Навчання у вищій школі – 

проблеми й перспективи» INCEL 08 (м. Одеса, 13-15 травня 2008 р.); VII Міжнародна 

конференція «Перспективи розвитку автомобіле- та тракторобудування» (м. Харків, 24 квітня 

2008 р.); Науково-технічна конференція «Кирпичівські читання» (м. Харків, 5 грудня 2008 р.). 

 

Матеріали наукових форумів університету користуються попитом, публікуються за 

кордоном, заносяться до баз даних та фондів провідних бібліотек світу. 

 

 
 

Комплекс підручників «Двигуни внутрішнього згоряння». – Том І. Розробка конструкцій 

форсованих двигунів наземних транспортних машин. - Том 2. Доводка конструкцій форсованих 

двигунів наземних транспортних машин; Том 3. Комп'ютерні системи керування ДВЗ; Том 4. 

Основи САПР ДВЗ; Том 5. Екологізація ДВЗ; Том 6. Надійність ДВЗ. та підручник: 

«Автомобільні двигуни (Присуджена державна премія в галузі науки і техніки Указом 

Президента України № 1121/2008 від 01.12.08 р. наступним співробітникам НТУ «ХПІ»:  проф. 

Марченку А.П., проф. Шеховцову А.Ф., проф. Пильову В.О., г.н.с.  Парсаданову І.В.). 
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Комплекс  підручників є фундаментальною роботою, в якому системно викладено 

проблематику конструювання нового покоління двигунів з надвисокими показниками питомої 

потужності, економічності, екологічності, прогресивних технологій їх доводки, 

мікропроцесорного керування, автоматизованого проектування, сучасних методологій 

оптимізації, застосування альтернативних палив та реалізації багатопаливності, прогнозування 

й забезпечення надійності, застосування комп'ютерної діагностики технічного стану та 

перспектив удосконалення. 

Навчальний матеріал забезпечує наскрізну підготовку студентів за сукупністю оновлених 

й нових навчальних дисциплін, враховує особливості засад та основних положень Болонського 

процесу, у тому числі – посилення фундаментальної складової освіти, творчої самостійної 

роботи, активізації наукової діяльності. Комплекс базується на наукових і методичних набутках 

авторів, які тісно поєднані з досягненнями світового та вітчизняного двигунобудування. 

Авторський колектив належить до відомої в Україні та за її межами наукової школи 

двигунобудування. 

Апробація комплексу підручників в НТУ "ХПІ", ХНАДУ, НТУ та близько 30 вищих 

закладах освіти України й зарубіжжя свідчить про істотний його вплив на поліпшення 

підготовки студентів усіх кваліфікаційних рівнів, широке використання в процесі підвищення 

кваліфікації. 

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. 

 

В звітному році спостерігалась подальша активізація винахідницької роботи серед 

співробітників та студентів НТУ «ХПІ». В епоху інтелектуальної власності винахідництву 

належить приоритетне місце, стабільний економічний розвиток держави неможливий без 

удосконалення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. Саме отримання 

науково-технічних результатів, їх надійний правовий захист та ефективне використання дають 

можливість забезпечити стабільний економічний розвиток країни на основі постійного 

удосконалення технологічних процесів, що характеризують сучасне виробництво та 

забезпечують випуск конкурентноспроможної продукції, яка задовольняє постійно зростаючі 

потреби населення. НТУ «ХПІ» посідає в цій структурній схемі одне із провідних місць. За 

останній рік значно зросла кількість залучених до винахідницького процесу викладачів, 

наукових співробітників, які, в свою чергу, активно сприяли зросту участі творчої молоді в 

розробці нових, оригінальних та охороноздатних об’єктів інтелектуальної власності і становила 

у 2008 році 161 особу.  

Слід відзначити  стабільну тенденцію до щорічного зростання кількості поданих заявок та 

отриманих охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. Вченими і 

студентами НТУ «ХПІ» в звітному році подано 76 заявок на отримання патентів на винаходи та 

корисні моделі. Значно збільшилась кількість отриманих патентів - отримано за цей рік усього 

73 охоронних документа, серед яких 11 патентів на винаходи, 62 патенти на корисну 

модель, об’єкти захисту яких належать здебільшого до таких галузей, як хімія (кераміка, 

електрохімія), електроніка, електротехніка, машинобудування, зокрема, верстатобудування. 

Суттєвий доробок внесли провідні кафедри університету, зокрема, кафедри технології кераміки, 

технічної електрохімії, ДВЗ, технології машин та верстатів, промислової та біомедичної 

електроніки. 
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Підготовка кадрів вищої кваліфікації. 

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації  - це стратегічний напрямок 

розвитку університету, який постійно знаходиться під контролем ректорату та деканів 

факультетів. В університеті успішно реалізується Програма "Кадри", яка орієнтована на роботу 

з перспективними науковцями для підвищення науково-педагогічного рівня професорсько-

викладацького складу НТУ "ХПІ". Проводиться організаційна робота щодо виявлення 

перспективних науковців серед студентів та залучення їх до магістратури; удосконалюється 

система планового підбору аспірантів та докторантів. Регулярно двічі на ріку заслухуються 

звіти аспірантів та докторантів на засідання кафедр, вчених рад факультетів та університету. 

Значну допомогу  щодо впровадження результатів наукових досліджень аспірантів та 

здобувачів надає науково-дослідна частина університету, де здійснюється постійний над 

залученням перспективних науковців та студентів у виконанні держбюджетних та 

госпрахункових НДР. Поширюється участь аспірантів та докторантів у виконанні міжнародних 

грантів і договорів та практика наукових відрядженнях фахівців університету до провідних 

наукових центрів світу для організації сумісних досліджень. 

Систематично проводиться заходи із поширення ефективності роботи та збільшення 

кількості спеціалізованих вчених рад по захисту докторських и кандидатських дисертацій. 

Відповідно пропозиціям МОН та ВАК України на засіданнях вченої ради університету 

проведені звіти голів спеціалізованих вчених рад з принциповою оцінкою якості роботи 

спецради та обговорені перспективи-поліпшення діяльності структури підготовки кадрів вищої 

кваліфікації.  

За станом на 01.01.2009 року в аспірантурі НТУ “ХПІ” навчається 398 аспірантів,  в тому 

числі за очною формою навчання – 275, за заочною – 123. Усі  аспіранти  пройшли атестацію на 

засіданнях кафедр та вчених рад факультетів, докторанти – на вченій раді університету і були 

рекомендовані для подальшого навчання в аспірантурі, докторантурі та підготовки дисертацій 

до захисту.  

В докторантурі за станом на 01.01.2009 року навчаються 15 докторантів, які проводять 

теоретично-експериментальні дослідження за перспективною науковою тематикою на базі 

наукових шкіл, приймають участь у виконанні науково-дослідних грантів, держбюджетних та 

госпдоговірних робіт.  

За 2008 рік найбільш плідно працювали наступні кафедри, де є певні досягнення в 

організації роботи аспірантів та докторантів, їх участі у наукових дослідженнях: кафедра 

хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології (зав.кафедри проф. 

Лобойко О.Я.),  кафедра технології  кераміки, вогнетривів, скла та емалей (зав. кафедри проф. 

Рищенко М.І.), автоматизованих систем управління (зав.кафедри проф. Годлевський М.Д.), 

двигунів внутрішнього згоряння (зав. кафедри проф. Марченко А.П.), нарисної геометрії 

(д.т.н. Шоман О.В.), хімічної техніки і екології (проф. Шапорєв В.П.). Стан підготовки 

кандидатських та докторських дисертацій регулярно розглядається та планується на засіданнях 

кафедр, вчених рад факультетів та університету. 

Серед наукових керівників, які плідно працювали з аспірантами слід відзначити 

проф. Гриня Г.І. проф. Шапорєва В.П. проф. Любчика Л.М.  

В 2008 році на базі відомих наукових шкіл в університеті працювало 15 спеціалізованих 

вчених рад: 14 - по захисту докторських за 28 спеціальностями та 1 - по захисту кандидатських 

дисертацій за 2 спеціальностями, яки охоплюють всі напрямки підготовки фахівців в 

університеті: машинобудування, електроенергетика, електроніка, інформаційні технології, 

приладобудування, автоматизовані системи управління, хімічна технологія та обладнання, 

матеріалознавство, економіка підприємства і галузі. Продовжено повноваження у ВАК України 

2-х спецрад з правом прийому докторських та кандидатських у напрямках динаміки машин та 

інформаційних технологій. Проведена організаційна робота по відкриттю нової спеціалізованої 
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вченої ради з історії науки і техніки.  До роботи в спецрадах залучені провідні доктори наук , 

професори університету, а також  фахівці із:  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 2008 рік в спецрадах університету захищені 11 докторських та 62 кандидатських 

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

НАН України, провідних підприємствах України. Серед них співробітникам НТУ "ХПІ": 

5 докторських, 35 кандидатських, 6 – аспірантами – іноземцями. Тематика докторських і 

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

світової науки: фундаментальні проблеми сучасних технологій,  технологія машинобудування, 

енергетика та енергозбереження, приладобудування, хімічні технології, електротехнічні 

комплекси та системи, фізика металів та напівпровідників, інформаційні технології, 

обчислювальна техніка та автоматизація, екологія тощо. 

Основні показники роботи спеціалізованих вчених рад в НТУ "ХПІ" за 2008 рік приведені 

у таблиці: 

 

№ 

п/п 

Шифр  

спецради 

Голова 

спеціалізованої  

ради 

Кількість захистів дисертацій 

д
о
к
то

р
сь

к
и

х
 

співробітниками 

ХПІ  

к
ан

д
и

д
ат

сь
к
и

х
 

співробітниками 

ХПІ 

1. СРД 64.050.01 Волонцевич Д.О. 1 -  4 4 

2. Д 64.050.02 Яковлев А. І. - - 5 3 

3. Д 64.050.03 Рищенко М. І. 5 2 5 4 

4. Д 64.050.04 Сокол Є. І. 1 1 1 1 

5. Д 64.050.05 Товажнянський Л. Л. 1 1 12 8 

6. Д 64.050.07 Куценко О. С. 1 - 11 10 

7. Д 64.050.08 Данько В. Г. 1 1 2 2 

8. Д 64.050.09 Гурин А. Г. - - 3 2 

9. Д 64.050.10 Львов Г. І. Переатестація спецради 

10. Д 64.050.11 Бойко А. В. - - 4 2 

11. Д 64.050.12 Грабченко А. І. 1 1 8 2 

12. Д 64.050.13 Марченко А. П. - - 4 3 

13. Д 64.050.14 Качанов П. О. Переатестація спецради 

14. Д 64.050.15 Омельяненко В. І. - - 2 - 

15. К 64.050.06 Вороновський Г. К.   1 1 

Всього: 11 5 62 41 
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Усі дисертаційні роботи успішно були розглянути експертними радами ВАК та у своїй 

діяльності керувалися новим "Положення про присвоєння наукового ступеню та присудження 

вченого звання старшого наукового співробітника" ВАК України.  

Кращі показники роботи спеціалізованих вчених рад у 2008 році:  

• Д64.050.03 (голова - проф. Рищенко М.І.) -  захист  5 докторських та 5 кандидатських 

дисертацій; 

• Д64.050.05 (голова - проф. Товажнянський Л.Л.) - захист 1 докторських та 

12 кандидатських  дисертацій; 

• Д64.050.07 (голова – проф. Куценко О.С.) -  захист 1 докторських та 11 кандидатських  

дисертації; 

• Д64.050.12 (голова - проф. Грабченко А.І.) -  захист 1 докторських та 8 кандидатських 

дисертацій; 

Співробітниками НТУ “ХПІ” у спецрадах України на протязі 2008 року захищені 

9 докторських та 54 кандидатська дисертацій, які виконувалися з пріоритетними напрямками 

розвитку науки і техніки, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України, Постановами 

Уряду, НАН України та галузевих міністерств, та у рамках фундаментальних і прикладних 

бюджетних НДР за тематичними планами МОН України і  госпдоговірних науково-дослідних 

робіт з провідними промисловими підприємствами України. Результати досліджень внесли 

достойний вклад в розвиток вітчизняної науки, регулярно демонструються на науково-

технічних виставках, конференціях  та демонструють рівень наукових досягнень та розвиток 

нових технологій.  

В 2008 році серед докторських дисертації науковців НТУ “ХПІ” визначаються роботи: 

  старшого наукового співробітника кафедри технології кераміки, вогнетривів , скла та 

емалей Стародумовій О.Б. Дисертація спрямована на розробку теоретичної концепції 

синтезу ультрадисперсних порошків поліфункціонального призначення з використанням 

золь-методу.Робота виконувала у рамках 5 держбюджетних тем Мон України та 

госпдоговорів з підприємствами України. Результати роботи впроваджені на СДТЛ 

"СТОМА-ТЕХНОЛОГІЯ2" (м. Харків), СПФ "КромДентал", ММК ім. Ілліча 

(м.Маріуполь), ВАТ"Кіндратївський вогнетривний завод" (м.Дружковка, Донецька обл.).  

 доцента кафедри загальної та неорганічної хімії Ведь М.В. на тему "Електрохімічний 

синтез функціональних покриттів сплавами металів та змішаними оксидами для 

екотехнологій", яка присвячена розробці наукових основ  сучасних електрохімічних 

технологій. Результати роботи впроваджені на АТ "Співдружність –Т" (м.Харків), ТОВ 

"Екотехніка" (м. Харків), ЗАТ "Сєвєродонецьке об’єднання "АЗОТ", НВФ "Технологія" 

ПСНЦ НАН України (м.Харків)..  

 професора кафедри промислової та біомедичної електроніки Домніна І.Ф. за темою 

"Напівпровідникові компенсатори неактивних складових повної потужності", яка 

пов’язана з рішенням проблеми електромагнітної сумісності споживачів електричної 

енергії. Дисертація виконувала у рамках 3 держбюджетних НДР МОН України та 

госпдоговорів з АТ "Елтехком" (м. Харків), ХДПЗ ім Т.Г.Шевченка (м. Харків) та 

впроваджена на ДП НДІ ХЕМЗ (м.Харків), НВП "ЕОС" (м. Харків). 

 провідного наукового співробітника кафедри інтегрованих технологій , процесів і 

апаратів Ульєва Л.М. на тему "Ламінарні течії та теплообмін у співвісних конічних 

каналах хіміко-технологічного обладнання". Дисертація виконувала у рамках 

держбюджетних НДР МОН України та 6 госпдоговорів з підприємствами України, 

впроваджена в ЗАТ "УкрНДІхіммаш" (м.Харків) та у навчальний процес на кафедрі. 

 професора кафедри технологій машинобудування та металорізальних станків Фадєєва 

В.А. на тему "Наукові основи вибору структури та параметрів технологічних систем 

механічної обробки високоточних деталей". Рекомендації дисертації прийняті при 

розробці програми розвитку ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД". 
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Серед кандидатських дисертацій відзначаються роботи Волоснікової Н.М., 

Шатохіної Н.В., Волощикова В.Ю., Ігнатенка М.М., Дубійчука О.Ю., Гурінова О.О., 

Кухтенкова Ю.М., Титаренко О.В., Авраменка А.М., Самойленка Д.Є., Вернигори Н.К., які 

плідно поставили та вирішили актуальні науково-практичні задачі, провели  наукові 

дослідження у  відповідних галузях на сучасному рівні та впровадили свої розробки на 

підприємствах України. 

Спецрадами на підприємства і установи України надіслані пропозиції по використанню 

результатів захищених дисертаційних робіт, серед яких ДП «Південмаш» (м. Дніпропетровськ), 

ДВП «Об’єднання Азот» (м.Сєвєродонецьк), ВАТ «Електромашина» (м. Харків), ХНВО "ФЕД" 

(м. Харків), ДП “Завод ім. Малишева” (м. Харків),  ВАТ “Турбоатом” (м. Харків), НВО 

“Електроважмаш” (м. Харків), Інститут електродинаміки НАНУ (м.Київ), ВАТ "Сумське НВО 

ім. Фрунзе",  ННЦ „Харківський фізико-технічний інститут”, ТОВ "Турбомаш" (м. Суми), 

Науково-дослідний інститут хімічний реактивів (м. Дніпропетровськ), ВАТ "Харківський 

тракторний завод ім. Орджонікідзе", ВАТ "УкрНДІХІМ-МАШ" (м.Харків),  ВАТ "Азовмаш" 

(м. Жданов), ДНПКІ основної хімії "НІО-ХІМ"(м. Харків), ВАТ "Лисичанська сода", ВАТ 

"Кримський содовий завод", ЗАТ "Харківський плитковий завод", УкрНДІОЖ УААН 

(м.Харків), Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, ДП "Аргентум" (м. Львов) 

НВП ТОВ "Стеліт" (м. Львов), ДП "Завод "Електроважмаш" (м.Харків), ВАТ НДІ 

№Перетворювач" (м.Запоріжжя), ВАТ "Укргідропроект" (м.Харків), ВАТ "УКР-ГАЗТЕХ" 

(м.Київ), ВАТ "Укрспецтехника"(м.Київ), ТОВ "ПРОТОН-21" (м.Київ) та іншим. 

Підвищення рівня кваліфікації науково-педагогічного складу університету пов’язано з 

процесом атестації при присвоєнні вчених звань на основі система всебічного та 

обґрунтованого аналізу науково-педагогічної діяльності здобувачів послідовно спочатку на 

кафедрі, потім на вченій раді факультету, методичній раді університету та на завершальному 

етапі – вченій раді університету, яка приймає рішення щодо присвоєння вченого звання.  

Рішеннями вченої ради  вчене звання професора МОН України присвоєно 12 

співробітникам, доцента – 33, старшого наукового співробітника ВАК України – 

5 співробітникам університету. 

На підставі Положення про Національний вищий навчальний заклад в університеті 

введено Положення про вчені звання НТУ „ХПІ” – професор НТУ „ХПІ”, доцент НТУ „ХПІ”, 

до яких представляються викладачі, які мають значний стаж роботи та суттєві показники 

науково-педагогічної діяльності. У 2008 навчальному році звання професора НТУ „ХПІ” 

отримало 11 осіб, доцента НТУ „ХПІ” – 2 особи.  

Певних успіхів за звітний термін при атестації наукових кадрів на вчене звання досягли 

кафедри: систем інформації (в.о. зав.кафедри проф. Серков О.А.), фінансів та оподаткування 

(зав.кафедри Тимофєєв В.М.), автоматизованих систем управління (зав.кафедри проф. 

Годлевський М.Д.), колісних та гусеничних машин (зав.кафедри д.т.н. Волонцевич Д.О.). 

За значні особисті досягнення у розвитку науки та техніки почесне звання "Заслужений 

працівник освіти України" отримали 3 співробітника, знаком «Відмінник освіти» МОН 

відзначені 2 співробітники, Почесною Грамотою МОН – 4 співпрацівника університету.  

На підставі рішень вченої ради університету низка провідних професорів та молодих 

науковців прийняла участь у конкурсах на здобуття іменних стипендій. Довічну Державну 

стипендію для видатних  науковців отримує 4 професори. У 2008 році стипендією для молодих 

науковців Кабінету Міністрів отримували 3 перспективні співробітники університету. 

Іменними стипендіями Харківської державної обласної адміністрації нагороджені проф. 

Григоров О.В., проф.Перерва П.Г.,  доц. Саввова О.В.  

 

 


