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1. ПОКАЗНИКИ наукової  та науково-технічної  діяльності НТУ "ХПІ" за 

2007-2009 р.р. 
  Код ВНЗ 4225 

№ п/п Показники 2007 2008 2009 

1.  Науково-педагогічні кадри    

1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників  НПП (за 

штатним розписом), усього осіб 

1322 1322 1320 

1.1.1.                                     з них:  - докторів наук 132 133 139 

1.1.2.                                                 - кандидатів  наук 701 715 772 

1.2. Чисельність науково-педагогічних працівників, які 

виконують НДДКР, усього осіб  

1321 1322 1320 

1.2.1.                                     з них:  - докторів наук 114 133 139 

1.2.2.                                                 - кандидатів  наук 611 715 772 

1.3. Чисельність працівників наукових установ, науково-

дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб:  

568 574 812 

1.3.1.                                     з них:  - докторів наук 16 16 90 

1.3.2.                                                 - кандидатів  наук 112 114 140 

1.4. Кількість штатних одиниць наукових установ, науково-

дослідних частин, секторів, зайнятих  штатними 

працівниками, усього   

0 0 518,25 

1.4.1.                                     з них:  - докторів наук 0 0 20,5 

1.4.2.                                                 - кандидатів  наук 0 0 112,5 

1.5. Чисельність працівників наукових установ, науково-

дослідних частин, секторів, які  працюють  за договорами 

цивільно-правового характеру, усього   

1890 1896 6 

1.5.1.                                     з них:  - докторів наук 148 149 1 

1.5.2.                                                 - кандидатів  наук 813 829 2 

2. Підготовка наукових кадрів    

2.1 Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених радах, 

всього, з них: 

30 31 32 

2.1.1.     "- спеціальностей в докторських спеціалізованих 

вчених радах 

28 29 29 

2.2. Кількість докторантів, усього  16 15 15 

2.3.   411 398 369 

2.3.1.                                       з них:  з відривом від виробництва 276 275 265 

2.4. Кількість захищених кандидатських дисертацій 

працівниками ВНЗ, НУ, усього, в тому числі:  

0 0 77 

2.4.1. "- за межами ВНЗ 0 0 15 

2.4.2. "- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ 0 0 26 

2.5. Кількість захищених докторських дисертацій 

працівниками ВНЗ, НУ усього, в тому числі:  

0 0 14 

2.5.1. "- за межами ВНЗ 0 0 3 

2.5.2. "- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ 0 0 3 

3. Фінансування НДДКР    

3.1. Обсяг фінансування із загального фонду, усього, тис. грн., з 11922,14 12823,15 12415,55 
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них:  

3.1.1.  - фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020) 0 6843,38 6843,38 

3.1.2.  - прикладних досліджень і розробок ( за кодом КПКВ 

2201040)  

0 5568,77 5314,77 

3.1.3.  - збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за 

кодом КПКВ 2201090)   

0 411 257,4 

3.2. Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 

2201040, тис.грн., усього,  з них:  

5172,8 4099,75 4989,907 

3.2.1.  - обсяг фінансування НДР за  державними цільовими 

програмами   

0 0 0 

3.2.2.   -обсяг фінасування НДР за державним  замовленням, 

тис.грн.   

0 0 350 

3.2.3.   -обсяг фінансування  НДР за проектами  міжнародного 

співробітництва  

2371,1 244 497,9 

3.3.   -обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 

2201020, з них:   

0 410 290 

3.3.1.          • за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 

0 0 290 

3.4.   Обсяг надходжень  до спеціального фонду  за надання 

послуг у сфері науки, що акумулюються на рахунках 

КПКВ 2201160 

0 0 0 

4. Матеріально-технічне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності 

ВНЗ 

4.1. Середньорічна вартість основних засобів  (у фактичних 

цінах), тис. грн, в тому числі: 

0 0 198196,5 

4.1.1. " - машин та устаткування 0 0 3161,9 

4.2. Капітальні витрати на придбання нового наукового 

обладнання, тис. грн  

0 0 76,1 

4.3. Загальна площа власних приміщень, на яких виконуються 

НДДКР, тис.кв.м 

0 0 198,919 

4.4. Кількість створених у ВНЗ наукових та науково-технічних 

інфраструктур ( лабораторій, міжвідомчих центрів, НДІ, 

центрів спільного користування обладнанням)   усього, в 

тому числі: 

0 0 37 

4.4.1. "- створених спільно із науковими установами 

Національної та галузевих академій наук   

0 0 33 

4.4.2. "- створених спільно із науковими установами та ВНЗ 

інших відомств  

0 0 3 

4.4.3. "- створених спільно із закордонними науковими 

установами та ВНЗ  

0 0 1 

5.  Результативні показники  виконаних НДДКР    

5.1. Кількість робіт, відзначених  Державною премією України 

в галузі науки і техніки, всього  

0 2 3 

5.1.1. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), всього 0 5 3 

5.2. Кількість робіт, відзначених  державними нагородами, 

преміями України в інших галузях, усього  

0 0 1 

5.2.1. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього 0 0 1 

5.3. Кількість робіт, відзначених  міжнародними нагородами, 

усього  

0 0 33 
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5.3.1. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього 0 0 73 

5.4. Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну 

України для молодих учених, усього   

3 3 3 

5.5. Кількість науковців, що отримують  премії та гранти 

Президента для молодих учених, усього   

2 1 0 

5.6. Кількість науковців, що отримують премії Верховної Ради 

України для найталановітиших молодих учених, усього 

0 0 0 

5.7. Кількість науковців, що отримують інші стипендії та 

премії державного та регіонального рівня, усього   

17 33 35 

5.8. Кількість наукових та науково-технічних робіт (об'єктів), 

які виконувались у звітному періоді за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету, всього, в тому 

числі: 

96 95 93 

5.8.1.  " - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 

2201020)    

0 63 50 

5.8.2. "- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 

2201040)   

0 32 40 

5.8.3.   - збереження наукових об'єктів, що становлять НН (за 

кодом КПКВ 2201090)   

0 2 3 

5.9. Кількість наукових та науково-технічних договорів, які 

виконувались за рахунок коштів замовників, що 

працюють у реальному секторі економіки, усього   

250 271 207 

5.10. Кількість завершених наукових та науково-технічних 

робіт у звітному періоді, усього, в тому числі:  

201 232 168 

5.10.1.  " - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 

2201020)    

0 44 11 

5.10.2. "- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 

2201040)   

0 188 157 

5.11. Кількість завершених наукових та науково-технічних 

договорів, які виконувались за рахунок коштів 

замовників, що працюють у реальному секторі економіки, 

усього    

0 0 145 

5.12. Відсоток НДДКР, які відповідають світовому рівню  85 95 85 

5.13. Створено науково-технічної продукції НТП (видів 

виробів), усього, в тому числі: 

201 232 168 

5.13.1. " - нової техніки, з них: 27 34 42 

5.13.1.1    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.13.1.2     •  за кодом КПКВ 2201040 0 34 42 

5.13.2. " - нових технологій, з них: 30 17 44 

5.13.2.1    •  за кодом КПКВ 2201020 0 2 3 

5.13.2.2     •  за кодом КПКВ 2201040 0 15 41 

5.13.3. " - нових матеріалів, з них: 9 15 8 

5.13.3.1    •  за кодом КПКВ 2201020 0 6 1 

5.13.3.2     •  за кодом КПКВ 2201040 0 9 7 

5.13.4. " - сортів рослин та порід тварин, з них: 0 0 0 

5.13.4.1    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.13.4.2     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 0 

5.13.5 " - методів, теорій, з них: 135 166 60 
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5.13.5.1    •  за кодом КПКВ 2201020 0 36 7 

5.13.5.2     •  за кодом КПКВ 2201040 0 130 53 

5.13.6 " - інше*, з них:  0 0 14 

5.13.6.1    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.13.6.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 14 

5.14. Впроваджено НТП  у виробництво, створеної у 

відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі: 

76 162 145 

5.14.1. " - нової техніки, з них: 0 0 41 

5.14.1.1    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.14.1.2     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 41 

5.14.2 " - нових технологій, з них: 0 0 39 

5.14.2.1    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 6 

5.14.2.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 0 

5.14.3. " - нових матеріалів, з них: 0 0 6 

5.14.3.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.14.3.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 6 

5.14.4. " - сортів рослин та порід тварин, з них: 0 0 0 

5.14.4.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.14.4.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 0 

5.14.5. " - методів, теорій, з них: 0 0 45 

5.14.5.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.14.5.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 45 

5.14.6. " - інше*, з них:  0 0 14 

5.14.6.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.14.6.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 14 

5.15. Впроваджено НТП  у навчальний процес, створеної у 

відповідні періоди, усього одиниць, в тому числі: 

125 70 21 

5.15.1. " - нової техніки, з них: 0 0 1 

5.15.1.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.15.1.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 1 

5.15.2. " - нових технологій, з них: 0 0 4 

5.15.2.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 3 

5.15.2.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 1 

5.15.3. " - нових матеріалів, з них: 0 0 2 

5.15.3.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 1 

5.15.3.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 1 

5.15.4. " - сортів рослин та порід тварин, з них: 0 0 0 

5.15.4.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.15.4.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 0 

5.16.5. " - методів, теорій, з них: 0 0 13 

5.15.5.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 6 

5.15.5.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 7 

5.15.6. " - інше*, з них:   0 0 0 

5.15.6.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.15.6.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 0 

6.  Публікації, конференції, виставки       

6.1. Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі:  26 27 33 

6.1.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 23 25 
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6.1.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 4 8 

6.1.3.                                  -"-             друк. арк.: 482,5 273,5 640,83 

6.1.4.              з них,  відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:  0 25 30 

6.1.4.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 23 24 

6.1.4.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 2 6 

6.1.4.3.                                   -"-             друк. арк.: 0 253,2

5 

582,57 

6.1.5.              з них,  відповідно за кордоном, усього одиниць:  0 0 4 

6.1.5.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 2 

6.1.5.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 2 

6.1.5.3.                                   -"-             друк. арк.: 0 0 52,1 

6.2. Опубліковано підручників , всього одиниць: 16 8 15 

6.2.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 5 7 

6.2.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 3 8 

6.2.3.                                  -"-                  друк. арк: 402,7 244,1 347,2 

6.2.4.                       з них, з грифом МОН, усього одиниць: 0 8 15 

6.2.4.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 5 7 

6.2.4.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 3 8 

6.2.4.3.                                   -"-             друк. арк.: 0 244,1 347,2 

6.3.   Опубліковано  навчальних посібників, усього одиниць: 97 102 105 

6.3.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 61 57 

6.3.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 41 48 

6.3.3.                                   -"-             друк. арк.: 629 1058,

6 

1242,8

3 

6.3.4.          з них:. з грифом МОН, усього одиниць: 0 92 78 

6.3.4.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 55 42 

6.3.4.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 37 36 

6.3.4.3.                                   -"-             друк. арк.: 0 981,16 932,04 

6.4. Кількість публікацій (статей), усього одиниць: 3104 6072 6101 

6.3.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 2200 2311 

6.3.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 3872 3790 

6.3.3.                                   -"-             друк. арк.: 1031,2 1821,6 1830,3 

6.3.4.          з них:  статей у  фахових виданнях України,  усього 

одиниць: 

0 3914 4025 

6.3.4.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 1732 1917 

6.3.4.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 2182 2108 

6.3.4.3.                                   -"-             друк. арк.: 0 1174,

2 

1207,5 

6.3.5.            з них: статей у зарубіжних виданнях, усього 

одиниць: 

354 384 375 

6.3.5.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 217 217 

6.3.5.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 167 158 

6.3.5.3.                                   -"-             друк. арк.: 0 170,98 112,5 

6.3.5.4.   в тому числі, у міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus, Webometrics та інші), усього одиниць: 

0 0 229 

6.3.5.4.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 130 

6.3.5.4.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 99 

6.5. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього 74 76 84 
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одиниць, в тому числі: 

6.5.1. " - в Україні, з них: 74 76 84 

6.5.1.1.            • патентів на винаходи 0 0 8 

6.5.2. " -  за кордоном, з них: 0 0 0 

6.5.2.1.            • патентів на винаходи 0 0 0 

6.6. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому 

числі: 

58 73 69 

6.6.1. " - в Україні, з них: 58 73 69 

6.6.1.1.            • патентів на винаходи 0 11 18 

6.6.2. " -  за кордоном, з них: 0 0 0 

5.6.2.1.            • патентів на винаходи 0 0 0 

6.7. Кількість проданих ліцензій, усього одиниць 0 0 0 

6.8. Кількість проведених наукових семінарів і конференцій, 

всього 

0 37 37 

6.8.1.                                   з них:  міжнародних 0 18 24 

6.8.2.                                   в т.ч.  які зареєстровані у МОН, всього 0 37 37 

6.9. Кількість виступів у міжнародних наукових семінарах та 

конференціях за межами України, усього 

0 0 1873 

6.10. Взято участь у виставках, всього :  у національних                            14 5 9 

6.11.                                                            у міжнародних 7 16 14 

6.12. Кількість експонатів 345 397 395 

6.13. Кількість договорів, угод, контрактів про науково-

технічне міжвузівське співробітництво із зарубіжними 

партнерами 

65 67 68 

7. Інноваційна спрямованість результатів     

7.1. Кількість робіт прикладного спрямування (НДР), 

розпочатих за результатами фундаментальних досліджень, 

усього одиниць 

0 0 335 

7.2. Кількість робіт прикладного спрямування (ДКР,ДТР), 

розпочатих відкритих за результатами прикладних 

досліджень, усього одиниць 

0 0 270 

7.3. Кількість елементів інноваційної інфраструктури, 

створених на базі ВНЗ або за його участю (бізнес-

інкубатори, технопарки, наукові парки), усього одиниць  

0 0 4 

8. Наукова робота студентів    

8.1. Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб 17448 16403 15517 

8.2. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні 

НДДКР, усього осіб 

6302 6364 5946 

8.2.1.                з них:   -  з оплатою із загального фонду бюджету 193 169 164 

8.2.2.                            -  з оплатою із спеціального фонду  64 42 39 

8.3. Кількість студентів - учасників 2 туру олімпіад, усього 

осіб 

187 214 208 

8.4. Кількість переможців, які одержали нагороди  за 

результатами  2 туру олімпіад, усього, в тому числі:    

85 117 112 

8.4.1. " - на міжнародних олімпіадах 4 6 9 

8.5. Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій 

Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 

36 37 48 

8.6. Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів 14 29 35 
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студентських НДР   

8.7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, 

усього  

928 1032 1096 

8.7.1.                                                            з них: самостійно 476 489 298 

8.8. Кількість студентів, які одержують стипендії Президента 

України  

6 6 6 

8.9. Кількість студентів, які отримують інші стипендії та 

премії державного та регіонального рівнів 

132 136 139 

 Примітка: Показники наукової діяльності ВНЗ та наукових установ за 2007-2009 рік не 
змінюються;                                                                                         *                                                                  

                         *  що саме створено -  надати інформацію у примітках до таблиці       

 

 

 

ПРИМІТКИ до таблиці ПОКАЗНИКІВ  наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ 

ІІІ-ІV рівнів  акредитації та наукових установ МОН за 2007-2009 рр. 

  

5.13.6  - Інше       

5.13.6 Методична документація, нормативно-технічна 

документація, правові документи 
   7 

5.13.6.1    •  за кодом КПКВ 2201020      

5.13.6.2     •  за кодом КПКВ 2201040    7 

5.13.7 Покращення якості продукції, що випускається    7 

5.13.7.1    •  за кодом КПКВ 2201020      

5.13.7.2     •  за кодом КПКВ 2201040    7 
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2. Інформація  про виконання паспорта 
бюджетної програми за _12_ місяців 2009 року по НТУ "ХПІ" 

          

          

1. 2200000 Міністерство Освіти і науки України      

 (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника     

          

2. 4225 Національний технічний університет "Харківський 

політехнічний інститут" 

 

 (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)    

          

3. 2201020 0140 Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та НУ 

 (КПКВК ДБ) (КФКВК) ( найменування бюджетної програми)    

          

4.  Аналіз виконання за видатками на наданими кредитами в цілому за бюджетною  

 програмою:        

          

          

Бюджетні асигнування з 

урахуванням змін відповідно до 

розпису за 12 міс. 

Проведені видатки, надані 

кредити 

Відхилення  

Усього (2+3) Загаль

ний 

фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

Усього 

(5-6) 

 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

Усьо

го 

(8+9) 

Загаль

ний 

фонд 

(5-2) 

Спеціа

льний 

фонд 

(6-3) 

7133381 6843381 290000 713381 6843381 290000 0 0 0 

          

5. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання 

бюджетної програми, та пояснення щодо їх виконання  

          

№ 

пп 

Показники Оди-

ниця 

виміру 

Джерело 

інформа

ції 

Затверджено паспортом 

бюджетної програми 

Виконано за 12 міс. 

заг.ф-д спец.ф-д разом заг.ф-д спец.ф-д разом 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Затрат         

1.1 Кількість 

установ 

Од. статзвіт-

ність 
1 1 1 1 1 1 

1.2 Чисельність 

працівників, 

зайнятих в 

наукових 

установах 

Од. штатний 

розпис 
326,0  326,0 325,7

5 

 325,75 

2 Продукту         

2.1 Кількість 

фундамента

льних 

досліджень 

Од. тематич

ний 

план 

70,0  70,0 50,0 2,0 52,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2 Підготовлено 

монографій та 

підручників, 

навчальних 

посібників 

Од. статзвіт-

ність 
25,0  25,0 89,0  89,0 

2.3 Публікації в 

наукових 

виданнях 

тис. 

од. 

статзвіт-

ність 
0,8  0,8 1,8 0,511 2,311 

2.4 Кількість 

наукових 

семінарів і 

конференцій 

Од. статзвіт-

ність 
7,0  7,0 9,0  9,0 

3 Ефективності        

3.1 Витрати на 1 

фундамента

льне 

дослідження 

тис.грн. розраху

нки 
123,7  123,7 136,8

7 

145,00 281,87 

4 Якості         

4.1 Відсоток 

науково-

дослідних 

(дослідно-

конструктор

ських) робіт, 

які 

відповідают

ь світовому 

рівню 

% статзвіт-

ність 
95  95 95   

4.2 Впроваджен

ня 

результатів 

наукових 

розробок у 

виробництво 

% статзвіт-

ність 
20,0  20,0 20,0  20,0 

    

 

    

        

 Проректор    А.П.Марченко  
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3. Узагальнена інформація про наукову та науково-технічну  діяльність у 

2009 році. 
 

Шлях Нацiонального технiчного унiверситету "Харкiвський полiтехнiчний iнститут" у 

незалежнiй Українi, це шлях педагогічних і технологічних інновацій, вступу в Болонський 

процес, інтеграції в Європейський і Світовий освітній та науковий простори. Інноваційні 

педагогічні технології НТУ «ХПІ» неодноразово представлялись на різноманітних освітянських 

форумах, відзначались самими високими нагородами і рекомендувались до впровадження. 

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. 

З університетом пов'язано зародження української технічної науки у галузях механіки, 

теорії міцності, прикладної хімії, авіації, ядерної фізики та кріотехніки, електро- та 

теплоенергетики, тракторобудування, тепловозобудування тощо. Саме здобутки харківських 

політехніків покладено в основу найкращого в другій світової війні танка Т-34, магістральних 

тепловозів із показниками світового рівня, найпотужніших турбоагрегатів Дніпрогесу й 

атомних електростанцій України та країн зарубіжжя, тракторного парку нашої держави, систем 

управління ракетно-космічної техніки, вирішення важливих проблем обороноздатності держави 

та інше. А вихованцi унiверситету, їх уже близько 200 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 125-

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 2009 році науковцям університету присуджені 3 Державні премії в галузі науки і 

техніки України та премія НАН України  ім. В.Є. Лашкарьова . Двоє науковців 

нагороджені нагрудними знаками МОН України «За наукові досягнення» . 

Створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт (від університету 

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки –проф. Суботович В.П.). В 

роботі вирішено  важливу науково-технічну проблему шляхом створення і впровадження 

високоефективних і надійних турбін нового покоління, які не поступаються зарубіжним 

аналогам і можуть бути використані при модернізації тих, що діють, і будівництві нових ТЕС. 

Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-

економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва (від університету 

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки – проф. Кононенко І.В.). В 

роботі створено  і досліджено високоефективні методи прогнозування стану зовнішнього та 

внутрішнього середовища виробничо-економічних систем масштабу країни, галузі, 

підприємства (метод на основі Н-критерію, метод на основі бутстреп-оцінювання, метод 

адаптивної фільтрації та прогнозування).  

Комплекс підручників:"Інформатика" у семи книгах (від університету лауреат 

Державної премії України в галузі науки і техніки – проф. Шеховцов В.А.). Комплекс 

підручників "Інформатика" являє собою цілісний проект, об’єднаний загальною спрямованістю 

на підготовку фахівців з базових напрямів "Комп’ютерні науки", "Комп’ютерна інженерія" та 

"Прикладна математика". Книги мають єдину структуру, стиль викладення матеріалу та 

взаємно пов’язані, теоретичний виклад супроводжується багатьма прикладами, є завдання для 

самостійного розв’язування та контролю засвоювання матеріалу. 
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Цикл робіт «Коливальні і хвильові процеси НВЧ діапазону» (від університету 

лауреат премії НАН України  ім. В.Є. Лашкарьова – проф.  Яковенко І.В.).  Цикл робіт  

містить низку теоретичних та розрахункових моделей опису механізмів взаємодії струмів, 

наведених зовнішнім електромагнітним випромінюванням з хвильовими процесами, що 

визначають функціональні  призначення твердотільних структур. 

Згідно Указу Президента України № 304/2009  від 12.05.09 р.  «Про відзначення 

державними нагородами України наукових працівників» за вагомий особистий внесок у 

розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, створення 

національних наукових шкіл присвоєні почесні звання:  

- «Заслужений діяч науки і техніки Україні» завідувачу Науково-дослідної частини 

НТУ «ХПІ», Лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, доктору технічних 

наук, професор Лісачуку Георгію Вікторовичу.  

- «Заслужений працівник освіти України» проректору НТУ «ХПІ», професору 

Кравцю Валерію  Олексійовичу.  

 

В університеті працюють 1320 науково-педагогічних працівників, в тому числі 197 

докторів наук та професорів, 657 кандидатів наук та доцентів, а також 547 штатних 

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

докторів та 107 кандидатів наук. Працюють 24 Заслужених діяча науки і техніки та 

Заслужених працівників освіти, 32 Лауреата Державних премій України, 30 дійсних 

членів НАН та галузевих Академій наук України. 
В університеті на базі відомих наукових шкіл за рішенням ВАК України в 2009 році 

працювало 16 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських 

дисертацій за 32 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 2009 рік в спецрадах університету захищені 11 докторських та 62 кандидатських 

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

установах НАН України,  провідних підприємствах України. Тематика докторських і 

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

світової науки: фундаментальні проблеми сучасних технологій у машинобудуванні,  

інформаційні технології, електротехнічні комплекси та системи, енергетика та 

енергозбереження, приладобудування, процеси та обладнання хімічної технології, технології 

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

процесом тощо. 

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

захищено 11 докторських та 54 кандидатських дисертацій, які виконувалися за тематичними 

планами МОН України з фундаментальних і прикладних досліджень, що фінансуються за 

рахунок Державного бюджету, а також 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. 
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НТУ “ХПІ” є багатопрофільним науковим закладом. В 2009 році вчені університету 

працювали над виконанням 90 фундаментальних і прикладних держбюджетних робіт з 

пріоритетних напрямків науки і техніки, 207 госпдоговірних НДР, 35 міжнародних 

освітніх та наукових проектів, загальний обсяг фінансування яких перевищує 23 млн.грн. 

Наукові дослідження і госпдоговірні розробки виконуються на замовлення таких 

визначальних для економіки держави підприємств, як ДП "ФЕД", ДП "Завод ім. Малишева", 

ВАТ "Турбоатом", ВАТ «Електроважмаш», Казенне підприємство ХКБД, КБ ім. Антонова, 

ЗМКБ "Прогрес" ім. Івченка, Сумське НВО ім. Фрунзе, ВАТ "Харківський тракторний завод" 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 2009 

рік:  отримано 69 патентів на винаходи та корисні моделі; університет приймав активну 

участь в 23 виставках-ярмарках, в т.ч. 14 міжнародних, 7 з яких проходили в країнах 

далекого і близького зарубіжжя та презентував понад 100 новітніх технологій, розробок, 

близько 70 видань науково-технічної літератури. В рамках програм виставок 

підготовлено і проведено 1 семінар і 1 презентацію. 

Оргкомітети виставок і міжнародні журі високо оцінили рівень наукових і 

методичних досягнень університету, його активну участь в заходах форумів. Він та автори 

представлених розробок нагороджені 12-ю Золотими медалями, 10-ма Почесними та 27-ма 

Дипломами і 6-ма Подяками МОН та АПН України, Призом Міністра економіки України, 

Золотим символом «Виробник кращих вітчизняних товарів 2009 року». Університет 

підтвердив Почесне звання «Лідер сучасної освіти». 

На базі НТУ «ХПІ» проведено науковий конгрес, симпозіум та 35 науково-технічних 

конференцій і семінарів, в тому числі 7 наукових форумів студентів і молодих вчених. В 

рамках Малої Академії наук підготовлено і проведено 2 науково-технічних семінари. В 

цілому вченими, магістрами і студентами університету виголошено 1873 доповіді і 

повідомлень на наукових форумах, в т.ч. 456  із них виголошено студентами чи в 

співавторстві з ними. 

Впродовж року видано 48 випусків „Вісник НТУ „ХПІ”, який видається в 

університеті за 25 тематичними напрямками, затвердженими Президією ВАК України та 

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

опублікованих в них статей науковців університету склала 893. 

В фахових виданнях опубліковано 4025 статей. Всього ж в наукових виданнях 

опубліковано 6101 публікація, в тому числі в зарубіжних – 375, зі студентами – 1096. З 

друку вийшли 33 монографії, 15 підручників і 105 навчальних посібників. Загальна 

кількість друкованих робіт в університеті перевищила 6200. 

35 студентів стали переможцями Всеукраїнського конкурсу 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; 
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- 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 2009 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. 

Традиції університету по вирішенню актуальних проблем освіти і науки, 

активному впливу на науково-технічний розвиток усіх галузей економіки України, 

міжнародному співробітництву, забезпеченню єдності освітньої та наукової діяльності 

сприяли вагомим його досягненням на протязі всієї 125-річної історії і залишаються 

запорукою нових здобутків. 
Проаналізувавши отримані результати, ректорат визначив показники діяльності 

Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту» згідно вимог 

до дослідницького університету. Вони дорівнювали, а в багатьох випадках перевищували 

показники, закладені в проект Положення про дослідницький університет. Це дало змогу 

університету і МОН ставити питання перед КМ України про надання НТУ «ХПІ» статусу 

дослідницького. 

Засідання Урядового комітету від 22 грудня 2009, на якому розглядалось це питання 

перед засіданням КМ України, дало позитивну оцінку щодо надання Національному 

технічному університету «Харківський політехнічний інститут» статусу самоврядного 

(автономного) дослідницького національного університету. 
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3.1. Наукові досягнення світового рівня 

 

Вперше запропонована модель керування ресурсом трибоспряжень підшипників 

кочення на основі застосування модифікаторів тертя, яка визначила напрями поліпшення 

антифрикційних та протизадирних властивостей мастила. 

Вперше розроблено загальний підхід до визначення критеріального рівняння регресії в 

дослідженні тертя та зносу різних трибоспряжень підшипника. 

 

 

Стенд для дослідження працездатності підшипників кочення 

 

Вперше на основі аналізу структури підшипників та функціонування їх деталей 

запропоновані моделі процесів тертя двох типів: механічних і теплових явищ. 

Вперше для моделей механічних і теплових явищ тертя деталей підшипника 

запропонована класифікація задач моделювання і подана їх постановка з визначенням 

критеріальних рівнянь регресії. 

 

Пристрій для випробування трибоспряження сепаратор 

-базуюче кільце роликопідшипників 

Вдосконалено теоретичні основи вибору оптимального режиму триботехнічної обробки 

підшипників в мастильному середовищі з модифікатором тертя. 
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Розроблено алгоритм і програму розрахунку оптимального режиму триботехнічної 

обробки підшипників в середовищі мастила з модифікатором тертя. Розроблено методику і 

визначено кое-фіцієнт змащування для мастильного матеріалу з модифікатором тертя. 

 

 
 

Пристрій для випробування трибоспряження торець 

ролика – борт кільця роликопідшипників  

 

Винайдено відношення фактичної в’язкості мастильної суміші (мастило + модифікатор 

тер-тя) і в’язкості, що необхідна для створення гідродинамічного режиму тертя підшипника. 

Розроблено методику і визначено оптимальну концентрацію і режим триботехнічної 

оброб-ки підшипників. 

Проведені триботехнічні випробування з використанням запропонованих способів і 

конструкцій пристроїв, що захищені патентами України, не суперечать отриманим теоретичним 

дослідженням зносостійкості трибоспряжень підшипників. 

 

Вперше розроблено математичні моделі контактної взаємодії абразивної частки з 

полімерним матеріалом в процесі магнітно-абразивного полірування, за допомогою яких 

можна встановити глибину занурення зерна у поверхневий шар та оцінити напружений стан 

полімеру. 

Оцінено вплив параметрів процесу магнітно-абразивної обробки (кут та швидкість 

подання абразивного порошку, індукцію магнітного кола, швидкість газового потоку) на 

ефективність знімання оброблюваного матеріалу, мікрогеометрію поверхні, внутрішній 

енергетичний стан поверхневого шару, структуру та здатність відображати світло. Встановлено 

взаємозв’язок між термомеханічною передісторією обробленої поверхні полімерів та 

характером зміни ентальпії і температури склування. Вперше в рамках теорії мезомеханіки дана 

характеристика структурним перебудовам у поверхневому шарі полімерів, сформованому у 

різних теплофізичних умовах механічної обробки. 

Згідно результатів розроблені рекомендації для вдосконалення технологічного процесу 

обробки для підвищення якості зовнішніх та внутрішніх поверхонь оптичних виробів. 

Відмінною рисою отриманих результатів слід вважати їх первинність відносно 

особливостей реалізації комбінованих процесів обробки щодо термопластичних полімерних 

матеріалів зокрема формування внутрішніх складних поверхонь під світловоди. Встановлені 

залежності впливу параметрів процесу магнітно-абразивної обробки на якість поверхні та стан 

поверхневого шару полімерних матеріалів дозволяє розширити технологічні можливості 

фінішних процесів обробки та зменшити загальний час на формування сцинтиляційного виробу 

з високими експлуатаційними показниками.  
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Форма канавки під світловод в виробі “Tile” 

 

Розроблені математичні моделі дозволяють вирішувати складні завдання розрахунку 

контактної взаємодії абразивної частки з поверхнею полімерного термопластичного матеріалу, 

що має достатньо високі пружні характеристики, для встановлення товщини зруйнованого шару 

та прогнозування технологічних і фізичних умов для його мінімізації.  
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Залежність магнітної сили FМ  від магнітної індукції й розміру абразивного порошку 

 

Практична цінність результатів роботи полягає у створенні нових принципів фінішної 

прецизійної обробки високоточних оптичних полімерних виробів – сцинтиляторів, що в цілому 

підвищує ефективність їх механічної обробки, якість поверхневого шару, експлуатаційні 

характеристики та значно подовжує гарантію довговічності роботи в радіаційних умовах. 

Особливої значимості результати досліджень набувають при обробці внутрішніх поверхонь 

складного замкнутого профілю під світловоди, де традиційні способи лезової обробки вже 

вичерпали свої можливості. Запропонована конструкція полірувальної голівки дозволяє 

ефективно реалізовувати запропоновані рекомендації щодо вибору кута та швидкості подачі 

абразивного зерна у зону стисненого контакту внутрішнього отвору канавки. Запропонована 

система регулювання руху полірувальної голівки забезпечує контроль її відхилення від 

попередньо сформованого профілю канавки та автоматичну роботу на верстаті з чисельним 

програмним забезпеченням. 
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Конструкція полірувальної голівки в зборі 

 

Використання розробленого математичного апарату дозволяє з високою вірогідністю 

прогнозувати стан поверхневого шару полімерного матеріалу при різних умовах магнітно-

абразивної обробки і таким чином поступово вдосконалювати фінішний етап технологічного 

процесу та його технічне забезпечення.  

Розроблені технічні рішення реалізовані на виробничому підприємстві „Інститут 

сцинтиляційних матеріалів” Національної академії наук України, головними замовниками яких 

є центр ядерних досліджень м. Дубна та Європейська організація ядерних досліджень ЦЕРН. 

Сцинтилятори, виготовлені за вдосконаленим технологічним процесом, використовують для 

проведення фундаментальних досліджень з ядерної фізики та фізики елементарних часток в 

пришвидшувачах заряджених часток.  

Запропонованою концепцією технологічного процесу на даний час не володіє жодна з 

закордонних фірм, що випускає вироби полімерної оптики, у тому числі “Bicron” (США), 

“NE” (США), SCSN (Японія), які є основними виробниками цієї продукції у світі. 

 

Вперше створений сучасний автоматичний комплекс для побудови максимально 

ефективних та надійних машино-тракторних агрегатів (МТА), що виконують весь спектр 

технологічних операцій сільськогосподарського виробництва і мають оптимальний склад за 

критеріями отримання найвищих техніко-економічних показників, що дозволяє в найкоротші 

терміни спроектувати і впровадити сучасні МТА в виробництво вітчизняним підприємствам. 

Вперше отримані новітні науково обґрунтовані теоретичні положення стосовно синтезу 

МТА на базі тракторів з безступінчастими трансмісіями та оптимальним набором 

технологічних агрегатів, які базуються на оптимізаційних технологіях і враховують вектори 

конструктивних параметрів трактора, сільськогосподарського знаряддя, а також сукупність їх 

взаємозв’язків, і дозволяють отримати МТА з потенційно досяжними техніко-економічними 

показниками, що суттєво знизить витрати палива і шкідливий вплив на ґрунт та зовнішнє 

середовище при виконанні технологічного процесу, підвищить продуктивність, надійність, 

якість і конкурентоспроможність вітчизняних сільськогосподарських машин. 
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Отримали подальший розвиток методи побудови математичних моделей складної 

технічної системи «двигун – безступінчаста трансмісія – ходова система – навіска – 

технологічний агрегат», що враховують взаємодію тягових навантажень зі сторони навіски і 

технологічного обладнання, втрати, зокрема в гідравлічній частині трансмісії, взаємодію 

трактора з опорною поверхнею, буксування трактора та навантаження двигуна. 

 

 
 

 

Продуктивність МТА залежно від  

швидкості руху й ширини захоплення плуга 

 

Продуктивність МТА залежно від  

передаточного числа трансмісії й ширини 

захоплення культиватора 

 

В результаті виконання наукового проекту створені теоретичні основи синтезу МТА, в 

основу яких покладені оптимізаційні технології, які дозволяють синтезувати МТА з найвищими 

потенційно досяжними техніко-економічними показниками, що спрямовано на використання 

нової концепції визначення раціональних параметрів трактора і його агрегатування за 

критеріями максимальних функціональних властивостей МТА при виконанні технологічних 

операцій в умовах розвитку агропромислового комплексу України. 

Зокрема стає можливим створення оптимальних конструкцій тракторів і визначення 

раціонального шлейфу сільськогосподарських знарядь, що суттєво знизить витрати палива, 

робочого часу, при виконанні технологічного процесу, підвищать продуктивність, якість і 

конкурентоспроможність вітчизняних сільськогосподарських машин, і дає можливість 

наблизити тягово-енергетичних і техніко-економічних показники тракторів до потенційно 

можливих. 
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Продуктивність МТА та питома вартість 

оранки трактором ХТЗ-150ДО-09 залежно від  

передаточного числа трансмісії й ширини 

захоплення плуга 

 

Співвідношення продуктивності МТА та 

питомої вартості оранки трактором ХТЗ-

150ДО-09 залежно від  передаточного числа 

трансмісії й ширини захоплення плуга 

 

Встановлена система оцінок дозволяє визначити раціональне співвідношення маси 

трактора і потужності двигуна в області режимів роботи МТА, які не надають однозначного 

вирішення цієї задачі, що спричинено взаємно протирічними вимогами щодо буксування і 

шкідливого впливу на ґрунт. Нові методи завдяки урахуванню комплексу впливаючих тягово-

енергетичних, техніко-економічних і агроекологічних факторів і чинників формують новий 

підхід до вирішення проблеми існуючого протиріччя вимог агротехнічних, екологічних норм і 

розвитку функціональних властивостей трактора. 

 

Дослідженні основні закономірності змін структури безлушпинного ядра насіння 

соняшнику при його плющенні 

Харчовий білковий шрот із безлушпинного ядра соняшника отримано вперше, а 

визначення його складу, властивостей, якості, харчової цінності дає можливість розробити 

склад нових продуктів харчування з використанням білкового харчового шроту (концентрату) 

як білкового збагачувача або замінника білків яєць, м'яса, молока. Ці продукти не будуть 

містити холестерину та будуть мати попит у людей похилого віку та віруючих у час постів. 

Продукти, отримані із безлушпинного ядра, будуть конкурувати з соєвими та повинні 

витиснути сою з ринків України. 

 

Створено новий підхід до проблеми руйнування клітинної структури соняшникового 

ядра і одержання знежиреного продукту з високим вмістом білків, що засвоюються 

людиною, аналогів в Україні і в світі не має. 

Технічний результат від використання такого способу виробництва харчового шроту 

полягає у зниженні матеріальних і енергетичних витрат, так як із звичайної технології 

виключаються п’ять одиниць обладнання та технологічних операцій в процесах отримання 

харчової безлушпинної пелюстки замість кормової.  

Економічна доцільність нової технології відкриває шляхи до значного підвищення 

прибутковості підприємств, оскільки дозволить отримувати цінний харчовий продукт замість 

кормового. При реалізації харчового шроту рентабельність виробництва збільшиться в 2-3 рази, 
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з'явиться можливість використовувати білок шроту в продуктах харчування, зважаючи на те, 

що дефіцит білка явно відчутний в харчовій промисловості. 

Виробництво харчового шроту безвідходне, шкідливі викиди у навколишнє середовище 

відсутні. Умови праці покращуються завдяки зниженню температури обробки ядра з 110-120°С 

до 70°С.  

Шрот, отриманий за новою технологією, на відміну від шроту, який отримують при 

звичайних виробничих режимах, відповідає вимогам до сировини для отримання харчових 

білків та продуктів харчування і може бути рекомендований як нова сировина. А олія, завдяки 

низькій температурі пресування, має низьке кислотне число, світло-жовтий колір, приємний 

смак та запах і відрізняється від олії, отриманої за звичайною технологією при 105-130
0
С, 

кращими органолептичними показниками та відсутністю негідратованих фосфатидів. 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше визначено можливість руйнування методом 

плющення клітинних структур сирого соняшникового ядра, що забезпечує досить повне 

видалення олії та збереження білкових речовин в нативному стані. 

Реалізація результатів досліджень має велике значення для вирішення проблеми 

поповнення ресурсів білка в раціоні харчування населення України.  

Практична цінність роботи полягає в тім, що на основі результатів дослідження є 

можливість розробити ресурсозберігаючі технології використання насіння соняшнику. Це 

стосується не тільки економії ресурсів білків ядра соняшнику шляхом перетворення його в 

харчовий продукт замість кормового, але і економії енергоресурсів та коштів на придбання та 

експлуатації обладнання, що досягається використанням нової технології переробки насіння 

соняшника, яка запропонована розробниками теми.  

Вперше обґрунтована можливість корінної зміни технології переробки соняшника як 

джерела не тільки олії, але і харчових білків. В результаті замість кормового шроту будуть 

отримані харчовий шрот та олія.  

Виробництво харчового шроту з безлушпинного ядра насіння соняшнику відсутнє в 

Україні на сьогоднішній день, хоча його потреба складає десятки тисяч тонн на рік і його 

виготовлення є економічно доцільним.  

 

Дослідженны закономірності електрохімічного синтезу функціональних покриттів з 

прогнозованими властивостями. 

На підставі встановлених кінетичних параметрів та механізмів відновлення сплаву 

паладій – нікель з дифосфатно – аміакатного електроліту вперше запропонована узагальнена 

схема осадження в стаціонарному та імпульсному режимах. Встановлено вплив температури 

електроліту амплітуди, шпаруватості й частоти імпульсу на склад осаду. Визначено 

концентраційні межі відновлення сплаву паладій – нікель. Дифосфатно - аміачний електроліт 

Pd – Ni є електрохімічно стабільним, нетоксичним і може бути використаний для осадження 

сплаву паладій-нікель із різним вмістом нікелю в сплаві для нанесення каталітичних і інших 

функціональних покриттів. Отримані осади рівномірно розподілені по поверхні й міцно 

зчеплені з основою, мають високу каталітичну активність.  

Визначено, що при анодній поляризації у високоенергетичних полях сплавів системи 

алюміній – мідь в розчинах дифосфату процес іонізації сплаву починає конкурувати з 

утворенням на його поверхні плівки, яка складається з продуктів його розчинення. При 

досягненні певного потенціалу відбувається різке зменшення густини струму обумовлене 

процесом змінення складу та структури пасивуючого шару. Доведено можливість формування 

якісних покриттів у запропонованих електролітах та визначено, що одним із основних 

механізмів включення в покриття компонентів розчину є термоліз. Оксидування алюмінію в 

мікродугових режимах у манган- і кобальтвмісних розчинах сприяє формуванню складних 

багатокомпонентних систем значної товщини (>100 мкм) з високою адгезією та низькою 

поруватістю. Корозійна стійкість і хімічна інертність покриттів, сформованих у високо 
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енергетичних полях, суттєво зростають за рахунок підвищення товщини і зниження поруватості 

у порівнянні з оксидами, одержаними при класичному анодуванні. Залучення оксидів мангану і 

кобальту до основної матриці оксиду алюмінію забезпечує зниження швидкості корозії за 

рахунок хімічної стійкості відповідних оксидів, а також значно вищого електричного опору 

сполук кобальту. Визначено, що кобальтвмісне покриття виявляє каталітичну активність, 

близьку до відомої з літературних даних, одержану на металевому кобальтовому електроді. 

Значення параметрів каталітичної активності для покриття оксидами менгану доцільно 

порівнювати з відомими для платини, так як інформація про технологічно отримані оксидні 

покриття відсутня. Очевидно і те, що включення мангану та кобальту до складу оксидної плівки 

значно змінює не тільки властивості її поверхні – призводить до значної її активації, а й 

механізм, за яким відбувається реакція та природу лімітуючої стадії. Розраховані за 

результатами поляризаційних вимірювань значення констант рівняння Тафеля, коефіцієнти 

переноса, логарифм струму обміну свідчать, що синтезовані покриття можна розглядати, як 

цікаві та перспективні електродні матеріали. 

Вперше запропоновано використання провідних іон-радикальних солей TCNQ як 

ефективного електродного матеріалу в реакціях відновлення карбон оксиду (IV). Обґрунтовано 

способи підвищення адгезії таких плівок до металевих носіїв та досліджено кінетику 

відновлення СО2 на таких електродах. Доведено, що допування ІРС TCNQ заміщеними 

фталоціанінами усуває ускладнення стадіїї перенесення заряду через міжфазову межу 

“модифікований електрод - реагент” та підвищує селективність відновлення СО2. Для 

створення газодифузійного електрода в матриці поруватого титану розроблено методику 

закріплення аніон-радикальної солі TCNQ на даному носії. Вивчено кінетику електроосадження 

дисперсних нікелевих порошків та з їх використанням створено каталітичну основу 

гідрофобізованого газодифузійного електрода. За відгуком струму оптимізовано 

співвідношення компонентів газодифузійного електрода. Електрохімічне відновлення карбон 

оксиду (IV) на створеному газодифузійному електроді відбувається за незначної поляризації, 

при цьому досягається висока продуктивність процесу, що обумовлює економічну 

привабливість його використання. 

 

 

1 - камера електроліту; 2 – камера газу; 3 – гідрофобізований газодифузійний електрод; 4 – 

нікельована мідна сітка; 5 – струмовідводи; 6 - анод; 7,9 – штуцери; 8 – ущільнювач; 10 – кільце 

струмопідвода. 

Ячейка з гідрофобізованим газодифузійним електродом. 
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Покриття залізо-вольфрам, одержане 

на постійному струмі 

 

Покриття залізо-вольфрам, одержане з 

застосуванням імпульсного струму. 

 

 Побудовано модель прогнозування каталітичної активності гальванічних сплавів у 

модельній реакції електрохімічного виділення водню а також корозійної поведінки сплавів на 

базі штучних нейронних мереж, що враховує значну кількість фізико-хімічних параметрів 

сплавоутвотвірних компонентів, доведено адекватність запропонованого методу прогнозування 

до електрохімічних систем. 
 

 
  

а б в 

Структура штучних нейронних мереж для моделювання каталітичної активності металів (а) і 

сплавів NiPd (б), NiW (в) 

 

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

зображення і зображення, що зберігається у вагах НМ, розраховується з використанням не 

тільки одиничних (чорних) елементів зображень, як у відомих мережах АРТ 1, а з урахуванням 
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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. Світовому рівню 

відповідають і ієрархічні НМ АРТ із компактним зберіганням інформації. Число модулів, а 

тому і рівнів ієрархії необмежено. Воно визначається складністю задач, що вирішуються. Як 

модулі можуть бути застосовані НМ АРТ-1, а також дискретні мережі АРТ, що дозволяють 

визначати одно, два або більш рівноцінних рішень, та НМ, в яких параметр схожості 

розраховується з урахуванням всіх елементів зображення.  

 
 

Поля траєкторій, що зберігаються в пам'яті нейронної мережі АРТ 
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АРТ-2m АРТ-2m

R

АРТ-2Д
Модуль М1 Модуль М2

H-слой

X-слой

S-слой

 
Архітектура нейронної мережі з додатковим Н-слоем 

 

Вперше запропоновані ієрархічні НМ АРТ з розбиванням та ієрархічні мережі з 

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

поля обробляючих нейронів, що 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. Результати відповідають 

світовому рівню, оскільки нові мережі відкривають можливості для розробки більш досконалих 

ієрархічних систем класифікації і розпізнавання, систем підтримки прийняття рішень (СППР) 

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

запропоновані ієрархічні НМ 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), та модулями визначення асоціацій. Розроблено нові алгоритми навчання одно- і 

багатомодульних НМ, які застосовують не фіксовані, а змінні вхідні навчальні послідовності. 

Нові НМ АРТ дозволяють розв‘язувати задачі класифікації і розпізнавання, що практично не 

розв‘язуються за допомогою відомих НМ АРТ. Це пояснюється тим, що складні задачі, які 

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 НМ 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. Вперше запропонована архітектура НМ АРТ із трьома входами, що має як 

властивості двонаправленої асоціативної пам’яті, так і асоціативної пам’яті, що видає по 

вхідному вектору два зображення, які асоціативні між собою та вхідним вектором, що 

дозволило збільшити гнучкість баз знань і, зокрема, розробити базу знань для СППР 

машиністом для вітчизняного рухомого складу з тяговим асинхронним приводом, що дозволяє 

мінімізувати енергетичні витрати рухомого складу. 

Для розв’язання задач визначення оптимальної структури технологічного процесу 

виготовлення виробів полімерної оптики запропонована концепція СППР, яка основана на 

теорії ієрархічних нейронних мереж АРТ і на відміну від відомих аналітичних підходів 
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дозволяє проектувати процеси, що не мають строгої формалізації. Отримані СППР 

відповідають світовому рівню. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості розробки на основі 

нових мереж АРТ ефективних медичних і технічних експертних систем для контролю і 

діагностики, зокрема, систем керування і контролю для українських дизель-поїздів з 

асинхронним тяговим приводом; систем розпізнавання; систем моделювання і аналізу за 

допомогою НМ електромагнітної сумісності і захисту від електромагнітних імпульсів 

природного і штучного походження різних складних об'єктів (зокрема, літальних апаратів); 

управління і оптимізації складних динамічних процесів і об'єктів в умовах істотної апріорної 

невизначеності; СППР при лезвійній обробці оптичних полімерних виробів. 

По тематиці НДР у 2009 р. видано монографію, опубліковано 8 статей, зроблено 24 

доповіді на міжнародних конференціях.  
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3.2. 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. 

В Національному технічному університеті ”Харківський політехнічний інститут” в 2009 

році проводились дослідження за 50 фундаментальними бюджетними темами, що фінансуються 

із коштів Державного бюджету Міністерством освіти і науки України. Ці теми виконуються на 

45 кафедрах під керівництвом провідних вчених, докторів і професорів. Загальний обсяг 

фінансування в 2009 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 3 155,875 

Проблеми демографічної політики, розвитку 

людського потенціалу та формування громадянського 

суспільства 3 155,875 

Новітні біотехнології, діагностика і методи 

лікування найпоширеніших захворювань 1 114,379 

Нові комп’ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства 9 923,727 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в 

енергетиці, промисловості та агропромисловому 

комплексі 22 3004,621 

 

Нові речовини та матеріали 12 2488,904 

Всього 50 6843,381 

 

В 2009 році проводилася науково-дослідна робота над проектом Міністерства Освіти та 

Науки України. № Ф25.2/122 «Тунельні та мікроконтактні дослідження нових провідних 

сполук і структур – пошук перспективних елементів наноелектроніки та спінтроніки» по 

договору № Ф25/147-2008 від 14 травня 2008 р. під керівництвом Свистунова В.М. 

Досліджено тунельне струмоперенесення в шаруватих гетероструктурах, утворених 

металевою голкою і об'ємними зразками манганітів LSMO, LCMO, NSMO. Виконані 

дослідження спектрів збуджень бозе-типу в нанорозмірній області інтерфейсу метал-легований 

манганіт. Проведено спостереження передбачуваних хвиль орбітальної деформації в 

орбітально-впорядкованих електронних підсистемах манганітів за допомогою ефекту 

електронного тунелювання. Запропоновано й досліджено новий спосіб отримання точкових 

контактів малого розміру шляхом скручування (звивання) електродів з металевих дротів. 

Експериментально вивчена нелінійна частина опору контактів з ртуті, а також контактів 

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

досліджено кондактанс точкового тунельного контакту між нормальним металом та 
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надпровідником та проведено аналіз ефекта квантової інтерференції, до якої призводить 

розсіяння квазічастинок на точкових дефектах Проаналізовано вплив геометрії поверхні Фермі 

на осциляції кондактансу. Досліджені температурні залежності поперечного електроопору 

монокристалів НоВа2Си307-? з різним вмістом кисню. Проведено дослідження кристалічної та 

молекулярної структури АРС (N-Me-2,6-Di-Me-Py)(TCNQ)2. Обсяг фінансування 40т.гр.  

 

Результати інших фундаментальних досліджень по пріоритетним напрямкам розвитку 

науки і техніки наведені нижче. 

 

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і 

гуманітарних наук 

 

Проведено розробку нового програмного забезпечення з метою отримання даних про 

відносний вміст іонів гелію та водню. 

Встановлено, що спеціалізована фільтрація автокореляційних функцій некогерентно 

розсіяного сигналу, що реалізована в розробленому програмному забезпеченні, дозволила 

підвищити точність ідентифікації іоносферних параметрів. Це особливо суттєво для висот, на 

яких починають з’являться іони гелію та водню.  

Вперше проведено моделювання методичних похибок визначення відносного вмісту іонів 

гелію та водню для різних геліогеофізичних умов. 

Розроблено алгоритми імітації суміші некогернтно розсіяного сигналу та завад будь-якого 

характеру. 

Проведено порівняльний аналіз експериментально одержаних просторово-часових 

залежностей іонного складу з даними міжнародної довідкової моделі іоносфери IRI-2001. 

Результати порівняння наступні. 

Для всього діапазону висот, що досліджувалися (300–650 км) якісний характер варіацій 

відносної концентрації іонів водню  , отриманих за результатами вимірювань, був подібний до 

характеру модельних варіацій. Найбільші значення відношення   спостерігалися в нічний час, а 

найменші – близько півдня за місцевим часом. 

Відмічено суттєві кількісні відмінності між модельними та експериментально одержаними 

значеннями відношення  , причому має місце системна тенденція до істотного заниження 

результатів, що дає модель IRI-2001, у порівнянні з результатами експерименту. Так, в зимовий 

час вночі на висоті 400 км результати спостережень для харківського радару некогерентного 

розсіяння свідчать про те, що значення   складають близько 35–40%, розрахунки за моделлю 

IRI-2001 дають значення   не більше 15%. Для висоти 650 км відношення  дорівнює 90% та 40% 

для експериментальних та модельних даних відповідно. У літній час заниження модельних 

даних досягає 65% на висоті 650 км. 

Таким чином, проведені дослідження виявили неадекватність міжнародної моделі IRI-2001 

для прогнозування варіацій іонного складу над центральноєвропейським регіоном.  

Практична цінність знайдених закономірностей варіацій відносного вмісту іонів 

атомарного водню в залежності від рівня сонячної  активності  полягає в тому, що вони можуть 

бути використані при розробці різноманітних іоносферних моделей та при розв’язанні 

прикладних задач радіозв’язку та прикладних задач розповсюдження радіохвиль. Крім цього, 

проведене оцінювання методичних похибок визначення параметрів іоносферної плазми 

дозволить отримувати більш достовірні значення температур заряджених частинок та 

відносного вмісту іонів різних сортів. Корекція отриманих результатів в перспективі буде 

проводитися з урахуванням сезону, часу та висоти. 

 

Проведено порівняльний аналіз існуючих формальних методів представлення знань, що 

застосовують в процесі аналізу інформації семантичні конструкції. На основі проведених 
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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. Запропоновано алгоритми побудови 

семантичних мереж та логіко-семантичного виводу для організації ефективного пошуку 

релевантної інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах. 

 

Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування 

громадянського суспільства 

 

Уточнено сутність дефініцій – «потенціал особистості студента», «готовність до 

професійного самовдосконалості», «готовність до конфліктологічної компетенції», 

«психологічна адаптація майбутніх фахівців до діяльності у професійному середовищі», 

«індивідуальний стиль професійної діяльності майбутніх менеджерів адміністративної 

діяльності», «структура цінностей і уявлення про майбутнє у  майбутніх фахівців- психологів», 

«мотивація навчання на підвищення у студентів інтересу до психолого-педагогічних 

дисциплін». 

Установлені оптимальні педагогічні умовиформування до професійної діяльності. 

Вдосконалено зміст і методику викладання психолого-педагогічних та управлінських дісциплін: 

«Основи управління соціальними системами», «Сучасні управлінськи технології», «Методика 

викладання педагогіки вищої школи», «Правові основи управлінської діяльності», «Техніка 

адміністративної діяльності», «Філософія управління». 

. 

Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань 

 

Досліджений синтез біологічно-активних з'єднань в нетрадиційних маслах. 

Оптимізованими методами вилучено оптимальну кількість БАР: стеринів, каротиноїдів, ліпідів 

з біомаси  амаранту, врегульована суміш масел, які за рахунок присутності в них природних 

антиоксидантів (сезамол, сезамін) збільшують строк збереження як амаранту, 

мікробіологічного як нарізно так і в суміші. Проведено аналіз впливу різних факторів на 

окиснення цих з'єднань, та пошук антиоксидантів для захисту їх від окиснення.  

 

Запобігання окисного псування масел є одним із основних завдань масложирового 

виробництва. Це пов'язане з негативним впливом на організм людини продуктів їхнього 

окислювання і як наслідок, - високими вимогами до масел. Перспективним напрямком у 

рішенні поставленого завдання є створення сумішей («купажів»)  масел, що містять досить 

високу кількість природних антиоксидантів. 

 

Таким чином, розроблено трикомпонентне сумішне масло на основі рослин, що мають у 

своєму складі значну кількість ліноленової жирної кислоти (ЖК ω -3 групи), що дозволяє 

одержати збалансований по жирнокислотному  складу продукт. Одним з компонентів 

розробленого «купажу» є нерафіноване рослинне масло, що містить у своєму складі специфічні 

природні антиоксиданти, які охороняють суміш від окислювання, у тому числі й термічного 

окиснення. У якості 3-го компоненти ми використовували соняшникове масло. 

. 

Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства 

 

Надано подальший розвиток методам розрахунків на повзучість просторових тіл за 

рахунок створення нового чисельно-аналітичного методу, який засновано на сумісному 
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використанні методу Бубнова-Гальоркіна з глобальними апроксимаціями та структурного 

методу теорії R-функцій. Розроблено розрахунковий метод для оцінювання довговічності 

циклічно навантажених неосесиметричних тонкостінних елементів конструкцій. Запропоновано 

розрахунковий метод визначення матеріальних характеристик закону повзучості композитних 

матеріалів на основі усереднювання на предста-вницькому об’ємі гетерогенної середи. Наведені 

результати розрахунків на повзучість пластин з композитів із застосуванням рівнянь стану 

початково-анізотропної повзучості гомогенних ма-теріалів. Створено аналітичні комп'ютерні 

методи з програмними засобами для аналізу й синте-зу динаміки машин, що містять загальні 

методи комплексного рішення завдань аналізу й синте-зу дискретних механічних систем 

багатьох тіл із голономними, нестаціонарними, неголоном-ними й неутримуючими типами 

в'язів, і методи дослідження ударних процесів у таких систе-мах. 

Теоретичні результати роботи можуть бути використаними при створенні нових 

аналітичних комп’ютерних методів розрахунку динаміки машин і технічних систем, а 

програмні продукти – у практиці машинобудівних проектно-конструкторських і науково-

дослідних установ для аналізу й синтезу сучасної і нової техніки на стадіях проектування, 

доводки, виробництва та експлуатації.  

Створено нову математичну модель коливань жорсткого ротора на магнітних 

підшипниках. 

Розроблено алгоритм чисельного визначення силових характеристик квазіупружних 

коефіцієнтів магнітних підшипників на кільцевих постійних магнітах. 

Розроблено новий алгоритм визначення сил від постійних магнітів, що діють на 

феромагнітні опори ротора.  

Обґрунтувано новий метод та розроблені структурні схеми вимірювання осьового 

положення ротора на керованих магнітних опорах. 

Проведено вибір  та обґрунтування концептуальних  підходів до проблеми математичної 

обробки інформації експериментального визначення фізико-механічних параметрів 

просторових газових потоків з використанням сучасних методів вирішення математично 

некоректних задач ідентифікації.  

Запропоновано методику розрахунку силових характеристик і визначення квазіпружних 

коефіцієнтів радіальних магнітних підшипників на двох постійних кільцевих магнітах, яка 

заснована на методі скінчених елементів. Виконано зіставлення розрахункових і 

експериментальних даних. При цьому, якість побудови розрахункової моделі дозволяє 

забезпечити загальну обчислювальну погрішність, що складається з погрішності розрахунку 

магнітних сил за допомогою методу скінчених елементів (МСЕ) і погрішностей пов'язаною з 

апроксимацією, яка не перевищує 3%. Основною позитивною якістю даної методики є 

можливість її вживання взагалі для будь-якого типа магнітного підшипника на постійних 

магнітах (МППМ), а не лише для радіальних магнітних підшипників на постійних кільцевих 

магнітах (МППКМ), оскільки використовуваний метод практично не накладає обмежень на 

геометрію розрахункових моделей. Наведено порівняльну характеристику двох типів магнітних 

підшипників. 

Розроблено схему вимірювання просторових газових потоків тристатичним методом 

акустичного зондування. Виведено системи рівнянь для розрахунку значень складових вектора 

швидкості газового потоку. 

Побудована математична модель робочого колеса циркуляційного насоса ГЦН-195М, 

дозволяє адекватно врахувати умову технологічного дефекту у місцях з’єднання лопаток з 

основним і покривним дисками. Аналіз результатів проведених розрахунків довів добру 

відповідність моделей, що створені, та їх придатність у використанні при аналізі конструкції 

при реальному навантажені і оцінці розвитку тріщини в місцях непровару. Проведено числові 

розрахунки дозволять в значній мірі підвищити надійність та безпеку експлуатації вузлів 

головного циркуляційного насосу. 
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Розроблені рівняння стану анізотропних матеріалів та законів накопичення 

пошкоджуваності на основі тензорних мір пошкодження в умовах неізотермічної повзучості. 

Створені методики ідентифікації констант повзучості та пошкоджуваності по базовим 

експериментальним кривим повзучості, одержаним для головних напрямків анізотропії 

матеріалу в широкому діапазоні теплових і силових навантажень. Розроблені математичні 

моделі неізотермічної повзучості і пошкоджуваності анізотропних матеріалів, які адекватні 

експериментальним кривим повзучості в широкому діапазоні температур і напружень. 

Розроблено метод, що дозволяє запропоновану неізотермічна модель повзучості з урахуванням 

анізотропної пошкоджуваності вбудовувати до скінчено-елементного коду універсальних 

пакетів для інженерних розрахунків. 

Розглянуто математичну модель анізотропної пошкоджуваності, яка побудована на 

припущенні, що пошкоджуваність наявна лише в площині, перпендикулярній максимальним 

головним напруженням. В таких випадках прийнято вводити поняття тензора ефективних 

напружень. Роблячи припущення, що головний механічний вплив повзучості з 

пошкоджуваністю має місце в результаті зменшення ефективної площі поперечного перетину, 

яке обумовлене утворенням порожнин на границях зерен у матеріалах, С. Муракамі та Н. Оно  

описали пошкоджений стан за допомогою симетричного тензору пошкоджуваності 2-го рангу 

Ω , що визначається тривимірною щільністю площі порожнин, і розробили теорію суцільного 

середовища стосовно повзучості з урахуванням пошкоджуваності для металів і сплавів. З метою 

описання деформації пошкоджених матеріалів, що одночасно залежить і від зменшення 

ефективної площі поперечного перерізу і від відповідного об'ємного перерозподілу напружень, 

С. Муракамі запропонував увести модифікований тензор ефективних напружень  у визначальні 

рівняння повзучості пошкоджених матеріалів.  Також вважається, що відносна частка площі 

перерізу порожнин у матеріалі досліджуваної конструкції мала, і враховується умова, що в 

непошкодженому стані модифікований тензор ефективних напружень  повинен збігатися за 

значенням зі звичайним тензором напружень. Саме такий підхід використовується для 

розробки моделі неізотермічної анізотропної пошкоджуваності. З урахуванням тензора 

ефективних напружень сформульовані рівняння для тензора швидкості анізотропної 

пошкоджуваності і рівняння неізотермічної повзучості з модифікованою інтенсивністю 

напружень за фон Мізесом. Остання визначається за компонентами девіаторної частини 

модифікованого тензора ефективних напружень. Нова модель неізотермічної ортотропної 

пошкоджуваності і повзучості тестується на осесиметричних задачах для циліндричних тіл, де 

осі симетрії співпадають з напрямами максимальних головних напружень, а, значить, і 

напрямами  трьох основних компонентів тензора пошкоджень.   

Розроблено математичну модель мікромеханіки і програму розрахунку параметрів 

пружності (матриць жорсткості, податливості і технічних констант узагальненого закону Гука) і 

напружено-деформованого стану волокнистого односпрямованого композиційного матеріалу. У 

основу математичної моделі покладені основні рівняння анізотропної теорії пружності 

шматково-однорідного тіла. Матеріал матриці передбачається ізотропним, волокна - 

трансверсально ізотропним. Область - мінімальний представницький осередок композиту. 

Граничні умови відповідають одному з видів однокомпонентної деформації (одноосні 

розтягування в трьох напрямах і зрушення в трьох площинах). Для вирішення крайової задачі 

застосовується метод скінчених елементів з трьохвузловими скінченими елементами і лінійною 

апроксимацією переміщень. Для представлення безперервних полів переміщень з лінійною 

апроксимацією застосовується метод зв'язаних апроксимацій. Після ансамблювання кінцевих 

елементів і обліку граничних умов одержана система лінійних рівнянь алгебри симетрізуєтся. 

Матриця цієї системи - симетрична позитивно визначена. Тому для її вирішення застосовується 

метод квадратного кореня. Інтерактивна програма розрахунку параметрів пружності і 

напружено-деформованого стану композиційного матеріалу розроблена на мові Турбо-Паскаль. 
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Результати розрахунків представляються в табличному (для параметрів пружності) і 

графічному (поля розподілу напруг в матриці і волокні) вигляді.  

Розроблена структурна модель і програма розрахунку параметрів пружності (матриць 

жорсткості, податливості і технічних констант узагальненого закону Гука) волокнистого 

односпрямованого композиційного матеріалу. Мінімальний представницький осередок 

композиту будови, тетрагона, ділиться на чотири структурні елементи. Оскільки системи 

основних рівнянь несумісні, з них виділяються кінематично сумісні і статично сумісні групи 

рівнянь, що формують, таким чином, кінематично сумісні і статично сумісні структурні моделі 

композиту.  

Створено математичну модель для дослідження процесу нагрівання детонаторів різними 

способами – ІНП або електричним нагрівачем, з урахуванням підвищеного термічного опору 

між деталями та наявності конвективного теплообміну між ними. Для розв'язання 

досліджуваної нестаціонарної температурної задачі застосовано МСЕ. Було проведене 

дослідження теплового стану детонаторів артилерійських снарядів при їх нагріванні з метою 

розрядження. Результати розрахунку показали: нагрів відбувається внаслідок дії 

електромагнітного поля на детонатори, які розміщені поблизу індуктора, швидкість нагріву 

може досягати 100 град./хв., інші детонатори отримають тепло внаслідок теплопередачі від 

нагрітих деталей та через корпус ємності зі швидкістю не більше за 20 град./хв. Час, потрібний 

для нагріву всіх детонаторів, залежить від встановленої припустимої максимальної температури 

та кількості деталей, які безпосередньо не зазнають дії електромагнітного поля. Підвищення 

потужності нагрівача не прискорює процес. Введення обмеження з максимальної температури 

може привести до необхідності нагріву деталей у декілька етапів. Пришвидшення процесу 

нагріву всіх детонаторів можливе лише при зміні форми ємності на таку, яка забезпечує дію 

електромагнітного поля на всі детонатори. Недоліком розрядки детонаторів за допомогою 

нагріву електричним нагрівачем є те, що детонатори не отримують тепло безпосередньо від 

нагрівача, а лише теплопередачею від ємності, в якій їх розміщено. Це сповільнює процес 

нагріву й вимагає додаткових витрат енергії. 

Розглянуто комплекс задач, пов’язаних зі створенням моделей керованого руху космічних 

літальних апаратів з урахуванням впливу суттєво пружних елементів конструкцій на динаміку 

обертання для підвищення точності управління, зменшення енергоспоживання, збільшення 

тривалості терміну активного функціонування апарату. До основних результатів, отриманих по 

проекту, відносяться наступні: 1. Отримано систему нелінійних інтегро-диференційних рівнянь 

у частинних похідних, що описує згинно-згинно-крутильні коливання стрижня при його 

геометрично нелінійному деформуванні. 2. Для аналізу нелінійних коливань дискретної моделі 

стрижня запропоноване сполучення нелінійних нормальних мод Шоу-П’єра й методу багатьох 

масштабів, таке поєднання раніше не застосовувалось. 3. У результаті проведених досліджень 

розроблена методика, що дозволяє моделювати керований рух пружного тіла з використанням 

методу скінчених елементів. 4. Створено метод розрахунку довготривалої міцності при 

урахуванні дії силових та радіаційних полів циклічно навантажених конструктивних елементів. 

Метод завдяки розгляданню осереднених процесів дозволяє виконувати ефективні розрахунки 

великої кількості варіантів, що є необхідним при проектуванні. 5. Розглянуто та запропоновано 

нове рішення задачі високоточного управління орієнтацією суттєво пружного супутника. На 

підставі розв’язання різними методами спрощеної задачі одновісного обертання жорсткого ядра 

з приєднаним пружним елементом, а саме методами модального управління, оптимального за 

енергетичним функціоналом управління, функцій Ляпунова, обернених задач динаміки та 

аналітичного конструювання оптимального регулятора, зроблено висновок щодо доцільності 

використання модального управління за повним вектором стану. 

Новизною створених моделей є представлення конструкції ШСЗ у вигляді деформівного 

стержня із центральною масою та врахування геометричної нелінійності елементів такої 

конструкції. Вперше отримано рівняння нелінійних згинно-згинно-крутильних коливань 
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стержнів із урахуванням депланації поперечного перерізу у випадку, коли центр згину не 

співпадає з центром тяжіння поперечного перерізу стержня. Отримано нові дані з довготривалої 

міцності конструктивних елементів КЛА. 

 

Розроблено теорію оцінки інформативності різнотипних діагностичних ознак (чисельних, 

рангових та бінарних) відносно заданої множини діагностуємих станів, та формування 

діагностично-значимих інтервалів чисельних ознак, що базується на оптимізації помилки 

апроксимації теоретичного закону розподілу і невизначеності статистичних характеристик, які 

обумовлені обмеженим обсягом навчальної вибірки. Оцінка інформативності діагностичних 

ознак дозволяє визначити діагностичну цінність кожної діагностичної ознаки з урахуванням її 

інформативності і трудомісткості обстеження пацієнта для одержання зазначеної ознаки, а 

також сформувати мінімально-необхідну множину діагностичних ознак при диференційній 

діагностиці на кожному етапі уточнюючого діагнозу. 

 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі 

 

Запропоновані нові підходи в теорії механіки взаємодії структурно зв'язаних систем в 

умовах дії електромагнітних полів стосовно процесів деформування металевих об'єктів. 

Зафіксовані закономірності магнітно-електромеханічних процесів з урахуванням нелінійних 

ефектів, які  дозволили сформулювати загальні вимоги для створення сучасних 

оброблювальних технологій, заснованих на використовуванні енергії електромагнітних полів в 

нетрадиційному штампуванні сплавів і металів, що погано деформуються.  

Проведено аналіз фізичних процесів, що протікають в процесі роботи в елементах 

індукторних систем електричних установок для магніто-імпульсної обробки металів. Відмічено, 

що при проектуванні індукторних систем необхідно враховувати наступні чинники: високу 

швидкість протікання процесів і їх циклічність, зв'язаність електромагнітних, механічних і 

теплових полів, великі пластичні деформації заготівки, контактну взаємодію в системі 

індуктор-екран і заготівка-матриця. У квазістатичному і динамічному варіанті розглянута 

постановка задачі магнітопружності з урахуванням нелінійних властивостей матеріалів і 

ефектів фізичних зв'язків. Проведений аналіз обліку впливу ефекту дифузії магнітного поля в 

провіднику. 

Розроблена методологія математичного моделювання зв'язаних електромагнітних і 

механічних процесів. Сформована дозволяюча система рівнянь в контінуальной і дискретній 

(скінченноелементній) постановці. 

Створені підходи до розробки оптимальної скінченноелементної моделі складної 

структурно-зв'язаної системи – корпусу дизеля тепловозу  для проведення розрахункових 

досліджень у області власних коливань на основі методу скінченних елементів необхідно 

використовувати обчислювальну систему типу ANSYS (версия 11.0). 

Проведений аналіз узагальнених схем ультразвукових СЗС, найбільш ширше поширених 

на практиці. Конструктивні особливості коливальної системи ВЧ СЗС з нелінійним 

навантаженням визначають різноманітність можливих конфігурацій резонансних кривих, 

конкретний вид яких залежить від співвідношення між пружними та дисипативними 

параметрами коливальної системі і технологічного навантаження, рівня зовнішнього збудження 

та іншого. 

З цією метою розроблені підходи та математичні моделі руху однорідних систем 

сферичної форми, зміна маси яких пов'язана із зменшенням або із збільшенням радіусу. Деякі 

моделі дозволяють одержати аналітичні рішення, а за відсутності точних аналітичних рішень 

побудовані варіанти отримання наближених рішень з перспективою застосування методів 

геометричного і комп'ютерного моделювання з метою отримання параметрів руху тіла. 
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Проведено обґрунтування і розробка математичних моделей для розрахунку, аналізу 

чутливості та оптимізації теплових, електромагнітних і механічних контактних явищ життєвого 

циклу, процесів формоутворення систем різної ступені зв’язаності .На основі аналізу структури 

і типів зв'язків були розглянуті наступні категорії задач мультидисциплинарної оптимізації: 

послідовна (при незалежному розгляді ); повна (за наявності тільки окремих задач і збільшенні 

розмірності і ширини стрічки системи дозволяючих рівнянь весь набір оптимальних параметрів 

досягається за одну ітерацію); слабозв’язана  (при цьому виконуються ітерації між різними 

етапами до тих пір, поки не буде досягнутий бажаний рівень збіжності). Класифікація може 

служити основою подальшій уніфікації і стандартизації підходів.  

Також, після збірки, що полягає в перетворенні моделі, що реалізовує поставлену мету із 

заданих або визначаємих подмоделей (структурно зв'язаних і стійких), можлива побудова 

багаторівневих ієрархічних систем. 

Розроблені математичні моделі, які дозволяють створювати багаторівневі ієрархічні 

системи на базі окремих підсистем.  

Запропоновано суперелементний підхід, який ефективно можна застосувати при 

детальному аналізі чутливості частини єдиної конструкції, дослідженні змінних частин за 

наявності деталей, успадкованих з попередніх варіантів конструкцій. При цьому розмірність 

блоків матриць жорсткості, мас та  навантаження залежить від числа ступенів свободи 

граничної і внутрішньої областей підконструкції. 

Показано, що для геометричного уявлення циклічно (поворотної) симетричній конструкції 

(ЦСК) достатньо побудувати апроксимуючу геометричну модель однієї типової підструктури, а 

описи решти підструктур виходять з неї перетворенням поворотної симетрії, при необхідності 

враховуються пружні і інерційні властивості конструкції. Навантаження типових підструктур в 

загальному випадку різне і вимагає індивідуальної апроксимації, так само як і викликані ними 

напруження і деформації. Аналіз чутливості ЦСК характерний тим, що повний набір 

варійованих параметрів проектування  визначається набором, що описує змінні проектування 

однієї секції, а функціональні похідні знаходяться для всієї конструкції. 

Практична значимість створення концепцій, підходів та математичних моделей для 

розрахунку параметрів напружено-деформованого та динамічного стану структурно зв'язаних 

механічних систем за наявності силових, електромагнітних нестаціонарних та високочастотних 

дій з урахуванням фізичних особливостей контактної взаємодії,  полягає в тому, що розроблено 

розрахункову базу для  створення принципово нових прогресивних конкурентноспроможних 

технологій, які відповідали би потребам сучасності, що забезпечують  високу продуктивність, 

екологічну чистоту, енерго-  і ресурсозбереження.  

 

Розроблено методику розрахунку 3D моделей з урахуванням анізотропії властивостей 

алмазних структур в процесі спікання АКМ. 

Для підвищення надійності лезового інструменту  НТМ запропоновано новий 

методологічний підхід, в якому враховано, що утворення мікротріщин на поверхні НТМ 

обумовлене дією одного або відразу декількох механізмів термосилового руйнування. 

Включення металу-каталізатора (розчинника) зберігаються в НТМ і алмазних зернах після 

синтезу. Істотна відмінність величин коефіцієнтів термічного розширення алмазу і металофази, 

а також анізотропія теплофізичних властивостей кристалітів СТМ і алмазних зерен впливають, 

як на процес мікроруйнування, так і на макроруйнування при шліфуванні. 

Розроблено методологію створення і розрахунку методом кінцевих елементів 3D моделей 

процесів виготовлення АКМ на металевих, керамічних і органічних зв'язках. 

Методологію розроблено на базі аналізу теоретичних досліджень процесу спікання 

алмазних шліфувальних кругів на металевих, керамічних і органічних зв'язках з метою 

визначення умов збереження цілісності алмазних зерен при виготовленні інструменту. 

Встановлено вплив технологічних параметрів процесу і характеристик алмазного круга на 
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цілісність зерен в інструменті. 

Встановлено, що при навантаженні системи докритичеською температурою і тиском точки 

критичної напруги розташовуються у вершинах октаедра і фактично не порушують цілісності 

зерна, а можуть лише привести до їх овалізації. 

Із зростанням температури напруги в даній системі збільшуються. Очевидно, причиною 

цього є структурна неоднорідність алмазних зерен і значна різниця в коефіцієнтах термічного 

розширення алмазної і металевої фаз, зухвалі під дією температури розширення включень і 

поява внутрішньої напруги в зерні. 

Термосилові напруги, що з'являються в системі «алмазне зерно - металева зв'язка» під 

дією тиску, що одночасно прикладаються, і температури, по характеру розподілу своїх 

позамежних значень нагадують картини термічної напруги, а по величині - перевищують їх в 

середньому на 12% для одних і тих же умов. Напруги, що перевищують межі міцності алмазних 

зерен і розташовані уздовж прошарків металофази, обуславлівають появу внутрішніх тріщин в 

зерні. Напруги на периферії спекаємого зерна розподілені таким чином, що можуть приводити 

до сколювання на зернах їх субмікрокромок і тим самим округляти ріжучі кромки, що згодом 

негативно позначиться на ріжучій здатності зерна і круга в цілому. 

Шляхом варіювання поєднанням міцності алмазних зерен і їх концентрації в крузі для 

різних металевих зв'язок визначалося таке їх поєднання, при якому забезпечувалося збереження 

цілісності алмазних зерен.  

Встановлено, що далеко не всі круги, що серійно випускаються, з використовуваним 

поєднанням марок алмазних зерен з металевими і керамічними  зв'язками можуть бути 

виготовлені із стандартною концентрацією алмазних зерен без порушення їх цілісності. 

Наприклад, при спіканні круга на зв'язці М6-14 з алмазними зернами маркі АС6 концентрація їх 

в крузі не повинна перевищувати 7%, інакше вони руйнуватимуться вже в процесі виготовлення 

круга. Показано, що для гарантійного збереження цілісності алмазних зерен практично у всіх 

кругах, що серійно випускаються, їх концентрація має бути істотно менше вживаною. Така 

тенденція добре ув'язується з можливістю і необхідністю зниження концентрації алмазних 

зерен в крузі до рівня 10-15% при шліфуванні надтвердих матеріалів [3]. 

Проведені дослідження показали, що за існуючою технологією спікання алмазних кругів 

на металевих і керамічних зв'язках не завжди можливо реалізувати процес виготовлення круга з 

необхідним поєднанням марки алмазного зерна їх зернистості і концентрації з необхідної 

маркою зв'язки. Наприклад,  виготовити круг з алмазним зерном марки АС6 на зв'язці з 

модулем пружності до 100МПа можна тільки з концентрацією зерен не більше 16%. Збільшення 

концентрації приведе до руйнування діамантових зерен в процесі спікання круга. 

Висунута гіпотеза, про те, що застосування алмазних зерен з різними видами покриттів, 

може істотно розширити можливості бездефектного виготовлення кругів на різних зв'язках. Для 

її підтвердження проведені модельні експерименти по вивченню напружено-деформованого 

стану системи «зерно - покриття - металлофаза - зв'язка».  

Результати розрахунку показали, що наявність покриттів на алмазних зернах істотно 

зменшують величину руйнівної напруги в зерні, і тим самим забезпечують збереження їх 

цілісності в процесі спікання круга. 

Особливо це стосується застосування покриттів з підвищеним модулем пружності, що 

істотно збільшує «обжимаючий» ефект на алмазних зернах в процесі спікання круга. 

Встановлено, що застосування «пупирчатого» покриття за тих же умов термосилового 

вантаження системи істотно зменшують величину напруги на межі «зерно-зв'язка», що повинне 

сприяти тривалішому утриманню зерен в зв'язці і зменшенню їх питомої витрати. 

 

Складені алгоритми формоутворення плоских решіток на базі кривих Безьє, які 

потребують завдання в якості вхідних параметрів основних узагальнених характеристик 

решіток (відносний крок, кут установки, геометричні кути входу та виходу, товщини вхідних і 
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вихідних кромок, кут відгину, горло та інші) з метою їх параметризації та подальшої 

оптимізації. 

Складені алгоритми формоутворення просторових решіток осьових турбін, які дозволяють 

будувати поверхні лопаток на основі плоских перетинів в формі турбінних профілів, пов’язаних 

між собою відповідною кривою стекінга.  

Проведено аналіз робіт щодо створення інтегрованих систем проектування проточної 

части (ІСП ПЧ) турбомашин. Розглянено сучасні роботи із області розробки інтегрованих 

САПР складних технічних об’єктів. Обґрунтовано вибір апаратно-програмних платформ для 

створення ІСП ПЧ. 

Виконана верифікація, та адаптація методики Крейга і Кокса для забезпечення достовірної 

оцінки ефективності решіток, сформованих із сучасних турбінних профілів з урахуванням 

суттєвих відхилень напряму потоку від геометричних кутів входу турбінних решіток. 

Створено метод широкорежимного аеродинамічного розрахунку проточної частини 

осьових турбомашин, пристосований до вирішення задач багатопараметричної оптимізації 

параметрів проточної частини, у тому числі і з урахуванням змінних графіків навантаження. 

 

Розроблено математичні моделі в РО гідротурбінах з підвідними сопловими апаратами: 

виявлено особливості робочого процесу гідротурбін з розширеним діапазоном експлуатації, 

отримані залежності зв'язків безрозмірних коефіцієнтів окремих виглядів втрат енергії в 

проточній частині з геометричними і режимними параметрами, розроблений засіб 

прогнозування пульсацій тиску уздовж вихідної кромки лопаті, розроблено високоефективні  

гідротурбіни РОД400, ДПЛ170 з ПЛ80 і РО500 з мінімальними втратами енергії і з ККД=93.5% 

на моделі. Отримано 2 патенти України та 1 позитивне рішення на пропозицію щодо 

патентування  нових гідротурбін. 

Ідеї заставлені в патентах і їх конструктивне рішення дозволять значно підвищити 

середньо експлуатаційний ККД, тобто це сприяє розв'язанню проблеми енергозбереження, а 

також просуванню на високі напори гідротурбіни, що володіють підвищеними 

експлуатаційними показниками і будуть мати високу конкурентноспроможність на 

зовнішньому ринку. 

Розроблена математична модель розрахунку тривимірного турбулентного потоку і 

оптимізована форма соплових каналів, що забезпечують на своїх поверхнях ламінарний режим 

течії в пограничних шарах і рівномірний з мінімальними витратами і необхідним моментом 

кількості руху підвід потоку до робочого колеса високонапірної гідротурбіни. Використанні 

безрозмірні параметри для аналізу енергетичних характеристик РО гідротурбін. 

Розраховані оптимальні форми соплових підвідних каналів з поворотними вихідними 

кромками і змінною висотою каналу, що забезпечує у широкий діапазон регулювання 

ламінарного режиму в пограничних шарах каналу і міжлопатевих каналах робочого колеса 

високонапірних гідротурбін. Розроблений комплекс методів рішення прямої та оборотної задачі 

двовимірних задач для проектування робочих коліс 

Розроблена проточна частина РОД 400, що надає можливість збільшити майже на 70 % 

пропускну можливість гідротурбіни. Розроблено робоче колесо на напір 230 м, що складається 

з двох лопатевих систем ДПЛ170 та ПЛ80. Цей варіант колеса дає можливість підвищити 

пропускну можливість робочого колеса, підвищити ККД на неоптимальних режимах, а як 

висновок підвищити потужність гідротурбіни. Розроблені  варіанти проточної частини 

гідротурбіни РО500 з високими енергокавітаційними показниками. Створений Пакет «Stream» 

надає можливість на стадії завершального етапу проектування провести розрахунково-

експериментальну оптимізацію робочого колеса.  ККД модельної турбіни до 93,5%, що 

відповідає світовому рівню.  

Методика розрахункового визначення осереднених кінематичних параметрів потоку в 

характерних перетинах проточної частини РО гідротурбіни дозволяє провести аналіз 
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кінематичних і енергетичних параметрів потоку і намітити шлях узгодження елементів вже на 

початковій стадії проектування.     

Енергокавітаційні показники усіх розробок знаходяться на рівні кращих світових аналогів. 

Розроблені засоби прогнозування пульсацій тиску з джгутовими і лопатевими пульсаціями 

тиску дозволяють на стадії проектування нових гідротурбін і модернізації діючих визначати 

рівень і характер нестаціонарності потоку і вносити відповідні зміни у проточну частину з 

метою недопущення підвищеного рівня пульсацій тиску, а також уточнення зон можливої 

експлуатації гідроагрегата. По засобу, що розробляється прогнозування пульсацій тиску від 

вихрових джгутів були виконані розрахунки для ВАТ "'Турбоатом" турбін РО230, РО310. 

Проведено уточнення методики прогнозування пульсацій тиску з джгутовими пульсаціями 

тиску. 

Удосконалення методики розрахунку низькочастотних пульсацій тиску дозволить з 

більшою надійністю прогнозувати пульсації тиску на лопатях робочих коліс, знання рівня яких 

необхідне при розробці конкурентоспроможних гідротурбін. Можливі ноу-хау і патенти на 

основі цієї методики. На основі дослідження функціональних залежностей, що зв’язують 

геометричні, кінематичні й енергетичні параметри, буде розроблений новий підхід до 

систематизації й узагальнення досвідних і розрахункових даних в широкому діапазоні 

швидкохідності гідротурбін. Це дозволить уточнити розрахункові визначення енергетичних 

характеристик гідротурбін. 

 

Проведено аналітичний огляд та зроблено опис сучасних теорій і існуючих методів 

математичного, в тому числі і імітаційного, моделювання, методів оптимізації параметрів 

технологічних процесів та методів, які застосовуються для створення нових і удосконалення 

існуючих систем інтелектуальної підтримки, що призначені для автоматизованого управління 

СТС в різних галузях промисловості; проведено обробку і класифікацію вибраної необхідної 

інформації по напрямкам наукових досліджень, направлених на створення нових і 

удосконалення існуючих систем інтелектуальної підтримки, що призначені для 

автоматизованого управління СТС в різних галузях промисловості; на основі теорії і методів 

математичного моделювання СТС були розроблені науково обґрунтовані принципи і 

положення застосування методу імітаційного моделювання функціонального стану складних 

теплоенергетичних систем як основи сучасної методології створення нових і удосконалення 

існуючих систем інтелектуальної підтримки,  що необхідні для автоматизованого управління 

СТС в умовах невизначеності інформації;  на основі теорій графів та математичного апарату 

логіко-числових операторів, оптимізації параметрів технологічних процесів в енергетичному 

устаткуванні СТС різного призначення у вигляді вирішення задачі нелінійного програмування з 

лінійними обмеженнями та сепарабельною цільовою функцією була створена удосконалена 

теорія імітаційного моделювання СТС, нові методи і підходи до імітаційного моделювання. 

Практична цінність фундаментальних наукових досліджень, які проведено, складається з 

того, що на основі теорії і методів математичного моделювання СТС були розроблені науково 

обґрунтовані принципи і положення застосування методу імітаційного моделювання 

функціонального стану складних теплоенергетичних систем як основи сучасної методології 

створення нових і удосконалення існуючих систем інтелектуальної підтримки,  що необхідні 

для автоматизованого управління СТС в умовах невизначеності інформації;  на основі теорій 

графів та математичного апарату логіко-числових операторів, оптимізації параметрів 

технологічних процесів в енергетичному устаткуванні СТС різного призначення у вигляді 

вирішення задачі нелінійного програмування з лінійними обмеженнями та сепарабельною 

цільовою функцією була створена удосконалена теорія імітаційного моделювання СТС, нові 

методи і підходи до імітаційного моделювання. 

Ці наукові дослідження дозволять розробляти імітаційні моделі реакторних і 

парогенераторних установок АЕС, котельних установок ТЕС, водогрійних котлів, а також 
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паротурбінних установок та енергоблоків АЕС і ТЕС та інш.; розробити методичне, 

алгоритмічне і інформаційне забезпечення математичних моделей визначення надійності СТС 

різного призначення, зокрема паротурбінних енергоблоків, парогенераторних установок АЕС, 

котельних установок ТЕС, паротурбінних установок АЕС і ТЕС, водогрійних котельних 

установок та інш.; розробити методичне, алгоритмічне і інформаційне забезпечення 

математичних моделей прогнозування величин виробки електричної енергії і теплоти СТС з 

урахуванням показників імовірності безвідмовної роботи логіко-структурних схем 

технологічних процесів. 

 

Проведено аналіз джерел інформації щодо проблеми електромагнітної сумісності 

електротехнічного устаткування (ЕУ) в частині зовнішнього магнітного поля (ЗМП), а саме 

методів та засобів його компенсації. Встановлено, що відомі структури систем автоматичної 

компенсації (САК) призначені для компенсації ЗМП на значному віддаленні від ЕУ. В цьому 

випадку структура САК будується як для компенсації магнітного моменту ЕУ. Відомі САК 

магнітного моменту мають невелике число параметрів і будуються на основі схем аналогової 

обробки різнорідних параметрів. Як результат обмежена область їх використання поблизу 

поверхні ЕУ за рахунок зниження точності компенсації ЗМП. Це є основним недоліком відомих 

САК; 

Виконано теоретичне дослідження структури зовнішнього магнітного поля ЕУ з 

урахуванням нового неелектричного параметру – послідовності черегування фаз струмів 

живлення, який суттево впливає на величину ЗМП. Встановлено, що відомі структури САК 

призначені для компенсації ЗМП тільки для однієї послідовності чергування фаз струмів, що 

знижує ефективність цих САК у разі, коли в ЕУ відбувається зміна цієї послідовності. 

Розвинута теорія ЗМП ЕУ шляхом урахування нелінійних залежностей його параметрів 

від тривалості та режимів роботи; сформульовано принципи синтезу багатопараметричних 

САК: 1 – формування масиву однорідних параметрів, що визначають ЗМП і магнітний момент 

ЕУ, 2 – запам‘ятання масиву однорідних параметрів при налагодженні САК і відтворення на їх 

основі сигналів струмів виконавчих елементів САК при роботі ЕУ; отримано аналітичні 

співвідношення для однорідних (уніфікованих) параметрів електротехнічного устаткування, що 

визначають просторову та часову структуру його зовнішнього магнітного поля;  сформульовано 

умови компенсації ЗМП в термінах уніфікованих параметрів; обґрунтовано новий метод 

синтезу структур параметричних САК з урахуванням нелінійних залежностей уніфікованих 

параметрів від тривалості роботи як ЕУ, так і САК. 

Створено спосіб компенсації ЗМП, яке створюють струми силового кола трифазного 

розподільного пристрою. Новим є спосіб формування струмів електромагнітів компенсаторів 

САК, оснований на гармонійному аналізі струмів незалежних контурів силового кола 

розподільного пристрою і синтезі струмів живлення електромагнітів компенсаторів у вигляді 

лінійної комбинаціїї косинусних і синусних складових гармонік цих струмів. Подано заявку на 

патент України; створено алгоритм синтезу структури багатопараметричних САК на основі 

аналітичних співвідношень для уніфікованих параметрів ЕУ.  

 

 Напівпровідникові тверді розчини на основі сполук IV-VI – перспективні 

середньотемпературні (Т  600 – 900 К) матеріали для використання у термогенераторах. Тверді 

розчини PbTe-PbSe саме належать до числа цих перспективних матеріалів.  

При виготовленні термоелектричних пристроїв частіше використовуються пресовані 

матеріали, то виникло питання про співвідношення характеристик литих та пресованих зразків 

цих матеріалів. Тому було проведено дослідження впливу пресування, а також застосування 

відпалу пресованих зразків на мікротвердість, коефіцієнт Зеєбека, електропровідність та 

рухливість носіїв заряду полікристалів твердих розчинів PbTe-PbSe. Пресовані зразки 

виготовлялися з литих сплавів PbTe-PbSe за температури 670 К і тиску 400 МПа, після чого 
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зразки піддавали відпалу у вакуумі за температури 770 К впродовж 260 годин. Було 

встановлено, що у пресованих зразках мікротвердість зростає, а електропровідність і рухливість 

носіїв заряду зменшуються у порівнянні з литими, що викликано появою додаткових центрів 

розсіювання для носіїв заряду. Застосування відпалу пресованих зразків приводить до зміни 

типу провідності, зниженню мікротвердості, зростанню електропровідності і рухливості носіїв 

заряду, що пояснюється частковим зняттям напруг в кристалічній ґратиці, підвищенням 

ступеня гомогенізації і ступеня структурної досконалості сплавів. Встановлено, що 

концентраційні аномалії властивостей в інтервалі концентрацій 0.5 – 2.0 мол.% PbSe, що було 

спостережено раніше для литих зразків і пов’язувалось із перколяційними ефектами, що мають 

місце в межах твердого розчину при переході від розбавлених твердих розчинів до домішкового 

континууму, спостерігаються і для пресованих зразків PbTe-PbSe. Це ще раз підтверджувало  

факт наявності концентраційного фазового переходу від розбавлених до концентрованих 

твердих розчинів. 

 В якості іншого представника класу середньотемпературних термоелектричних 

матеріалів на основі напівпровідникових сполук IV-VI було проведено дослідження кінетичних 

властивостей нелегованих стехіометричних твердих розчинів PbTe – SnTe в інтервалі 

концентрацій 0 – 60 мол.% SnTe. Оскільки електропровідність () і теплопровідність () є 

важливими параметрами, що значною мірою визначають ефективність термоелектричних 

матеріалів і, відповідно, К.К.Д. термогенераторів, тому було проведено дослідження 

температурних залежностей (в інтервалі Т = 300 – 650 К) електропровідності та 

теплопровідності твердих розчинів. Тверді розчини PbTe – SnTe було виготовлено ампульним 

методом з елементів високого ступеня чистоти із застосуванням гомогенізуючого відпалу за 

температури 820 К. Для вимірювання теплопровідності зразки спеціальної форми діаметром 1.5 

см і висотою 0.5 см готували методом гарячого пресування після чого зразки відпалювали за 

температури 800 К. 

Було зясовано, що у разі підвищення температури електропровідність зменшується, а 

температурні залежності теплопровідності мають вигляд кривих з мінімумом, положення якого 

закономірно зміщується в бік високих температур у разі збільшення вмісту SnTe. На основі 

температурних залежностей  і  було побудовано ізотерми загальної теплопровідності та її 

складових. Визначено внески у загальну теплопровідність електронної, граткової, фотонної та 

біполярних складових. Встановлено, що введення в PbTe до 10 – 15 мол.% SnTe приводить до 

зниження загальної та граткової теплопровідностей майже удвічі за усіх досліджених 

температур. Внесок електронної складової теплопровідності зростає із збільшенням 

концентрації SnTe у твердому розчині, що зумовлено монотонним збільшенням 

електропровідності.  

Проведена оцінка термоелектричної добротності Z твердих розчинів PbTe – SnTe з 

використанням отриманих даних  і , а також літературних даних, довела, що введення до 10-

15 мол.% SnTe приводить до збільшення добротності удвічі за температури, близької до 

кімнатної. Проте, за температур 600-700 К, які відповідають робочому інтервалу, зростання Z 

практично не спостерігається, що зумовлено процесами біполярної дифузії, які відбуваються із 

підвищенням температури. Тому, для того, щоб зменшити внесок неосновних носіїв заряду у 

загальну теплопровідність, необхідне додаткове легування. 

Досліджені стехіометричні зразки системи PbTe – SnTe стануть основою для 

виготовлення легованих сплавів і дослідження концентраційних ефектів, пов’язаних із 

перколяційними явищами та процесами самоорганізації. 

Було зясовано, що у разі збільшення концентрації дефектів нестехіометрії розчинність Cu 

у SnTe зростає. На основі результатів вимірювання мікротвердості та коефіцієнта Зеєбека для x 

= 0.01 було визначено, що межа розчинності відповідає 0.15  0.02 ат.% Cu, для x = 0.016, що 

відповідає максимуму на кривих плавлення, - 0.4  0.05 ат.% Cu, для x = 0.028 - 2.3  0.1 ат.% 

Cu що добре узгоджується за результатами рентгеноструктурного та мікроструктурного 
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досліджень, а також за результатами досліджень мікротвердості, електрофізичних, 

гальваномагнітних і термоелектричних властивостей. Було встановлено, що залежності 

властивостей від концентрації Cu за фіксованої нестехіометрії мають немонотонний характер, 

засвідчуючи зміну механізму розчинення. Розгляд усього комплексу вивчених властивостей дав 

підстави висловити припущення щодо природи утворення твердих розчинів: за малого вмісту 

міді основним механізмом входження Cu у кристалічну ґратку є локалізація атомів Cu у 

міжвузловинах, а за подальшого збільшення концентрації Cu – заповнення катіонних вакансій 

та утворення дефектів заміщення. Також, відзначено, що екстремальний характер залежності 

коефіцієнта Зеєбека від концентрації носіїв заряду, притаманний Sn1-xTe практично не 

змінюється за часткового заміщення олова міддю. 

Обектами даних досліджень стали тверді розчини на основі PbTe у системі PbTe – Bi2Te3 

в області концентрацій 0 – 10 мол.% Bi2Te3. Полікристали твердих розчинів PbTe – Bi2Te3 було 

одержано методом прямого сплавлення вихідних компонентів у вакуумованих кварцових 

ампулах та подальшого відпалу за температури 820 К впродовж 300 годин. Було проведено 

рентгеноструктурні та мікроструктурні дослідження, виміряна мікротвердість, а також 

проведено дослідження електрофізичних, гальваномагнітних і термоелектричних властивостей 

твердих розчинів PbTe – Bi2Te3 в залежності від складу та температури. За даними 

рентгеноструктурних і мікроструктурних досліджень визначено, що розчинність Bi2Te3 не 

перевищує ~ 5 мол.%. На основі температурних залежностей кінетичних коефіцієнтів 

побудовано ізотерми властивостей. Встановлено, що, не дивлячись на введення в PbTe 

нейтральної стійкої сполуки, легуюча добавка виявляється електрично активною: поблизу ~ 0.1 

мол.% Bi2Te3 спостерігається інверсія типу провідності (pn), після чого концентрація 

електронів зростає до ~ 2 мол.% Bi2Te3, залишаючись далі практично постійною. Одержані 

результати проаналізовано та інтерпретовано із урахуванням складних механізмів 

дефектоутворення, що відбуваються у кристалічній ґратиці PbTe при введені Bi2Te3, із 

урахуванням перколяційних ефектів і можливості процесів комплексоутворення в твердому 

розчині. Проведено порівняння одержаних результатів з наявними даними по характеру зміни 

кінетичних властивостей PbTe при введені у якості легуючих добавок Bi і BiTe. 

 Дослідження твердих розчинів Bi–Sb уявляє інтерес з практичної точки зору як 

перспективних матеріалів для створення низькотемпературних (Т  200 К) твердотільних 

охолоджувачів, а також як зручних об’єктів фізики твердого тіла, які володіють надзвичайно 

високою чутливістю електронної структури до зміни таких зовнішніх параметрів, як склад, 

температура, тиск, магнітне поле. Раніше було проведено дослідження кінетичних властивостей 

литих сплавів Bi-Sb (0 - 20 ат.% Sb), які було виготовлено сплавленням Bi та Sb у вакуумованих 

кварцових ампулах, подальшим охолодженням на повітрі та відпалюванням за температури 520 

 5 К протягом 200 годин, а також 1200 годин. Впродовж цього етапу роботи було виготовлено 

нові серії литих полікристалічних зразків твердих розчинів Bi–Sb із різною термічною 

обробкою. Литі зразки Bi–Sb із вмістом Sb від 0 до 25 ат.% та кроком по концентрації сурми 

0.25 ат.% було одержано із високочистих (99.999%) напівметалів Bi і Sb методом синтезу у 

вакуумованих кварцових ампулах за температури (1020  5) К, гартуванням розплавів з рідкого 

стану на повітрі та подальшим відпалом за температури (520  5) К впродовж 720 годин. 

Досліджено однорідність одержаних сплавів за хімічним складом за допомогою методів 

локального вимірювання мікротвердості, мікротермо-е.р.с. і електропровідності на пробах із 

різних частин злитків та за даними проведених досліджень встановлено досить високу 

однорідність одержаних полікристалічних зразків. 

Проведено вимірювання механічних, електрофізичних, гальваномагнітних і 

термоелектричних властивостей полікристалічних твердих розчинів Bi-Sb за кімнатної 

температури. Одержано концентраційні залежності мікротвердості, електропровідності, 

коефіцієнтів Холла, коефіцієнта Зеєбека, рухливості носіїв заряду та магнетоопору. 
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За даними досліджень механічних властивостей твердих розчинів Bi-Sb, мікротвердості 

(Н), встановлено значне зростання Н під час введення сурми, що пов’язується із пружною 

взаємодією полів дислокацій та домішкових атомів Sb. Відзначено виразно немонотонний 

характер залежності мікротвердості від концентрації Sb, а саме різке зниження Н для сплавів із 

вмістом ~ 2.5 і ~ 9 ат.% Sb, що відповідають фазовому переходу до безщілинного стану та 

переходу напівметал – напівпровідник, відповідно. Така поведінка Н свідчить про зняття 

напруги для цих концентрацій Sb та вказує на можливість прояву колективних ефектів у 

ґратковій підсистемі кристала, на процеси упорядкування атомів Sb. 

За даними досліджень кінетичних властивостей встановлено, що всі досліджені 

полікристалічні тверді розчини Bi–Sb мають електронний тип провідності. На залежностях 

електропровідності, рухливості носіїв заряду, магнетоопору, коефіцієнта Холла та коефіцієнта 

Зеєбека від вмісту сурми в інтервалах концентрацій 0.5 – 1.5, 2.5 – 3.5 і 8 – 10 ат. % Sb 

спостережено аномалії, наявність яких пов‘язується із критичними явищами, які 

супроводжують фазовий перехід перколяційного типу від розбавлених до концентрованих 

твердих розчинів, перехід у безщілинний стан та перехід напівметал - напівпровідник, 

відповідно. Таким чином, встановлено, що застосування нової термічної обробки сплавів 

практично не впливає на характер концентраційних аномалій властивостей, встановлених 

раніше, а отже підтверджує наявність якісних змін в електронній і ґратковій підсистемах 

кристалів Bi–Sb із збільшенням вмісту сурми. Крім того, встановлено, що застосування 

гартування розплавів Bi–Sb з рідкого стану, а також гартування разом із довготривалим 

відпалом впродовж 720 годин практично не впливає на значення коефіцієнта Зеєбека, а отже 

застосована термічна обробка не впливає на концентрацію носіїв заряду, від якої, насамперед, 

залежать значення коефіцієнта Зеєбека.  

 

Одержання плівок за допомогою осадження лазерної ерозійної плазми в вакуумі та в 

газовому середовищі. Імпульсне лазерне напилювання речовини за рядом параметрів вигідно 

відрізняється від стаціонарних методів створення тонкоплівкових структур. Воно забезпечує 

високі температури випару на локальній ділянці поверхні мішені і миттєві швидкості 

конденсації в умовах високого ефективного вакууму, а також можливість випару будь-яких 

речовин з відтворенням у плівці вихідного складу матеріалу мішені. Пароплазмовий потік, який 

осаджується на підкладці, містить значну частину високоенергетичних іонів і збуджених 

атомів, що забезпечує інтенсивне утворення зародків і зниження температури епітаксіального 

росту. В процесі створення тонкоплівкового лазерного конденсату можна виділити три основні 

стадії. Перша стадія - це випар локальної ділянки поверхні мішені з утворенням 

пароплазмового факела під впливом сфокусованого лазерного променя. Друга – розширення і 

транспортування лазерної ерозійної плазми [ЛЕП] до підкладки. Третя стадія – зародження і 

ріст плівки. При імпульсному лазерному випару мішені на підкладці забезпечуються більш 

високі значення кінетичних параметрів конденсації речовини в порівнянні з термічним 

випаром. Під час транспортування мікрочастинок від мішені до підкладки (тривалість імпульсу 

конденсації τ1~10
-6

с) досягаються швидкості осадження~ 10
19

-10
20

 см
-2

с
-1

, що на 5-6 порядків 

вище, ніж при термічному осадженні. Формування на підкладці кластерів відбувається в істотно 

нерівноважних умовах. Це визначає можливість формування нерівноважних структурних станів 

речовини. Це ультрадисперсні плівки, суцільні надтонкі епітаксіальні плівки, гранично 

газонасичені аморфні конденсати та ін. Нерівноважні постконденсаційні структурні і фазові 

стани лазерних конденсатів можна змінювати, ініціюючи релаксаційні процеси в плівках. 

Проведено електронно-мікроскопічне дослідження впливу температури підкладки й тиску 

кисню у випарній камері на структуру та фазовий склад лазерних конденсатів нікелю. Вивчено 

закономірності структурно-фазових трансформацій та зміні магнітних властивостей плівок 

після відпалу. Установлено, що варіювання тиском кисню у випарній камері й температурою 

підкладки в процесі конденсації нікелю забезпечують широкий спектр тонко плівкових станів. 
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Формуються аморфні плівки Ni, плівки Ni з метастабільною ГПУ решіткою (α фаза), плівки Ni 

зі стабільної ГЦК решіткою (β фаза) і плівки оксиду Ni зі структурою ГЦК. Ефективне значення 

енергії активації процесів, що контролюють утворення зерен α фази Ni, становить ~ 0,26 

Ев/атом. Відпал аморфних плівок ініціює їхню кристалізацію з утворенням разорієнтованих 

виділень β фази нікелю. Відпал плівок Ni з метастабільною ГПУ решіткою ініціює поліморфне 

перетворення ГПУ > ГЦК, що супроводжується різким збільшенням розміру зерен і зміною 

магнітних характеристик плівки. Для двох випадків епітаксійного росту плівок з кристалічною 

решіткою ГЩП та з кристалічною решіткою ГЦК встановлені орієнтаційні співвідношення 

плівка – підкладка (001) KCl. Визначені орієнтаційні співвідношення між фазами α-Ni та β-Ni, 

які виконуються в процесі поліморфного перетворення при відпалі плівок. У результаті відпалу 

плівки здобувають магнітний момент, а при перемагнічуванні має місце гістерезис. 

Епітаксійний ріст і структура плівок Сu-In-Se з кристалічною граткою халькопіріту. 

Потрійні напівпровідникові сполуки CuInSe2 (α-CIS) і CuIn3Se5 (β-CIS) зі структурою типу 

халькопіріту є дуже цікавими для виробництва сонячних елементів, а також інших 

оптікоелектронних пристроїв. Їх застосування у галузях пред’являє особливі вимоги до якості 

структури отриманих потрійних сполук. Звичайно синтез крупнокристалічних 

напівпровідникових плівок CuInSe2 здійснюють при температурі підкладки 600-650
о
С. В 

останні роки у зв’язку зі створенням сонячних елементів на гнучких поліамідних підкладках 

виникла необхідність у розробці методів виготовлення плівок α-CIS із досконалою структурою 

при порівняно низьких температурах підкладки (< 450
о
С). 

У кристаліках встановлене існування пластинок мікродвойників по площинам (112) і 

двомірних дефектів по площинам типу (100). Двомірні дефекти утворюються в результаті зсуву 

в площині (001) на вектор типу R=½[110], який зберігає координати атомів селенового кістяку 

тетрагональної елементарної комірки, але переводить атоми міді у позицію атомів індию. Це 

приводить до утворення антифазних границь по площинам (100) і (010) і дефектів пакування по 

площинам (001). 

Експериментальні результати стосовно закономірностей формування структури і фазових 

перетворень при імпульсній лазерній конденсації плівок і досягнутий рівень розуміння суті 

фізичних процесів, які визначають структуроутворення конденсатів з лазерної ерозійної 

плазми, є основою для створення теорії формування екстремальних структурних станів 

речовини, що виникають в умовах граничних значень термодинамічних і кінетичних факторів. 

Встановлення ролі та можливих механізмів твердофазових реакцій, які відбуваються під час 

формування фазового складу та зерногранічної і внутрішньої кристалічної структури плівок 

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

базi цього встановлення умов, що забезпечують зростання досконалих за структурою плiвок. 

 

Вивчена розчинність та послідовність введення насичених розчинів солей у золь силіцієвої 

кислоти (гідролізат тетраетоксисилану). Показано, що в залежності від розчинності 

встановлюється наступний порядок введення розчинів солей в золь силіцієвої кислоти: солі 

літію, кальцію, магнію, калію. 

Проведено розробку складів середовищ на основі зазначених солей і тетраетоксисилану 

для обробки поверхні скла. Доведено, що кращим методом нанесення розроблених 

плівкоутворюючих розчинів (ПУР) на поверхню скла є занурення. 

Досліджені фізико–хімічні властивості розроблених ПУР – в’язкість, густина, показник 

заломлення. Показано, що підвищення в’язкості, густини знаходяться в залежності від 

концентрації введених солей. Попередні дослідження суцільності нанесеного шару солей 

залежить від реологічних властивостей розчинів ( = 2,35 – 2,75 Па) і густини ( = 0,97 – 0,985 

г/см
3
), товщина та рівномірність покриття збільшується в міру підвищення в’язкості розчинів.  

Досліджено вплив температури скляного підкладу (t = 120 – 150 
о
С) та тривалість 

нанесення ( = 10 – 20 с) ПУР на товщину та суцільність покриття.  
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Розроблена класифікація масових деталей машинобудування по типовим властивостям 

системи поверхневий шар – перехідна зона – матриця, відповідальним за надійність і гранично 

допустимі навантаження деталі в ескплуатації. Підготовлена методика розрахунків технічно-

досяжного градієнту властивостей системи карбідний шар – перехідна зона – матриця для 

деталей машинобудування. Методика базується на наступних вихідних параметрах: 

– вихідному вмісту вуглецю в матеріалі, його активності та дифузійній рухливості при 

температурі хіміко-термічної обробки (ХТО) 

– глибині перехідної зони, що може бути задіяна для переносу вуглецю в карбідний шар  

– можливості застосування попередньої цементації, та гранично допустимі параметри 

цементованого шару  

– термодинамічних особливостях системи карбідний шар – перехідна зона – матриця, яку 

планується отримати при ХТО  

– параметрах самого карбідного шару, що планується отримати при ХТО: хімічного 

складу, товщині, субструктурі тощо 

Розроблені головні методи отримання деталей із заданим градієнтом властивостей шляхом 

дифузійного карбідного поверхневого легування (ДКПЛ). Так для сталей із вмістом вуглецю 

менше 0,65-0,7% (доевтектоідних) розроблені методи ДКПЛ із використанням попередньої 

цементації, що дозволяє отримати контрольовану прокалюємість перехідної зони та матриці. 

Для деталей, що працюють в умовах ударних та знакозмінних навантажень розроблені методи 

ДКПЛ, що дозволяють отримати на поверхні деталі однофазний карбідний шар Cr7C3, який має 

найвищі показники зчеплення з стальною матрицею, у порівнянні із змішаними шарами Cr23C6 

– Cr7C3 і Cr23C6 – Cr7C3 – Cr3C2. Для деталей, що працюють в умовах корозії в галогенід-

вміщуючих середовищах розроблені методи ДКПЛ, що дозволяють отримати шар карбіду 

хрому високого ступеня чистоти по домішкам Fe та Mn, і таким чином попередити можливість 

розвитку пітінгової корозії.  

Розроблені технічні шляхи удосконалення ДКПЛ для отримання шару карбіду хрому 

високого ступеня чистоти, які полягають у проведенні стадії дифузійного карбідного 

поверхневого легування при пониженому тиску 50-150 мм рт. ст., та періодичній перегонці 

хлоридів, що вміщуються у насичуючій суміші, із метою відгонки хлоридів заліза та марганцю. 

В ході розробки методів отримання деталей із заданим градієнтом властивостей шляхом 

дифузійного карбідного поверхневого легування проведено захист дослідних зразків із сталей 

7ХГ2ВМ, ШХ15, 85ГФ, Х12МФ, 45, . Підготовлені зразки сталі 7ХГ2ВМ із однофазним 

карбідним шаром Cr7C3, для випробувань в умовах ударних навантажень. Також підготовлені 

зразки сталі Х12МФ, та сталі 45 із шаром карбіду Cr23C6 з зменшеним вмістом домішок для 

корозійних випробувань в хлорид-вміщуючих середовищах. 

 

Визначено підхід до систематизації та класифікації вторинних енергоресурсів. Зокрема, 

розгляд паливної складової вторинних енергоресурсів дозволяє спроектувати на класифікацію 

цієї складової усі п’ять вищезгаданих принципів класифікації. Визначено, що суттєва 

відмінність паливної складової вторинних енергоресурсів від первинних енергоресурсів полягає 

у залежності від функціонування хіміко-технологічних систем промислового виробничого 

комплексу. 

Класифікація теплової складової вторинних енергоресурсів передбачає застосування 

основних понять та методів теорії інтеграції процесів. Теплова складова вторинних 

енергоресурсів охоплює широкий спектр потоків, що мають фізичну теплоту, наприклад це 

фізична теплота потоків цільових, проміжних, побічних продуктів, викидів у довкілля тощо. 

Температурний потенціал теплових вторинних енергоресурсів також знаходиться у широкому 

діапазоні значень. За допомогою такого методу теорії інтеграції процесів, як методу складових 

кривих можна здійснити класифікацію теплових вторинних енергоресурсів для кожної хіміко-
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технологічної системи виробничого комплексу та схем комплексу в цілому. Такий алгоритм 

передбачає не тільки можливість класифікувати теплові вторинні енергоресурси за 

формальними ознаками (фізична природа потоку, його температурний потенціал тощо), але й 

передбачити використання тепла потоку для підігріву інших потоків, тобто для рекуперації 

тепла. 

Визначено, що одним із основних напрямків підвищення енерго-екологічної ефективності 

промислового комплексу є енергозбереження. Дуже важливим напрямком у енергозбереженні є 

створення оптимальних теплообмінних систем (ТОС) за допомогою методів теплової інтеграції 

процесів. Ефективність ТОС залежить не тільки від топології потоків, але й від ефективності 

теплообмінних апаратів, що є компонентами ТОС. Такі компоненти повинні бути ефективними, 

надійними, достатньо компактними та зручними в експлуатації. Пластинчасті теплообмінні 

апарати (ПТА) у достатній мірі відповідають цим вимогам завдяки характерним рисам, 

притаманним цим апаратам, а саме: висока теплова ефективність, що дозволяє досягати 

мінімальної недорекуперації на гарячому чи холодному кінцях апарату; висока компактність та 

мінімальний простір для обслуговування; менший розмір капіталовкладень за рахунок меншої 

матеріалоємності, меншої потрібної виробничої площі, та зниження затрат під час монтажу. 

Розроблено та створено базу даних стосовно ПТА. База даних розроблена у кількох 

напрямках, а саме: конструкції ПТА та їх складових частин, головним чином, профільованим 

елементів тепло передаючої поверхні пластин; енергоефективні інсталяції на базі ПТА; 

дослідження гідравліки та тепло масообміну у каналах ПТА; основні розробники та виробники 

ПТА. 

Для створення бази даних була використана патентна література – описи до патентів, 

авторські свідоцтва та інші охоронні документи на винаходи та корисні моделі (глибина 

пошуку – 150 років), науково технічна література, матеріали та звіти з науково-технічних 

розробок, проектно-конструкторська документація, матеріали виробників ПТА, дані обстежень, 

наукових та технічних персональних комунікацій та інші джерела. Створена база даних 

дозволяє провести науково обґрунтований вибір ПТА певної конструкції для конкретних умов 

його експлуатації як компонента ТОС ХТС, що дає можливість розглядати ПТА як важливу 

ланку у енергоефективній реконструкції як окремої ХТС, так і промислового виробничого 

комплексу у цілому. 

Таким чином, проведена класифікація енергоспоживання виробничими промисловими 

комплексами та створена база даних ПТА як вагомого інструменту енергозберігаючої 

реконструкції ТОС дозволяють сформувати ієрархічну стратегію зменшення енергоспоживання 

та, відповідно, зменшення шкідливих викидів хіміко-технологічними системами промислового 

виробничого комплексу: 

– заміна окремого компоненту ТОС ХТС, що передбачає заміну одного теплообмінного 

апарату на інші, більш ефективний, що гарантовано забезпечує регламентні параметри 

технологічного процесу; 

– енергозберігаюча реконструкція окремої позиції ТОС, що передбачає заміну одного 

теплообмінного апарату або групи апаратів із зміненням режимних параметрів, наприклад, з 

метою підвищення теплової потужності; 

– енергозберігаюча реконструкція ТОС ХТС, що передбачає заміну усієї ТОС, або 

більшості ключових її позицій. Така реконструкція проводиться на базі методів інтеграції 

теплових процесів та оптимізаційних розрахунків ефективних теплообмінних апаратів. 

Топологія потоків у цьому випадку може мінятися; 

– інтеграція ТОС ХТС в інші ХТС та/або в інфраструктуру виробничого комплексу 

якнайменше одної позиції ТОС ХТС. Один потік робочого середовища є потоком даної ХТС, у 

той час, як другий потік є потоком іншої ХТС інфраструктури виробничого промислового 

комплексу. Така інтеграція передбачає заходи у якнайменш двох ТОС комплексу та створення 
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нових теплообмінних позицій. Є можливим також експорт теплової енергії у житлово- 

комунальний сектор. 

Для вивчення закономірностей протікання каталітичних процесів очищення газів створено 

різноманітні типи хімічних реакторів – ідеального змішування, ціркуляціонно-проточний, 

диференціальний, які дозволяють здійснювати проведення реакцій у різноманітних теплових 

режимах: ізотермічному, адіабатичному та політропічному. Це дозволило створити й оснастити 

сучасною вимірювальною апаратурою установки і навіть комплекси для проведення наукових 

досліджень процесів конверсії газів, що можуть відходити від різноманітних 

теплоенергетичних установок та двигунів.  

 

Встановлено, що на низькотемпературному ступені конверсії СО у виробництві аміаку 

поряд з основною реакцією (конверсії СО) одночасно перебігає побічна реакція синтезу 

метанолу. Це може призвести, наприклад за регламентних параметрів (агрегат – 76, 
3NHG  = 

1360 ÷ 1700 т NH3/рік), до додаткових витрат водню – до (максимум) 0,85 % відносних. За 

зменшених витрат водяної пари на цій стадії, які запропоновані авторами за попередньої НДР, 

ці додаткові витрати водню можуть збільшитися до (максимум) 1,04 % відносних. 

У зв’язку з цим, для визначення оптимальних витрат водяної пари на стадії конверсії СО 

виробництва аміаку необхідні дані щодо кінетики сумісно перебігаючих реакцій конверсії СО й 

синтезу метанолу. 

Дослідженнями установлено, що за температур менше 190 ˚С і лінійних швидкостей 

парогазової суміші 
,
,

P t
RU  ≥ 1,04 м/с реакції конверсії СО й синтезу метанолу перебігають у 

кінетичній області. 

Установлено вплив температури та співвідношення водяної пари до сухого газу на 

утворення метанолу. Зі зменшенням температури від (240 ÷ 250)˚С до (215 ÷ 220) ˚С швидкість 

утворення метанолу зменшується у два-три рази. Зменшення співвідношення водяної пари до 

сухого газу від регламентних (0,44:1) до запропонованих (0,387:1), тобто в 1,14 рази призводить 

до збільшення швидкості утворення метанолу близько в 1,27 рази. 

Дослідження впливу основних параметрів процесу конверсії оксиду вуглецю (лінійної 

швидкості реакційної суміші, співвідношення водяної пари до сухого газу, ін.) на кінетичні 

закономірності сумісно перебігаючих реакцій конверсії СО і синтезу метанолу є підґрунтям для 

розробки кінетичної моделі процесу конверсії СО на низькотемпературному мідь-цинк-

алюмінієвому каталізаторі. Кінетична модель дозволить оптимізувати витрати водяної пари на 

цьому ступені конверсії СО виробництва аміаку і буде невід’ємною частиною теоретичних 

основ конверсії СО при проектуванні та реконструкції агрегатів виробництва аміаку 

(теперішніх, які працюють на природному газу, і майбутніх – на твердому паливі). 

 

Проведено розрахунки матеріальних балансів виробництв до основних технологічних 

стадій з урахуванням складу та кількості вихідної сировини, енергетичних ресурсів, рідинних і 

газових відходів, які використовуються або утворюються у виробництві і визначені коефіцієнти 

техніко-економічна оцінки запропонованого способів виробництв. По результатах розрахунків 

зроблено висновок про економічну доцільність видобутки сировини, яка дає змогу одержати 

конкурентоспроможний продукт. 

Дані дослідження дозволяють зробити висновок про перспективність використання 

вітчизняної низькосортної фосфатної сировини у виробництві азотно-фосфорних добрив. Для 

проведення достовірної економічної оцінки технологій, які пропонуються, необхідно більш 

глибоко дослідити окремі стадії процесу.  При проектуванні нових виробництв з метою 

визначення витрат сировинних матеріалів і реагентів, виходу цільових і побічних продуктів, 

стічних вод і газоподібних викидів, а також визначення матеріальних потоків у відповідних 
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процесах складається матеріальний баланс. Ціни на сировину, матеріали та енергоносії 

приймали станом на 01.01.2008р. відповідно до прейскурантів оптових цін. 

Вартість 1т добрива становить 2482,64грн (NP – добриво) і 1352,06 грн. (аміачна селітра). 

Дані економічні розрахунки здійснювалися без врахування зовнішніх витрат, а саме: зарплати, 

заводських витрат, ремонтів, податків тощо. Крім того, нами бралась передбачувальна 

собівартість, наприклад, фосфат-глауконітовий концентрат Ново-Амвросіївського родовища, 

що розвідане і є перспективним для фосфорної промисловості України, але в даний час ще не в 

повному потужності ведуться роботи. Відомо також, що вартість сировини в хімічних 

промисловості складає 60-70% від вартості готового продукту. Для орієнтованого розрахунку 

приймемо максимальний відсоток, тобто 70%. Тоді повна собівартість однієї тонни кінцевого 

продукту (по схемі отримання NP-добриво 3546,62 грн./т та аміачної селітри 1931,5грн/т, це 

відповідає (станом на 01.12.2008 року при банківському курсі долара 7,5 грн.) 472,8$/т і 

257,53$/т без врахування прибутку від реалізації. Для порівняння 1 т фосфорного добрива з 

домішками та аміачна селітра на світовому ринку коштує 512$/т і 320$/т. 

Як бачимо, собівартість 1т добрива, одержаного за азотнокислотним методом, суттєво 

нижча ніж на світовому ринку 40,0 і 62,47($).Одержанні наукові результати можуть бути 

використані для оптимізації технологічних параметрів фосфорних виробництв і вдосконалення 

їх технологій.  

Результати наукової роботи були використані під час розроблених вихідних даних для 

проектування в Сумському Державному науково – дослідному Інституті мінеральних добрив і 

пігментів. Запропоновані принципові технологічні схеми дозволяють комплексно 

використовувати фосфорну сировину для отримання мінеральних добрив та значно покращити 

екологічні показники фосфорних виробництв. 

 

В результаті виконання науково-дослідної роботи “Дослідження фізико-хімічних основ 

синтезу середньотемпературних каталізаторів конверсії Карбон (+2) оксиду сумісним 

осадженням компонентів” проведено дослідження процесу осадження гідросполук Феруму, 

Купруму та Хрому з розчинів початкових реагентів розчином амоній карбонату при різних їх 

концентраціях (
3

10 60FeClC   % мас.; 
2

10 50CuClC   % мас.; 
3

10 60CrOC   % мас. та 

4 3( ) 10 50NH COC    % мас.). На підставі експериментальних даних було встановлено, що 

використання розведених розчинів недоцільно. Концентровані розчини сприяють підвищенню 

швидкості осадження реагентів та, при цьому, не потребують додаткової кількості 

технологічної води для їх приготування. Крім того, осад гідросполук, одержаний з 

концентрованих розчинів легше піддається старінню. Одержані результати досліджень 

дозволили визначити концентрацію та порядок змішування розчинів реагентів.  

Проведені дослідження впливу гідродинамічного режиму на ступінь осадження активних 

компонентів, а саме гідроксосполук Феруму, Купруму та Хрому з розчинів початкових 

реагентів розчином амоній карбонату. Основу даного процесу осадження складають іонні 

реакції, швидкість яких дуже велика і вимірюється долями секунди, тому інтенсифікації 

процесу буде сприяти турбулізація гідродинамічного режиму. На підставі експериментальних 

даних було встановлено, що використання перемішування вагомо прискорює процес утворення 

вказаних гідроксосполук. Дослідження проводилися за різними швидкостями перемішування: 

60, 120, 180, 240 об/хв., та показали, що підвищення числа обертів більш 240 недоцільно, тому 

що далі інтенсифікація процесу осадження вже не відбувається. 

Проведені дослідження впливу температури та сили постійного магнітного поля на 

швидкість процесу сумісного осадження активних компонентів, а саме гідроксосполук Феруму, 

Купруму та Хрому з розчинів початкових реагентів розчином амоній карбонату. Дослідження 

проводили в інтервалі температур 293––353 К та під дією магнітного поля силою від 0,3 до 7 Т. 

Основу даного процесу осадження складають йонні реакції, швидкість яких дуже велика і 
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вимірюється долями секунди, тому вплив температури і магнітного поля на швидкість 

осадження не були помічені. Слід також відмітити, що був зафіксований побічний ефект дії 

магнітного поля, який позначився на часі старіння осаду гідроксосполук Феруму, Купруму та 

Хрому. З підвищенням сили магнітного поля час старіння значно збільшувався. За значенням 7 

Т осад навіть через 60 год. зберігав морфологічну та кристалічну структури щойно осадженого. 

Проведені дослідження впливу природи осаджувача на швидкість процесу сумісного 

осадження активних компонентів, а саме гідроксосполук Феруму, Купруму та Хрому із різним 

співвідношенням Fe(OH)2 / Fe(OH)3 в присутності відновників. Дослідження проводили, 

використовуючи три різних осаджувача: амоній карбонат, амоній гідроксид та Натрій 

гідроксид. Проведення ретельного аналізу дозволило визначити найбільш нейтральний 

відновник щодо чистоти суміші гідрокосполук, внаслідок чого як відновник було обрано 

речовину органічного походження –– гексаметилентетрамін. Результати досліджень показали, 

що використання амоній карбонату дає змогу одержати найбільш дрібнодисперсний осад з 

питомою поверхнею до 370 м
2
/г. Найменшою же мав осад за умов осадження з NaOH –– 310 

м
2
/г. Використання вказаного відновника не дало можливості відновити Fe

3+
 до Fe

2+
 в розчині, 

що підтверджено результатами рентгенофазного аналізу. Весь Ферум в осаді знаходився у 

вигляді Fe(OH)3. 

Отримані результати дозволяють встановити кінетику сумісного осадження 

гідроксосполук Феруму, Купруму та Хрому з розчинів початкових реагентів розчином амоній 

карбонату при різних технологічних умовах: температури, концентраціях вихідних розчинів 

осаджувача та активних компонентів, гідродинамічному режимі, наявності магнітного поля, 

різних видах осаджувачів. На основі результатів проведених фізико-хімічних досліджень було 

встановлено оптимальні параметри процесу співосадження гідрососполук Феруму, Купруму та 

Хрому. Все це дає можливість вдосконалити технологію одержання суміші гідрососполук 

вказаних металів, каталітичної маси, що сприяє зниженню енергоємності та підвищенню 

ефективності синтезу СТК. 

 

.Вперше побудовано модель прогнозування каталітичної активності гальванічних сплавів у 

модельній реакції електрохімічного виділення водню на базі штучних нейронних мереж 

(ШНМ). Запропоновано оптимальну архітектуру ШНМ для адитивних (Ni-Pd) та синергетичних 

(Ni-W) сплавів і визначено коло найбільш значущих за впливом на густину струму обміну 

водню фізико-хімічних параметрів вихідних металів. Доведено доцільність прогнозування 

каталітичної активності багатокомпонентних електрохімічних систем із застосуванням апарату 

ШНМ, що дозволяє передбачати ефекти непропорційного адитивному прискорення 

електрохімічних реакцій та визначати оптимальний склад матеріалів. 

Вперше запропоновано використання провідних іон-радикальних солей TCNQ як 

ефективного електродного матеріалу в реакціях відновлення карбон оксиду (IV). Обґрунтовано 

способи підвищення адгезії таких плівок до металевих носіїв та досліджено кінетику 

відновлення СО2 на таких електродах. Доведено, що допування TCNQ заміщеними 

фталоціанінами усуває ускладнення стадіїї перенесення заряду через міжфазову межу 

“модифікований електрод - реагент” та підвищує селективність відновлення СО2. Для 

створення газодифузійного електрода в матриці поруватого титану розроблено методику 

закріплення аніон-радикальної солі TCNQ на даному носії. Вивчено кінетику електроосадження 

дисперсних нікелевих порошків та з їх використанням створено каталітичну основу 

гідрофобізованого газодифузійного електрода. За відгуком струму оптимізовано 

співвідношення компонентів газодифузійного електрода. Електрохімічне відновлення карбон 

оксиду (IV) на створеному газодифузійному електроді відбувається за незначної поляризації, 

при цьому досягається висока продуктивність процесу, що обумовлює економічну 

привабливість його використання. 
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Отримані в роботі наукові результати дозволяють   визначити  механізми впливу струмів, 

наведених зовнішніми електромагнітними імпульсами ( ЕМІ ), на функціональні  процеси у 

напівпровідникових приладах,  в умовах, коли вплив стороннього випромінювання не 

приводить до повної втрати працездатності, але є причиною відхилення  робочих ( вольт – 

амперних) характеристик  радіовиробів від  норми ( зворотні відкази).    

У роботі отримано низку теоретичних та експериментальних  результатів, які визначають 

нові  критерії  виникнення зворотніх відказів електрорадіовиробів та кількісні характеристики 

електромагнітної стійкості  напівпровідникових приладів до дії  електромагнітних імпульсів 

(ЕМІ).  

Визначені в роботі критерії виникнення та розвитку зворотніх відказів, що зв’язані зі 

змінами волть – амперних характеристик напівпровідникових приладів реалізуються на 

практиці при наяві зовнішніх імпульсних електромагнітнтх полів та їх впливу на елементну 

базу електрорадіовиробів. Тому отримані кількісні характеристики даних критеріїв 

безпосердньо застосовуються  при розробці активних приладів НВЧ –електроніки ( 

підсилювачів, генераторів та перетворювачів коливань міліметрового діапазону) 

Результати з удосконалення методів визначення критеріїв зворотніх відказів 

електрорадіовиробів, що містять напівпровідникові комплектуючі, послужать основою для 

створення цілої низки нових засобів захисту вище названих приладів від впливу діючого  

імпульсного електромагнітного випромінювання. 

Проведений у проекті порівняльний аналіз взаємодії наведених ЕМІ струмів з різними 

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

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

структурах (  задач оптимізації можливого ступеню відхилення вольт – амперних характеристик 

від норми), що застосовуються у сучасній радіофізиці, наприклад, структури МДП, р-п та 

гетеропереходи  при наявності стороннього електромагнітного випромінювання. 

Отримані у роботі розрахункові співвідношення для потужності електромагнітного 

випромінювання напівпровідникових приладів в умовах дії стороннього ЕМІ  ( кількісні 

характеристики зворотніх відказів) дозволяють діагностувати ступінь та діапазон відхилення 

вольт –амперних характерик приладів в залежності від параметрів зовнішньго імпульсного поля 

та фізичних якостей комплектуючих прилад матеріалів. 

 

Нові речовини і матеріали 

 

Отримано експериментальні дані щодо питомої електричної провідності розчинів НІ у 

гептиловому, октиловому та нониловому спиртах, розчинів НCl у метиловому, етиловому, 

пропиловому, бутиловому, амиловому та гексиловому спиртах, а також розчинів бензойної 

кислоти у метиловому, етиловому та пропиловому спиртах при температурах 238,15 – 328,15 К 

(через 10 К). Також отримано дані щодо ІЧ-спектрів тих самих розчинів С6Н5СООН у вказаних 

спиртах при вказаних температурах. 

 

Практична цінність роботи полягає у виявленні основних закономірностей впливу 

температур та складу і хімічної природи розчинника на сольватацію іонів та молекул HI у 

гептиловому, октиловому та нониловому спиртах. Одержані дані дозволяють більш глибоко 

з’ясувати характер міжчастинкових взаємодій у вивчених нами 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 у хіміко-технологічних процесах. 

Результати досліджень можуть бути також використані для обчислення кількісних 

характеристик хіміко-технологічних процесів синтезу нових речовин з певними технологічними 

характеристиками. 
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Розвинутий теоретичний підхід до енергетичного спектрів вуглецевих нанотрубок (НТ), 

що перебудовується в результаті функціоналізації тонким молекулярним шаром, що утворює 

дислокації невідповідності. Було розглянуто ефект взаємодії незкомпенсованого носія заряду, 

електрона або дірки, у квантовому нанопроводі із сусіднім середовищем, що має низьку 

механічну твердість і складається з молекул, що мають власний електричний дипольний 

момент. Власні електричні дипольні моменти молекул вважаємо орієнтованими 

перпендикулярно до осі НТ по радіусах. Уздовж нанотрубки сформована несорозмірна 

молекулярна структура, що виникає через конкуренцію взаємодії молекул у власному шарі та з 

НТ як підложкою. Отримано самоузгоджену систему рівнянь. Показано, що періодична система 

дислокацій невідповідності адсорбованих молекул, створює потенціал надгратки для носія в 

нанотрубці. Дислокації невідповідності можуть бути двох видів: із зайвим або відсутнім рядом 

молекул. Вони формують набір квантових ям або бар'єрів відповідно. Періодичні квантові 

бар'єри є відносно вузькими й можуть формувати спектр носія надгратки. Періодичні квантові 

ями є відносно вузькими й розділені широкими співвимірними областями; що скоріше може 

вести до локалізації носія. У напівпровідниковій НТ дірочні й електронні спектри є 

симетричними. Показано, що шар власних електричних диполів адсорбованих молекул 

порушує цю симетрію. Цей шар диполів створює протилежні умови для локалізації носія або 

тунелювання по надгратці дислокації залежно від знака носія й орієнтації диполів. 

Досліджено вплив точкових дефектів на структуру квазідвовимірних монокристалів 2H –

 NbSe2 після високотемпературного відпалу. За допомогою рентгеноструктурних вимірювань 

було виявлено зміну політипу досліджуємих монокристалів. Порівняння дифрактограми зразка 

після відпалу при Т = 453 К з дифрактограмою, отриманою від масивного кристалу, що після 

відпалу відбувається значний зсув положення максимумів від площин 004 та 008 за кутами 

дифракції. Це явище легко проявляється при зіставленнім теоретичних та експериментальних 

данних про положення відбитків від площин за кутами дифракції. Аналіз цих данних є 

свідоцтвом, що відпал при Т=453 К призводить до переходу 2Н у 4Н ймовірно через фазу 3R. А 

при температурі 463 К фаза 4Н встановлюється остаточно. Підтверджує цей факт і розрахунок 

параметрів гратки. Таким чином, в наслідок термообробки відбувається фазовий перехід, 

ймовірніше за все I роду, який проявляється в подвоєнні параметрів гратки. 

 

Експериментально встановлені технологічні параметри, які дозволяють отримувати 

фольги псевдосплавів на основі міді та заліза з нанометровою розмірністю структурних 

елементів. Отримані дослідні зразки конденсатів бінарних систем Cu-W та  Fe-W  в 

наноструктурному стані. Попередні дослідження свідчать про те, що за рівнем міцневих 

властивостей та термостабільності досліджені зразки перевищують аналогічні по призначенню 

матеріали, отримані вакуумними та порошковими технологіями. Тому як технологія отримання 

таких об’єктів, так і самі матеріали, які можуть бути використані як у вигляді фольг так і 

покриттів є патентоспроможними. Розроблені методики досліджень структури та властивостей 

можуть бути використані для вивчення інших наноструктурних матеріалів. 

 

Створена теорія закономірностей зношування інструменту в контакті з композиційним 

матеріалом, у тому разі з будь-яким крихким матеріалом, що базується на уявленні швидкості 

зносу як функції контактного тиску, швидкості взаємодії і часу різання.  

Розглянуто дані про залежність зношування інструменту по задній поверхні від  сили 

різання, режимів різання, та їх вплив на знос інструменту і особисто на закруглення ріжучої 

крайки. У якості гіпотези прийнято, що зношування виникає за рахунок абразивної дії зрізаних 

волокон та джгутів на відновленої поверхні. Сформульовано модель статистичної обробки 

експериментальних даних з використанням методів класичного  регресійного аналізу. 

Постулюється, що зношування по задній поверхні підпорядковується лінійної залежності від 

часу як з початку обробки при інтенсивному зносі, так і при подальший роботі інструменту при 
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стаціонарному зносі. 

 

Вдосконалено математичну модель розподілу потенціалу й струму у біполярній ячейці 

воднолужного електролізеру, яка дозволяє оцінити можливості інтенсифікації електролізу і 

зменшення питомих витрат електроенергії. Аналіз результатів моделювання дозволяє 

стверджувати, що у традиційній біполярній ячейці з відводом газів з фронтальної сторони 

втрати напруги в електроліті через велике газонаповнення є головним чинником, який обмежує 

робочі густини струму і вертикальний розмір ячейки. Встановлено, що мінімальні втрати 

напруги в електроліті у біполярній ячейці воднолужного електролізеру будуть спостерігатися у 

разі відсутності вільної міжелектродної відстані, тобто при використанні газопроникних 

електродів, що є щільно притиснутими до діафрагми. В цьому разі практично зникає вплив 

газонаповнення електроліту на розподіл струму відповідно до висоти ячейки. 

На підставі результатів хроноамперометричних та вольтамперометричних досліджень 

встановлено кінетичні параметри катодного осадження композиційних покрить залізо-нікель-

мішметал з сульфаматних електролітів, які було використано для оптимізації складу 

електролітів та умов осадження сплавів. Встановлено залежність вмісту Fe, Ni, La, Ce, Nd у 

композиційному покритті від концентрації компонентів в електроліті, яка дозволяє варіювати 

вміст каталітично активних компонентів у відповідності до умов експлуатації покриття. 

Отримані аналітичні вирази для розрахунку коефіцієнтів розвинення поверхні плетених 

електродів при різних схемах плетення за допомогою дроту, який простягнутий через отвори в 

пластині, в залежності від їх геометричних параметрів і товщини дроту. Показано, що таким 

чином електрохімічно доступна поверхня може бути розвинена в 3 - 4,5 рази. Досліджені умови 

формування дендритних структур для створення електродів з електрохімічно доступною 

розвиненою поверхнею. Отримані оптимальні параметри швидкісного електролізу для 

осадження крупнокристалевих покриттів міддю, що міцно зчеплені з основою. Отримані 

залежності ступеня розвинення поверхні і ефективності цього розвинення, а також питоме 

розвинення поверхні від кількості витраченої електрики. Показано, що за рахунок міцно 

зчепленої дендритної структури і запропонованої конфігурації електроду можливе не тільки 

збільшення електрохімічно доступної площі поверхні але і створення умов накопичення 

твердих продуктів електролізу зі сталою продуктивністю. 

Запропоновано комплексний послідовний підхід до вирішення багатофакторної задачі 

інтенсифікації процесів вилуговування і концентрування компонентів з техногенної сировини 

шляхом застосування комбінованих процесів, у яких сполучалися вилуговування із 

перколяцією, дією селективного окисника і проведенням процесу розчинення в замкнутому 

циклі при випаровуванні і конденсації. Проаналізована можливість селективного розкриття 

сировини за допомогою мінеральних окисників для збільшення концентрування платинових 

металів, що значно підвищує ефективність використання мінеральних ресурсів та дозволяє 

розширити номенклатуру сировини. Встановлено, що ступінь вилучення платинових металів 

при вилуговуванні коливається від 80 до 99 %, залежно від багатьох чинників: вмісту окисника 

в розчині, температури і умов вилуговування. 

Для інтенсифікації електролізу і зменшення питомих витрат електроенергії запропоновано 

використання біполярної ячейки з відсутністю вільної міжелектродної відстані. Практична 

реалізація такої ячейки можлива завдяки використанню газопроникних електродів, що є щільно 

притиснутими до діафрагми. Використання подібної схеми дозволить підвищити робочі 

густини струму біполярного воднолужного електролізеру на 75-100% без суттєвого підвищення 

питомих витрат електроенергії. У разі роботи електролізеру на штатних густинах струму 

можливе зменшення падіння напруги на ячейці на 4-6%. Результати досліджень дозволять 

створити комплекс заходів, які можуть бути використані для інтенсифікації воднолужного 

електролізу або зменшення питомих витрат електроенергії при модернізації існуючих 

електролізерів. 
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Запропоновано сульфаматний електроліт осадження КЕП залізо-нікель-мішметал, з якого 

формуються щільні, дрібнозернисті, з підвищеним зчепленням з основою покриття для 

використанні їх у якості катодного матеріалу у воднолужному електролізі та пристроях 

окиснення моноксиду вуглецю та вуглеводнів. 

Створено новий спосіб виготовлення мідного електроду заданої форми з електрохімічно 

активною розвинутою поверхнею. Можливість зміни форми електрода дозволить при його 

використанні управляти розподілом струму в електролізері й підвищувати селективність 

електродного процесу, збільшувати його поверхню в порівнянні із плоским електродом в 20-40 

разів і накопичувати продукти електролізу без зменшення електрохімічно активної площі 

поверхні. 

На основі одержаних теоретичних і експериментальних даних запропонована принципово 

нова технологічна схема вилучення платинових металів з відпрацьованих каталізаторів, яка 

приспускає комплексний и селективний витяг цінних компонентів і організацію замкнутих по 

розчинах технологічних циклів. Запропоновані конструкція апарату для процесу вилуговування 

з застосуванням принципу перколяції, схеми комбінованих методів вилучення платинових 

металів з використанням дії селективного окисника і проведення процесу розчинення в 

замкнутому циклі при випаровуванні і конденсації. Використовування комбінованих методів 

вилуговування дозволяє підвищити швидкість і повноту розчинення, зменшити температуру, 

витрату реактивів, кількість стадій і відходів. 

 

Досліджено вплив виду прекурсору вуглецю на синтез тугоплавких безкисневих сполук 

при взаємодії з золь–гель композицією. Встановлено, що якщо джерелом вуглецю є пек, то 

розмір новоутворень складає декілька мікрон, із елементоорганічних речовин та золь–гель 

зв’язуючих композицій синтезуються нановолокна діаметром менше 100 нм, при взаємодії 

вуглецевих нанотрубок, що одержані із графітованих електродів в плазмі дугового розряду в 

середовищі гелію, із золь–гель звязуючим синтезується значна кількість нановолокон 

діаметром в декілька нм і довжиною 1 – 2 мкм. Виявлено, що синтез наноутворень 

спостерігається також всередині нанотрубок. 

Запропоновано і розглянуто феноменологічну модель зародкоутворення алюмо-

магнезіальної шпінелі у процесі розвитку напруг ядра зародку та їх релаксації у випадках 

когерентних та некогерентних границь розподілу взаємодіючих фаз.  Показано, що наявність 

залишкових пружних деформацій кришталевих граток, які підвищують внутрішню енергію 

частинок контактуючих фаз з одночасним зниженням енергії активації, ускоряє хімічну 

взаємодію. Встановлено, що введення летючого компоненту (до 1 мас. %) до суміші глинозему 

та периклазу ініціює деформування їх структур за рахунок створення додаткових точечних 

дефектів, що в цілому сприяє формуванню шпінелі при температурі 1273 К. Показано, що 

проведення термообробки у відновному середовищі (при участі летючого компоненту) знижує 

температуру синтезу до 1173 К, а також сприяє структурній перебудові -Al2O3 до -Al2O3 . 

Зафіксована перевага процесу катіонного перенесення іонів Al у порівнянні з катіонним 

перенесенням іонів Mg  при утворенні структури шпінелі. 

Проведено термодинамічний аналіз реакцій в системах Al – Al2O3  – C,  Sі – Al2O3 – С, Mg 

– Al2O3 – С, що відкриває можливості застосування алюмінію, кремнію та магнію (як 

індивідуально, так і в складі сплавів) у якості антиоксидантних добавок в графітвмісні 

вогнетривкі матеріали, зокрема, в композиції Al2O3 – SiС – С, в яких глиноземиста шпінель, 

оксикарбіди алюмінію, карбід алюмінію та кремній здійснюють модифікуючий вплив на 

властивості матеріалу. В результаті проведених термодинамічних розрахунків підтверджено 

можливість синтезу глиноземистої шпінелі (Al3O4), оксикарбідів (Al4O4С і Al2OС), карбіду 

алюмінію (Al4С3) і кремнію (SіС) в системах Al – Al2O3 – С – СО – CО2, Sі – Al2O3  – С – СО – 

CО2, Mg – Al2O3  – С – СО – CО2 при температурах до 1800 К, що відкриває широкі можливості 
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для спрямованого синтезу фаз із метою захисту графіту від окиснення в корундографітових 

вогнетривах. 

Встановлено, що в температурному інтервалі 1000–2000 К для периклазовуглецевих 

матеріалів термодинамічно стабільними фазами є MgO, С, Al2O3, MgO·Al2O3, Al4С3, Al4O4С та 

Al2OС. 

Виконано аналіз термодинамічної можливості супряження і оборотності твердофазових 

обмінних реакцій системи (CaO, ZrO2)–MgO–Al2O3–SiO2, які відповідають температурам 

досягнення стаціонарних станів у масообмінних процесах та обумовлює співіснування у 

матеріалі сукупностей фаз наноструктурного діапазону розмірностей. Теоретично обґрунтовано 

і експериментально підтверджено зниження до 1448 К температури синтезу комбінації фаз 

диоксиду цирконію та муліту за рахунок обмінної реакції  між цирконом  та корундом у 

присутності силіманіту. Розроблено схему структурно-фазової релаксації  кордиєритових та 

сапфиринових твердих розчинів в залежності від температури. 

Оптимізовано технологічні параметри виробництва периклазовуглецевих матеріалів на 

фенолформальдегідній смолі та розроблено склади безвипалювальних модифікованих 

периклазовуглецевих материалів з високими експлуатаційними характеристиками (Пвідкр = 6,0–

8,0 %, уявн = 2,9–3,03 г/см
3
, ст (180 º) = 55–70 МПа, ст (800 º) = 40–60 МПа). Встановлено 

різний вплив антиоксидантів Al та SiC при роздільному та спільному введенні їх в шихту на 

властивості периклазовуглецевих матеріалів, як з використанням модифікаторів 

фенолформальдегідної смоли та графіту, так і без них. Також розглянуто різні способи 

модифікування графіту та виявлено кращий, який призводить до підвищення фізико-

механічних властивостей периклазовуглецевих матеріалів (графіт + фенолформальдегідна 

смола + елементоорганічна речовина + фенолформальдегідна смола або графіт + 

фенолформальдегідна смола + елементоорганічна речовина + модифікована 

фенолформальдегідна смола). 

Вивчено фізико-механічні і термічні властивості неформованих корундографітових 

вогнетривких мас на алюмохромфосфатному зв’язуючому та високоглиноземистому цементі, а 

також розроблено склади модифікованих матеріалів на їх основі із введенням як зміцнюючих 

(SіС, Si3N4) і спікаючих добавок (кремнезем, реактивний глинозем), так і різних антиоксидантів 

з метою захисту графіту від окиснення (Al, Sі, Al + Sі).  

В результаті виконання фундаментальних досліджень встановлено вплив умов випалу та 

служби композиційних периклазовуглецевих матеріалів та служби на їх стійкість, досліджено 

структуру та фазовий склад експериментальних зразків, їх фізико-механічні властивості. 

На засаді термодинамічних розрахунків системи Mg–O–C–Al встановлено утворення фаз 

Al2O3, MgOAl2O3, Al4O4С, та Al3O4  в температурному інтервалі 1000 – 2000 К, які запобігають 

окисненню вуглецю, що дозволяє розробити імпортозамінюючу технологію безвипалювальних 

периклазовуглецевих вогнетривів. 

При ДТА дослідженнях механоактивованих наночастин Al2O3 алкоксидом кремнію 

встановлено екзотермічні ефекти, які свідчать про синтез наноутворень, але РФА не 

встановлено, які фази утворються при цьому. 

Встановлено синтез нановолокон із гелей та вуглецевих нанотрубок, які одержано при 

згорянні електродів в аргоні. 

Петрографічними та рентгеноструктурними методами досліджень показано ініціювання 

формування нанутворень шпінелі в відновному середовищі в присутності 1 мас. % 

модифікуючої добавки MgCl2 шпінелі при температурі 1173 К, що надає можливість 

технологічного рішення контролювання процесу створення наноутворень шпінелі. 

Розроблені теоретичні основи надають можливість створити новітню технологію без- 

випалювальних периклазовуглецевих вогнетривів з підвищеною міцністю і стійкістю до дії 

шлаку, що конкурентоздатна і імпортнозамінююча. Показано доцільність застосування 
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розроблених матеріалів Al2O3–SiC–C в якості жолобних і леткових мас у доменному 

виробництві.  

 

Проведено аналіз науково-технічної літератури з питання будови багатокомпонентної 

системи (Ca, Sr, Ba)O-Al2O3-ZrO2-SiO2 та її потрійних та четверних псевдосистем. 

Систематизовано дані вітчизняних та закордонних авторів про сучасні розробки в області 

будови три- та чотирикомпонентних систем, до яких входять оксиди лужноземельних 

елементів, алюмінію, цирконію та кремнію, а також можливість створення бінарних та 

потрійних сполук в системах с завданими властивостями, які можуть бути основою для 

одержання вогнетривких цементів поліфункціонального призначення та бетонів на їх основі. 

Проаналізовано термодинамічні константи бінарних та потрійних сполук, які належать 

підсистемам CaO-Al2O3-ZrO2-SiO2, SrO-Al2O3-ZrO2, BaO-Al2O3-ZrO2-SiO2 багатокомпонентної 

системи, а саме: алюмінати кальцію (CaAl2O4, CaAl4O7, Ca3Al2O6, CaAl12O19), алюмінати барію 

(BaAl2O4, Ba3Al2O6, BaAl12O19, Ba4Al2O7, Ba5Al2O8, Ba7Al2O10, Ba8Al2O11, Ba10Al2O13), алюмінати 

стронцію (SrAl2O4, Sr4Al2O7, Sr3Al2O6), силікати кальцію (Ca2SiO4, CaSiO3, Ca3SiO5) цирконати 

стронцію (Sr2ZrO4, Sr3Zr2O7, Sr4Zr3O10, SrZrO3) цирконати барію (BaZrO3), цирконати кальцію 

(CaZrO3, CaZr4O9), алюмоцирконати кальцію (Ca7Al6ZrO18, Ca6Zr19O44), алюмосилікати барію 

BaAl2Si2O8, Ba3Al6Si2O16, BaAl2SiO6). Для цих сполук проведено  розрахунок залежностей 

теплоємності від температури. Отримані дані дозволили сформувати базу термодинамічних 

констант всіх бінарних та потрійних сполук, яка необхідна при проведенні термодинамічного 

аналізу взаємних реакцій  багатокомпонентних систем с точки зору побудови діаграм стану у 

субсолідусній області;  виконано порівняльний аналіз термодинамічної стабільності комбінацій 

фаз у субсолідусній будові системи BaO-Al2O3-ZrO2 та було скориговано субсолідусну будову 

досліджуваної  трикомпонентної системи. 

Високотемпературна тетраедрація системи BaO-Al2O3-ZrO2-SiO2 з урахуванням всіх 

стабільних фаз представлена таким чином, що субсолідусна будова системи BaO-Al2O3-ZrO2-

SiO2 вище 1773 К повністю визначається наявністю восьми «внутрішніх» конод, які проходять 

через концентраційний простір тетраедра системи та визначають існування 23 елементарних 

тетраедрів. 

За результатами визначення температур та складів евтектик бінарних та потрійних 

перерізів системи (Ca, Sr ,Ba)O-Al2O3-ZrO2-SiO2 встановлено, що: 

– у системі CaO - SrO - Al2O3 - ZrO2 найбільші температури плавлення мають перерізи 

CaZrO3 - SrZrO3 (2441 К), SrAl2O4 - SrZrO3 (2036 К), SrZrO3 - CaZrO3 - SrAl2O4 (1975 К) та 

CaAl2O4 - CaZrO3 - SrZrO3 (1837 К) за рахунок присутності високовогнетривких фаз, а наявність 

у їх складі алюмінатів кальцію та стронцію дозволить отримувати на їх основі вогнетривкі 

в’яжучі композиції з температурою служби 1800 – 2000 К; 

– у системі CaO-Al2O3-ZrO2-SiO2 найбільші температури плавлення мають перерізи 

Ca2SiO4 – CaZrO3 (2230 К), CaAl4O7 – CaZrO3 (1977 К), Ca2SiO4 – Ca3SiO5 – CaZrO3 (2098 К) та 

Ca3SiO5–Ca2SiO4–CaZrO3–Ca7Al6ZrO18 (1802 К) за рахунок присутності цирконату кальцію, а 

наявність у їх складі алюмінатів та силікатів кальцію, які мають високу гідравлічну активність, 

дозволить використовувати композиції обраних перерізів для отримання вогнетривких 

в’яжучих матеріалів з температурою служби до 1800 – 2000 К; 

– у системі ВaO – Al2O3 – SiO2 – ZrO2 найбільші температури плавлення мають перерізи 

Вa2SiO4 – ВaZrO3 (2249 К), ВaAl2O4 – ВaZrO3 (2067 К), Вa3SiO5 – ВaZrO3 (2047 К) та ВaAl2O4 – 

Вa2SiO4 – ВaZrO3 (1973 К) внаслідок присутності цирконату барію. Всі обрані композиції 

містять у своєму складі фази з високою гідравлічною активністю, що дозволить отримувати на 

їх основі високовогнетривкі бетони з температурою служби до 2000 К. 

Отримані результати можуть бути використані матеріалознавцями в галузі 

фундаментальних знань з фізики твердого тіла, а також при створенні нового типу 

кристалічних, склокристалічних, криптокристалічних матеріалів заданого фазового складу 
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поліфункціонального призначення з комплексом прогнозуємих властивостей для різних галузей 

промисловості. 

 

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. Синтезовані 

монокристалічні багатошарові періодичні композиції – надгратки EuS-SrS з товщинами шарів 

від 1 до 20 нм. Показано, що отримані надгратки достатньо високої якості (періодичності 

шарів) з різкими міжфазними границями, про що свідчить наявність рефлексів-сателітів дальніх 

порядків. За допомогою магнітооптичного ефекту Керра, SQUID магнітометрії та розсіювання 

нейтронів проведено дослідження надграток 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. 

Методами електронної мікроскопії і електронографії досліджено структуру та фазовий 

склад тонких (~10 нм) плівок ніобію з острівцевими включеннями олова. Препаровані 

монофазні кристалічні плівки Nb3Sn товщиною 13 нм, а також аморфні плівки такого ж складу. 

Виготовлені двошарові плівкові композиції надпровідник/феромагнетик на основі Nb3Sn і 

кобальту: Nb3Sn/ Со, Nb3Sn/Al2O3/Co та Nb3Sn/Al2O3/Co/ Al2O3. Встановлено, що шари кобальту 

товщиною 4 нм без захисного шару Al2O3 під дією атмосферного повітря окислюються і 

переходять із феромагнітного в антиферомагнітний стан при кімнатній температурі. Плівки 

кобальту, які були захищені від зовнішнього середовища тонкою аморфною плівкою Al2O3 

товщиною 3 нм, залишаються феромагнітними із властивою для масивного стану ГПУ 

решіткою. 

Теоретично розраховано залежность ефективної магнітної анізотропії від товщини шару 

меді надрешіток Co(0,8 нм)/Cu(111), які узгоджуються з експериментальними даними, 

отриманими із вимірів феромагнітного резонансу. 

Проведені порівняльні дослідження  статичних магнітних властивостей і спектрів 

малокутової рентгенівської дифракції (МРД) для багатошарових наноструктур CoFeZr(tm)/Si(tSi) 

з товщиною шарів в інтервалі tm    2-3нм, tSi   0,5-5 нм. Встановлено, що зміни магнітних 

характеристик (форма петлі гістерезису, намагніченість насичення), які спостерігаються при 

збільшенні товщини кремнієвого шару, супроводяться змінами спектрів МРД.  Моделювання 

внутрішньої будови наносистем з урахуванням величин магнітного моменту плівок показало, 

що поведінку магнітних параметрів  наноструктур CoFeZr/Si можна пояснити утворенням 

немагнітних силіцидних прошарків на межі розділу метал-кремній.   

Проведено аналіз поведінки резистивних і магнітних статичних і динамічних  

властивостей мультишарових наноструктур ''композит/напівпровідник'' 

{[(Co45Fe45Zr10)m/(Al2O3)100-m]x(-Si)y}40 (m = 35  100). Показано, що  не тільки 

концентрація магнітної фази, але і товщина шарів х і прошарків у впливають на тип магнітного 

стану  системи (суперпарамагнітне, суперферомагнітне, феромагнітне), якщо товщина 

магнітного шару не перевищує 3нм. Встановлено, що при всіх концентраціях  збільшення 



 56 

товщини шару кремнію приводить до зниження намагніченості системи, зокрема,  в результаті 

утворення немагнітних силіцидних фаз. Формування суцільного шару кремнію і силіцидних фаз 

робить істотний вплив на провідність мультишарових структур, зменшуючи питомий 

електричний опір на три порядки. 

Проведені дослідження магнітних властивостей лазерних конденсатів  Ni і Ni-Pd з різним 

вмістом паладію. Вивчено вплив температури підкладки і температури відпалу на  магнітний 

стан сплавів. Для сплавів Ni-Pd встановлено, що після відпалу, що ініціює фазове перетворення 

ГПУ→ГЦК, магнітний стан плівок Ni – Pd з концентрацією  Pd в інтервалі 0 – 0,5, вираженої як 

відношення площин сканування лазерного променя по поверхні мішені-добавки до загальної 

площини складової мішені, різко змінюється: магнітний момент значно збільшується, а при 

перемагнічуванні спостерігається гістерезис. Така поведінка схожа з поведінкою лазерних 

конденсатів чистого Ni. Плівки з високою концентрацією Pd (0,75 і вище), не виявляли 

магнітного моменту ні до, ні після відпалу. 

Вивчена кристалічна структура тонких (t≈ 60 нм) плівок Ві, сконденсованих при Тп  от 40 

до 115
о
С, та виміряно їх питомий електроопір ρ0 і магнітоопір  ρ20 ρ0 в магнітних полях Н от 0 

до 2 Тл. Встановлено, що підвищення Тп приводить до істотного зростання наноструктурних 

елементів: середній розмір зерен збільшувався від 0,13 до 0,28 мкм  при збільшенні Тп, від 40 і 

115
о
С відповідно. При тих же значеннях Тп  відбувалися зміни ρ0 від  500·10

-6
  до 240·10

-6
 Ом·см  

і    ρ20 ρ0  від 2,5 до 8%. Для більш товстих плівок (t =2,2 мкм), збільшення Тп також 

супроводилося зниженням ρ0 від  430·10
-6

  до 200·10
-6

 Ом·см і підвищенням   ρ20 ρ0 від 28 до 

57% при зміні Тп  від 58 до 118
о
С відповідно. Вказані відмінності в значеннях електрофізичних 

і гальваномагнітних параметрів при зміні Тп обумовлені укрупненням наноструктури плівок, 

що приводить до збільшення довжини вільного пробігу електронів за рахунок викривлення 

траєкторії їх руху під дією сили Лоренца в кожному окремому зерні. В випадку плівок з t = 2,2 

мкм також і вдосконаленням аксіальної текстури типу (00l) при підвищенні Тп .  

Порахована коерцитивна сила Нс. для серії з 12 стрічкових аморфних зразків С68(FeCr)6Si26 

з різними температурами відпалу. Значення коерцитивної сили зразків відповідають 

результатам, отриманим іншими методами. Показано, що температури відпалу від 300 
0
С до 350 

0
С є оптимальними. При цьому коерцитивна сила Нс зменшується приблизно в 12 разів при 

достатньо низькому рівні магнітних шумів. 

Вивчено особливості роботи ферозондів з плівковими осердями з магнітно-м'яких 

матеріалів. Показано, що висока чутливість до магнітного поля, яке вимірюється, повинна 

досягатися у  ферозонді, магнітно-м'які шари яких в багатошаровій плівковій структурі 

перемагнічуються шляхом однорідного обертання векторів намагніченості навіть при лінійній 

залежності індукції від напруженості поля, що намагнічує В(Н). Це досягається за наявності на 

залежності В(Н) особливих крапок, де високі значення приймає друга похідна від індукції по 

полю. Розглянуті різні магнітні плівки, що перемагнічуються шляхом  однорідного обертання, і 

які можуть бути використані як осердя для ферозондів. 

Продовжено вивчення систем магнітів, які генерують сильні магнітні поля розсіяння з 

напруженістю вищу за індукцію насичення речовини магніту, тобто Н > 4MS. Вивчалися 

системи, які генерують поля з великою областю локалізації сильного поля порівняно з 

характерним розміром магніту. Це системи магнітів з неоднорідною намагніченістю, 

квазінеоднорідні системи і системи магнітів, які створюють однорідні сильні поля розсіяння. 

Проведена оптимізація цих систем і були обчислені гранично досяжні значення полів, а також 

розміри області локалізації сильного поля. Вивчені також системи магнітів, які генерують 

сильні поля розсіяння близькі до однорідних полів, як по величині, так і по напряму. Знайдені 

оптимальні розміри магнітів системи і напрям намагніченості в них, які забезпечують 

досягнення найвищих значень полів розсіяння. Показано, що граничне значення полів розсіяння 

в системі, що складається з великого числа магнітів у формі призм, не може перевищувати 

індукцію насичення матеріалу магніту більш ніж в 1.5 рази (Н  1.5 BS).  
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Встановлено, що при польовій кристалізації аморфної Nb2O5 утворюється 

низькотемпературна модифікація γ-Nb2O5, що має ромбічну структуру з наступними 

параметрами: a=6,19Å; b=3,65Å; c=3,94Å. Тривалість інкубаційного періоду до початку росту 

польових кристалів при напруженості зовнішнього електричного поля 4,16÷4,18·10
8
 В/м, що 

склала τ=e
14,47

 хвилин. Вивчена залежність часу інкубаційного періоду від товщини оксидного 

шару. За отриманими експериментальними результатами розраховані енергія активації процесу 

польової кристалізації W=1,246 еВ і величина дипольного моменту для оксидної фази Nb2O5 

μ=9,64·10
-29

 Кл·м. 

Досліджено зміни електрохімічної активності цирконію і гафнію у порівнянні з титаном, 

при нанесенні на поверхні металів оксидних плівок методом анодного окислення.  При 

зростанні маси елемента пасивність поверхні металу, покритої оксидною плівкою, 

підвищується. Утворення в поверхневих шарах металевої підкладки механічних напружень 

впливає на якість оксидного покриття, що проявляється як в зростанні пористості оксидної 

плівки, так і в змінній товщині оксиду на різних ділянках, і знижує антикорозійні властивості 

системи метал-оксид. Ця залежність зникає при товщинах поверхневого оксиду більше 1500 Å. 

Проведено дослідження залежності біологічної активності двошарових структур метал-

оксид на основі титану від морфології металевої підкладки. Встановлена залежність сталої 

анодного окислення титану і провідності аморфної плівки TiO2 від розміру зерна титану. 

Показано, що збільшення розміру металевих зерен підкладки при вакуумному відпалі веде до 

суттєвого зростання електродного потенціалу титана до і, особливо, після окислення його 

поверхні, що обумовлює підвищення електрохімічної пасивності двошарової системи в цілому. 

Теоретично запропонований та проаналізований мезоскопічний електронний пристрій, що 

працює у режимі цілочисельного квантового ефекту Холла і який складається з двох одно-

електронних джерел та двох інтерферометрів Мах-Зендера, які пронизані магнітними потоками. 

Цей пристрій дозволяє генерувати орбітально-зкорельовані пари електронів, квантові стани 

яких запутані. Двох-частинкові кореляціі виникають як наслідок знищення інформаціі про 

джерело електронів, що зумовлено можливістю зіткнення  електронів, загалом у різний час, на 

виході кожного з інтерферометрів, які знаходяться на відстані один від одного. Двох-частинкові 

кореляціі проявляють себе як ефект Ааронова-Бома у кореляційній функціі струмів, при тому, 

що самі струми не виявляють такого ефекту. Показано, що два некорельованих джерела 

електронів можуть генерувати запутані пари електронів. При цьому, змінюючи різницю фаз між 

потенціалами, які діють на кожне з джерел, можна за потребою  вмикати чи вимикати наявність 

кореляцій. Успішна реалізація запропонованого пристрою відкриє нові перспективи 

когерентної квантової електроніки. 

Надгратки EuS/SrS та епітаксіальні гетероструктури EuS/SrS/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.  

Закономірності поведінки магнітних і електричних властивостей, а також зміни 

внутрішньої будови, які були  знайдені при варіюванні розмірних параметрів системи в 

шаруватих наноструктурах: феромагнітний матеріал [(Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)100-х]/ 

напівпровідник -Si,  можуть бути корисні при розробці пристроїв спінової електроніки. 

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. 

Плівкові ферозонди при відповідній доробці складуть основу перетворювачів для 

вимірювань наднизьких полів, які створюються, наприклад, нанооб’єктами. 

Системи магнітів, які генерують сильні поля розсіяння  з великою областю локалізації 

сильного поля, можуть бути використані при  розробці холодильних  пристроїв на основі 
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гігантського магнітокалоричного ефекту. Такі системи магнітів, як показали дослідження, 

мають більш високі значення питомого поля, ніж циліндр Хальбаха. Крім того, системи 

магнітів з великою областю локалізації сильного поля можуть бути використані в джерелах 

синхротронного випромінювання.  

Електретні покриття на основі оксидних плівок титану з регульованими властивостями 

можуть бути  застосовані як для виготовлення активних каталізаторів, так і в якості медичних 

імплантатів.  

 

     На основі аналізу літературних джерел показана можливість використання фуллеренів для 

синтезу наноструктурованих плівок з розвиненою поверхнею. Розроблено конструкцію 

випарювачів та системи руху підкладок для виготовлення вуглецевих плівок, що ростуть у 

вигляді наноконусів та наностовпчиків. Проведено оцінку швидкості росту вуглецевих плівок 

та розрахунок параметрів рельєфу плівкової поверхні.  

               З метою модифікації вакуумної установки для формування наноструктур на основі 

вуглецю розроблено та виготовлено наступне спеціальне оснащення: вуглецеві мішені, термічні 

випарювачі фуллерену С60, катоди для вакуумно-дугових випарювачів. В ході проведення робіт 

по монтажу виготовленого оснащення для вакуумних установок було створено 

експериментальне устаткування з розширенними функціональними можливостями формування 

наноструктурованих вуглецевих плівок. 

         Проведено аналіз та систематизація літературних даних стосовно взаємодії прискорених 

часток  з поверхнею фуллериту та вуглецю. Визначені порогові енергії зміщення та розпилення 

атомів вуглецю. На основі уявлень про багаточастинковий характер зіткнень запропоновано 

критерій вибору параметрів опромінювання фуллериту, за яких іонне бомбардування не 

призводить до руйнації молекул  С60. Узагальнено дані щодо основних процесів, які протікають 

у фуллериті під час іонного опромінення, та встановлено інтервали енергії бомбардуючи 

часток, в яких ті або інші процеси є домінуючими. Виходячи з критерію реалізації парного 

режиму зіткнень налітаючих іонів з молекулою фуллерену С60, в основі якого лежить 

обмеження на величину швидкості первинної частинки, розрахунковим шляхом встановлено 

критичну масу бомбардуючих іонів (Мі = 15 а.о.м.), нижче якої процес фізичного 

молекулярного розпилення фуллериту є неможливим за будь яких енергій іонів.  

          З метою встановлення закономірностей формування дифракційних картин кристаллами 

металофуллеренів проведено огляд літератури, присвяченої опису особливостей 

рентгеноструктурного аналізу кристалів фуллериту. Запропоновано підхід до розрахунку 

теоретичних дифрактограмм кристалів модельних металофуллеренів, утворених в результаті 

заповнення атомами легуючого компоненту октаедричних, тетраедричних і 

внутрішньомолекулярних порожнин ГЦК кристала фуллерита, який базується на встановленні 

відповідності між розташуванням атомів домішки та молекул фуллерену в цих структурах та 

координатами атомів в стандартних структурних типах кубічної системи. Виходячи з 

встановленої відповідності модельних структур металофуллеренових клатратів, у яких атоми 

легуючого компоненту розташовані в октаедричних, тетраедричних і внутрішньомолекулярних 

порожнинах ГЦК кристалу фуллериту, стандартним структурним типам кубічної системи 

складено вирази для структурних множників вказаних модельних систем. На основі аналізу 

виразів для структурних множників з урахуванням значень функції молекулярного розсіяння 

молекул фуллерену встановлено, що характер зміни величини структурного множника, яка 

визначається алгебраїчною сумою функцій розсіяння молекули С60 та легуючого компоненту, 

може слугувати якісною ознакою типу порожнин кристалу фуллериту, які переважно 

заповнюються атомами домішки. 

Створене експериментальне устаткування дозволяє проводити виготовлення вуглецевих 

наноструктурованих плівок в широкому інтервалі параметрів синтезу. Узагальнення результатів 
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щодо процесів, які відбуваються в фуллериті під час іонного бомбардування, дозволяє 

здійснювати цілеспрямовану та прогнозовану модифікацію структури фуллериту. 

 

 Проведено огляд літературних джерел, що включає плани матеріалознавського 

супроводження проекту ITER. Для дослідження впливу плазмових потоків на першу стінку 

дивертера обрано зразки вольфраму з різним структурним станом та рівнем текстури: 

тонколистовий прокатаний вольфрам; зразки вольфраму, які виготовлені волочінням; листи 

прокату товщиною 1см після відпалу.   Для вивчення фізичних процесів, що можливі при 

взаємодії значних потоків енергії, які виносяться при зриві вздовж силових ліній у 

дивертерному шарі ITER’а на дивертерні пластини з вольфраму,   змодельоване опромінення 

останніх плазмою водню. Параметри опромінення обрані наступні: швидкість часток 240 см/c, 

густина 10
16

 см
-3

 , тривалість опромінення 250 мкс, дози опромінення – 0,2 ;  0,45 та 0,75 

мДж/cм
2
 . Проведено вивчення впливу водневої плазми на структуру і напружений стан 

поверхні вольфраму. Основним методом дослідження був метод рентгенівської тензометрії за 

допомогою багаторазових похилих зйомок. Контролювалося положення 2, інтенсивність і 

напівширина відбиття В. Побудовані а-sin
2-графіки, а з них визначались  періоди гратки в 

недеформованому  перетині а0. 

Встановлено, що для  досліджених зразків залишкові макронапруження зростають від 43 

до 185 МПа і від 127 до 400 МПа . Параметр кристалічної решітки від опромінювання 

практично не змінюється. Проте, слід зазначити, що його величина менше табличного значення 

(0,31652нм). Цей факт свідчить про можливий вміст певної кількості вакансій в гратках 

вольфраму. Напівширина дифракційних максимумів знижується від 0,46 град приблизно в 1,5–2 

рази. Зміна ширини пояснюється вдосконаленням субструктури зразків, тобто в результаті 

обробки зменшуються середні мікродеформації і зростає розмір областей когерентного 

розсіяння. В даний час дослідження продовжуються.      

Для вивчення радіаційної стійкості квазікристалів і споріднених структур обрані стрічки 

товщиною від 20 до 80 мкм зі сплавів Ti-Zr-Ni та Ti-Hf-Ni. Стрічки, виготовлені способом 

надшвидкісного загартування на диску, що обертається, із розплаву суміші надчистих 

компонентів. Для дослідження радіаційної стійкості Ti-Zr-Ni та Ti-Hf-Ni стрічок, що містять 

квазікристалічну фазу, при опроміненні гальмовим рентгенівським випромінюванням; вивчення 

його впливу на структуру, фазовий склад та фізичні властивості квазікристалів 

використовувалась установка  "Темп-А" , що є в наявності в ННЦ ХФТІ НАН України. 

Енергетичною основою установки є імпульсний прискорювач релятивістських електронів. 

Електрони, що генеруються ним, з енергією  Е ~ 0,5- 1 МеВ спрямовуються  на стінку камери, в 

яку завантажуються зразки. Стінка виконує роль анода,  при гальмуванні  електронів на  якому 

за дуже короткий час t ~ 20 нс  генерується жорстке рентгенівське випромінювання. Величина 

електронного струму складає I ~ 4 кА. Спектр характеризується мінімальним значенням 

довжини хвилі λmin= 1,24∙10
–3 

нм. Мінімальна експозиційна доза Dексп  обрана рівною  2000 рад, а 

максимальна 10000 рад. Встановлено, що навіть при максимальній дозі опромінення не 

відбуваються стимульовані радіацією фазові перетворення в  ікосаедричній квазікристалічній 

фазі, що є єдиною у  Ti41,5Zr41,5Ni17 – зразках, а також   у фазах кристалів-апроксимантів 2/1 і 1/1 

та  і-фазі Ti41,5Hf41,5Ni17 – зразків. Показано, що при збільшенні дози спостерігається лише зміна 

виду дифракційної картини, а саме – змінюється положення, інтенсивність і ширина 

дифракційних максимумів. Параметр квазікристалічності зменшується від 0,52049  нм  до 

0,52005 нм. Помічено, що змінювання відносної інтенсивності і ширини дифракційних 

максимумів є   немонотонними: до дози  4500 – 5000 рад інтенсивність   знижу-ється, а ширина 

росте, після чого інтенсивність збільшується. 

 Електронномікроскопічним методом досліджена кристалічна структура плівок Ві  

товщиною 60 нм, сконденсованих при температурі Тп  від 40 до 115
о
С. Зміряно їх питомий 

електроопір ρ0 і магнітоопір  ρ20 ρ0 магнітному полі 20 кЕ. Встановлено, що підвищення Тп 
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приводить до істотного зростання структурних елементів: середній розмір D зерен 

збільшувався від 0,13 до 0,28 мкм . При тих же значеннях Тп  відбувалися зміни  ρ0 від  500·10
-6

  

до 240·10
-6

  Ом·см  і  ρ20 ρ0   від 2,5 до 8%. Це обумовлено укрупненням  структурних 

елементів, що викликає  збільшення довжини вільного пробігу електронів.  

 Для дослідження багатофакторного впливу чинників космічного простору на структуру та 

фізичні властивості плівок виготовлені зразки сплавів Ag-Cu. З цією ж метою виготовлені 

плівки вісмуту. Одержана інформація про структурні характеристики плівок (розмір та форму 

кристалітів, текстуру), їхній електроопір та магнітоопір у вихідному стані. Підготовлено зразки 

сплаву Ti 41,5 Zr 41,5 Ni17, а також плівки вісмуту з атестованими структурними та 

електрофізичними характеристиками (електроопір і магнітоопір) для випробувань на імітаторі 

багатофакторних умов космічного простору, що проводяться у ФТІНТ НАН У.  

 

Встановлено, що для сонячних елементів (СЕ) скло/ІTO/CdS/CdTe/ІTO нанесення 

нанорозмірного шару міді на базовий шар при створенні тильного контакту до p
+
CdTe 

приводить до підвищення коефіцієнту корисної дії (ККД) приладових структур, сформованих 

на скляних підкладках до 9,5 %. При цьому оптимальна товщина нанорозмірного прошарку міді 

становить близько 0,6 нм. Шляхом математичного моделювання показано, що для виготовлених 

СЕ з нанорозмірним прошарком міді досягнуті майже оптимальні значення шунтуючого і 

послідовного опору і подальше підвищення ефективності СЕ може бути реалізовано тільки за 

рахунок зниження діодного струму насичення та підвищення фотоструму. 

Показано, що ККД СЕ скло/ІTO/CdS/CdTe/Cu/ІTO з товщиною базових шарів CdTe 2,5 

мкм і 0,8 мкм у перші 1,5 – 2 роки експлуатації збільшується до 10,3 % і до 8 %, відповідно. При 

подальшій експлуатації до 8 років відбувається зниження ККД майже до початкового значення. 

Таким чином, шляхом іспитів зразків СЕ показано, що отримані приладові структури мають 

достатню стабільність для їх практичного застосування. Шляхом математичного моделювання 

встановлено, що зростання ККД обумовлено зменшенням послідовного опору і щільності 

діодного струму насичення та зростанням шунтуючого опору. Це, в свою чергу, пов’язано з 

дифузією міді в об’єм базового шару та по границях зерен. Подальше зниження ККД 

відбувається за рахунок зростання діодного струму насичення, коли дифундуючи мідь досягає 

фронтального контакту, на якому знаходиться сепаруючий бар’єр.  

Проведене математичне моделювання впливу товщини базового шару на ефективність СЕ 

скло/SnOx:F/CdS/CdTe/Cu/ITO з нанорозмірним шаром міді засвідчило, що при зниженні 

товщини базового шару до 2,5 мкм зростання ефективності обумовлено зниженням щільності 

діодного струму насичення. При подальшому зниженні товщини базового шару до 0,8 мкм 

спостережене експериментально зниження ККД обумовлене зростанням щільності діодного 

струму насичення і зниженням шунтуючого електроопору. 

Встановлено, що для гнучких СЕ поліімід/ІTO/CdS/CdTe/ІTO нанесення нанорозмірного 

пршарку міді при створенні тильного контакту приводить до підвищення ККД цих СЕ з 6.1 % 

до 9.2 % за рахунок збільшення усіх вихідних параметрів. Така ефективність спостерігається 

при товщині базового шару 3 мкм, товщині прошарку міді близько 0.6 нм, і товщині шару CdCl2 

, при «хлоридній» обробці – 80нм. В конструкції таких СЕ були використані розроблені 

фронтальні контакти ІTO, виготовлені економічним методом нереактивного магнетронного 

розпилення на постійному струмі з поверхневим електроопором менше 10 Ом/см. 

Для створення з нанорозмірними базовими шарами визначені оптимальні склади розчинів 

та розроблено електрохімічний метод виготовлення стехіометричних плівок телуриду кадмію 

товщиною 100 нм з розмірами кристалітів на рівні 30 нм. Проведено експериментальні 

дослідження електрохімічних процесів, які відбуваються в водному розчині сульфату кадмію та 

оксиду телуру протягом контактного електролізу. Проведено рентгендифрактометричний 

фазовий та структурний аналіз, що засвідчив одержання однофазних нетекстурованих шарів 

CdTe кубічної модифікації. Оптичні дослідження показали, що одержані плівки телуриду 
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кадмію мають коефіцієнт поглинання світла на рівні 10
5
 см

-1
 і більш широку, ніж у 

монокристалів, заборонену зону. 

Дослідження впливу процесів без струмового електролізу на структуру нанорозмірних 

плівок CdTe показало, що при використанні розчину, який містив сульфат кадмію (0.5М CdSO4) 

та діоксид телуру (TeO2) після «хлоридної» обробки формуються стехіометричні базові шари 

стабільної кубічної модифікації з розміром зерен 30 нм та рівнем мікронапруг 5*10
-3

. 

Досягненні структурні параметри дозволяють використовувати ці шари в нанорозмірних 

сонячних елементах. 

Визначено, що для забезпечення коефіцієнта відбиття фотоактивної компоненти 

сонячного випромінювання від тильної поверхні Si-СЕ у межах 85 < R < 96 % необхідно 

використовувати тонкоплівковий двошаровий тильно-поверхневий рефлектор на основі 

композиції індій-олов'яного оксиду (ITO) і алюмінію з інтерференційною товщиною ITO 0.25 

мкм. При практично нульовому внеску опору шару ITO у послідовний опір приладу це 

підвищує ефективність роботи і технологічність виготовлення монокристалічних кремнієвих 

сонячних елементів (Si-СЕ) з товщиною базових кристалів 180200 мкм, які мають поліровану 

фотоприймальну поверхню та двошаровий тильно-поверхневий рефлектор.  

У випадку Si-СЕ з текстурою фотоприймальної поверхні кристала типу інвертованих 

пірамід, при якій специфіка поширення світла в кристалі обумовлює реалізацію ефекту 

практично повного внутрішнього відбивання випромінювання від границі розділу Si/ITO, для 

мінімізації втрат енергії фотоактивного випромінювання та опору шару ITO його товщину слід 

експериментально оптимізувати у межах значень 12 мкм незалежно від товщини базового 

кристала. 

Вперше встановлено, що для Si-СЕ з горизонтальною діодною структурою n
+
-p-p

+
 типу на 

основі базових кристалів (Si-БК) марки КДБ-10, обробка стаціонарним магнітним полем (СМП) 

з індукцією 0.2 Тл протягом семи діб при кімнатній температурі забезпечує початкове 

підвищення ККД вказаних приладів приблизно у 1,2 рази. Досліджено вплив СМП обробки на 

вихідні, діодні та електронні параметри монокристалічних кремнієвих фотоелектричних 

перетворювачів (Si-ФЕП), вирізаних зі зливків, вирощених за методом Чохральського.  

Запропоновано механізм, згідно з яким СМП-обробка викликає перебудову первинної 

структури точкових дефектів (ТД) і їхніх комплексів у Si-БК (Bi-Oi, VSi-Oi, VSi-Sii-VSi, Oi-Si-Oi), 

забезпечуючи виникнення нового ансамблю ТД (Bi-CSi, SiVxOy, SiO2), котрий знаходиться у 

метастабільному стані. Існування останнього обумовлює значне зниження концентрації 

рекомбінаційних центрів (РЦ) у об’ємі Si-БК. Аналіз діодних параметрів Si-ФЕП дозволив 

встановити, що вказаний механізм переважно деактивує РЦ з енергетичними рівнями, котрі 

розташовані ближче до середини забороненої зони кремнію. Зниження обєۥмної концентрації РЦ 

у Si-БК під впливом магнітного поля підтверджується результатами визначення часу життя n 

неосновних носіїв заряду у досліджених Si-СЕ, згідно з якими СМП-обробка веде до зростання 

n у 1.2-1.7 рази. Досліджено процес релаксації результатів СМП-обробки і розглянуто 

можливості стабілізації початково підвищеного після неї ККД Si-СЕ. 
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4. Перспективні прикладні дослідження за пріоритетними напрямками 

розвитку науки і техніки, планове продовження їх тематики. 
 

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 2009 р. виконувались 40 прикладних науково-дослідних робот, які 

фінансувались за рахунок коштів Державного бюджету Міністерством освіти і науки України. 

Загальний обсяг фінансування цих робіт у 2009 році склав 5 314 773 грн. 

Структура та обсяги фінансування  прикладних досліджень по пріоритетним напрямкам 

розвитку науки і техніки у 2009 році наведені в таблиці. 
 

№ Наукові напрями, категорія робіт 
Кількість 

робіт 

Обсяг 

фінансування  

тис.грн. 

4. Новітні біотехнології, діагностика і методи 

лікування найпоширеніших захворювань. 

1 59,280 

5. Нові комп‘ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства. 

2 159,304 

6. Новітні технології та ресурсозберігаючі 

технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі. 

30 4122,706 

7. Нові речовини та матеріали 7 973,483 

 Всього 40 5314,773 

 

Результати прикладних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки 

наведені нижче. 

 

Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань. 

 

Проведено розробку методів моделювання природних явищ для тренажерних комплексів 

транспортних засобів. Розроблено методи перетворення геометричних образів для тренажерних 

комплексів транспортних засобів у просторі та часі. Отримано алгоритми для створення 

комп’ютерних програм відображення природних явищ. Створено алгоритми для перетворення 

образів об’єктів у трьохмірному об’ємі та часі. Виконано розробку методів автоматичної 

побудови ландшафтів для тренажерних комплексів транспортних засобів, на підґрунті яких 

створено алгоритми для розробки комп’ютерних програм  автоматичної побудови ландшафтів. 

Розроблено методи зберігання та візуалізації в реальному масштабі часу ландшафтів для 

тренажерних комплексів транспортних засобів, які стали підставою для створення відповідних 

алгоритмів 

 

Нові комп‘ютерні засоби та технології інформатизації суспільства. 

 

Розроблено модель побудови траєкторій розвитку, використовуючи методологію   

системної оптимізації. Ця двокритеріальна модель побудови траєкторій розвитку відображає 
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становище підприємства та враховує динаміку змін ринкової ситуації. Запропоновано 

технологію побудови траєкторій розвитку. В результаті її реалізації отримано ефективну 

множину траєкторій, де кожна траєкторія відповідає конкретній стратегії розвитку;  

Запропоновано технологію розв’язання задачі формування схеми фінансування 

інвестиційних проектів, в рамках якого визначення джерел фінансування та сум коштів до 

залучення здійснюється на основі експертних методів та методів математичного 

програмування; 

Розроблено систему підтримки прийняття рішень (СППР) по формуванню схем 

фінансування інвестиційних проектів з залученням коштів за допомогою банківського кредиту, 

прямого інвестування та інструментів фондового ринку. Як основну технологію програмування 

використовується  Java. Для інформаційної підтримки використовується СУБД SQLite; 

Результати проведених досліджень забезпечують зростання  ефективності процесів 

розробки нових і модифікації існуючих вже складних систем, зокрема таких, що 

використовуються  в АСУ ТП об’єктів нафтогазовидобувної і газотранспортної галузей і 

полягають в тому, що на основі цього підходу розроблені експертні процедури прийняття 

проектних рішень та інструментальні засоби для перспективної CASE-системи, що дозволяє  

визначати адекватність застосування певної технологій забезпечення якості ПЗ, а також 

отримувати при цьому оцінки необхідних питомих  трудовитрат. 

Запропонована СППР щодо побудови траєкторії розвитку підприємства дозволить 

керівництву підприємств, а також стратегічним менеджерам моделювати процес розвитку за 

допомогою побудови та вибору траекторії розвитку в залежності від обраних стратегій. На базі 

обраної траєкторії розвитку повинна розроблятися інвестиційна політика підприємства, яка 

включає не тільки рішення про обсяги інвестиційних вкладень, для реалізації обраної стратегії, 

а також рішення стосовно джерел фінансування та структури капіталу, конкретні інвестиційні 

рішення та проекти, що їх реалізують.  

Технологія формування стратегії розвитку підприємства дає можливість охопити всі 

Таким чином,  результати роботи можуть бути використані: у НДІ, міністерствах, окремих 

фінансово-кредитних та промислових підприємствах різних форм власності для вирішення 

задач аналізу, прогнозування, планування діяльності на різних горизонтах управління 

розвитком, а також для вирішення проблем координації роботи підрозділів підприємства на 

стратегічному та тактичному рівні. 

Практична цінність методу повторного використання правил перевірки програмного коду 

полягає у полегшенні роботи розробників та тестувальників програмного коду у ситуаціях, 

коли є можливість посилатися на попередні вимоги якості та проектні рішення. 

Практична цінність методу залучання зацікавлених осіб до участі у контролю якості 

сервіс-орієнтованого програмного забезпечення полягає у наданні розробникам ПЗ можливості 

користуватися додатковим засобом контролю процесу розробки, що повинно призводити до 

підвищення якості систем, що розроблюються. 

 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі. 

 

  Проведено пошук та проаналізовано інформацію по конструктивно-технічним рішенням 

швидкодіючих високотемпературних надпровідникових обмежувачів струмів короткого 

замикання в електроенергетичних мережах, що використовують високотемпературні 

надпровідники 2-го покоління. 

   Згідно з аналізом стану рівня розвитку надпровідникової електротехніки розроблено 

конструктивну концепцію високотемпературного надпровідникового обмежувача струму 

короткого замикання. На основі обраної схеми високотемпературного надпровідникового 

обмежувача струму короткого замикання, що використовує ВТНП 2-го покоління зроблено 
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його аналіз у різних режимах роботи. 

    Розроблено метод розрахунку та математична модель високотемпературного обмежувача 

струму короткого замикання з котушкою намотаною з ВТНП надпровідника 2-го покоління. 

Проведено математичне моделювання надпровідникового обмежувача струму на ЕОМ. 

    На відміну від відомих конструктивних рішень надпровідникових обмежувачів струму 

короткого замикання, розроблена концепція у аварійному режимі короткого замикання не 

здійснює переходу з надпровідного стану у нормальний. Визначено алгоритм вибору 

параметрів обмежувача струму короткого замикання і конфігурації у відповідності з 

призначенням. 

     На основі математичного моделювання визначено розподіл магнітного поля у різних 

режимах. Виконана оцінка використання високотемпературної котушки 2-го покоління на 

ефективність струмообмеження пристрою в аварійних режимах. 

 

             Виконано систематизацію науково-технічної і патентної інформації по конструкціям і 

схемам електромеханічних прискорювачів і силових ударних пристроїв індукційно-

динамічного типу. Створено базу даних по електромеханічним імпульсним перетворювачам 

різноманітного функціонального призначення: для випробування відповідальної техніки на 

динамічні навантаження, геологорозвідки, прискорювачів та пускових установок, ударно-

механічних пристроїв в машинобудуванні, швидкодіючої клапанно-комутаційної апаратури в 

трубопроводах і електричних апаратах, ударного інструменту, технологічних систем очищення 

бункерів від залишків матеріалів, системам захисту інформації на комп’ютерах та ін. 

          Розроблено метод параметричного синтезу конфігурацій електромагнітних систем 

високоефективних перетворювачів індукційно-динамічного типу, заснований на використанні 

взаємопов’язаних  генетичних алгоритмів та методу деформованого багатогранника. Виконано 

обґрунтування перспективних типів електромеханічних прискорювачів і силових ударних 

пристроїв. 

  

          Запропоновано комплексний критерій оцінки ефективності, який враховує різні аспекти 

функціонування перетворювачів: кінетичну енергію рухомих мас, імпульс електродинамічної 

сили, що діє на електропровідників якір, втрати енергії в активних елементах, масо-габаритні 

параметри, магнітні поля розсіювання та ін. Виконано порівняльний аналіз індукційно-

динамічного і електродинамічного приводів для силового пристрою, призначеного для 

генерування потужних механічних імпульсів. Видано рекомендації для проектування джерела 

сейсмічних імпульсів на основі індукційно-динамічного приводу, що використовує в якості 

імпульсного джерела батарею електролітичних конденсаторів.  

 Виконано термодинамічний аналіз ефективності процесів переносу у взаємодіючих 

газорідинних потоках. Встановлено, що загальна прикладна проблема полягає в розробці 

теоретичних засад розрахунку і інтенсифікації контактного тепло масообміну при довільних 

напрямках потоків теплоти і маси у міжфазному обміні з залученням лише тих 

експериментальних даних, що торкаються граничних умов обмінних процесів на поверхні 

поодинокої краплини. Такий підхід до формування методики розрахунку багатофакторного 

процесу взаємодії краплинного середовища з газовою фазою дає змогу отримати кінцеві 

характеристики взаємодіючих фаз у робочому просторі з довільними геометричними та 

режимними характеристиками. Окрім цього, аналітична основа методології визначення 

теплової і газодинамічної ефективності міжфазного контакту створюється таким чином, що 

дозволяє провести багато параметричну оптимізацію процесу з різними цільовими функціями, 

які встановлюються в залежності від тепло-технологічного призначення апарату і умов його 

експлуатації. 

Проведено аналіз процесів переносу у реагуючих системах та вивчено шляхи 

інтенсифікації обмінних процесів у потоках, що перетинаються. З аналізу основних аналітичних 
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залежностей, які у сукупності описують процес між фазного тепло- і масообміну, свідчить, що 

для інтенсифікації цього процесу необхідно тонке диспергування рідини, рівномірний розподіл 

її у газовій фазі, збільшення міжфазного терті та порушення гідродинамічної стаціонарності 

процесу. 

До системи рівнянь математичної моделі, які визначають кінцевий гідродинамічний ефект  

взаємодії струменів, входять такі: функція розподілу краплин за діаметрами, рівняння руху 

поодинокої краплини в газовому середовищі, рівняння, що визначають розподіл швидкості 

газової фази в зоні перетинання. Ця сукупність рівнянь потребує додаткового співвідношення 

щодо вірогідності зіткнення краплин, які генеруються у протилежних джерелах  диспергування 

рідини. 

 Отримано основні залежності для розподілу швидкостей  в однофазних взаємодіючих 

струменях. Якісна картина зміни гідравлічного опору полягає в тому, що зростання відстані між 

торцями розгінних каналів призводить до зменшення гідравлічного опору в зоні стискання 

струменів.  Створено банк узагальнених експериментальних даних для перевірки адекватності 

математичної моделі.  

На відміну від розповсюджених емпіричних методів розрахунку контактного тепло 

масообміну, запропонований метод, що базується на математичному моделюванні, дозолить 

вирішувати оптимізаційні задачі, які спрямовані на ресурсо- та енергозбереження. Це, в свою 

чергу, формує теоретичні підстави для суттєвого зменшення питомих габаритів теплообмінних 

контактних апаратів, що для теплообмінників такого типу є достатньо актуальним 

 

 

       Розроблено методику і алгоритм розрахунку робочого процесу, розроблено програму 

розрахунку робочого процесу двигуна з іскровим запалюванням на мові програмування 

Delphy, проведено перевірку відповідності розрахунків до експериментальних даних. За 

допомогою розробленої програми проведено розрахункове дослідження впливу зміни фаз 

газорозподілу та кута випередження запалення на показники робочого процесу двигуна, на 

дослідному стенді отримано підтвердження розрахункових досліджень; 

          Виконано аналіз і зроблено вибір розміщення характерних точок  на поршні та інших 

деталях (головка циліндрів, гільза циліндрів) для експериментального визначення температур; 

 

Проведено порівняльні експериментальні дослідження лічильників з овальними 

шестернями типу ШЖУ-25-16, що у дійсний час використовуються для виміру об’єму 

скрапленого газу, та крильчасті типу КВ-1,5, які використовують для виміру холодної або 

гарячої води. У якості робочої рідини використано воду та гас. Лічильники як першого типу, 

так і другого мають суттєві недоліки, якщо їх використовувати для цілей, що вирішується за 

даною темою. В результаті сформована структурна схема лічильника, до складу якого мають 

входити: первинний перетворювач витрати, двохфункціональний електромагнітний датчик 

частоти обертів – температури та електронний мікропроцесорний інформаційно-

обчислювальний блок. Згідно з вимогами ДСТУ та іншої нормативної документації розроблено 

технічне завдання на лічильник, що створюється.  

Розроблено принципову схему та ескізи першого варіанта експериментального зразка 

первинного перетворювача витрати на базі лічильника води крильчастого типу. У порівнянні з 

прототипом внесені конструктивні зміни до внутрішньої порожнини робочої камери. Так у 

радіальному зазорі між ротором та внутрішньою циліндричною поверхнею камери розташовано 

стовпчики-турбулізатори. Вони мають додатково турбулізувати частину потоку, що 

переміщується у радіальному зазорі між внутрішньою поверхнею камери та ротором, що 

забезпечить передачу додаткового моменту сил на ротор, чим має бути підвищена чутливість та 

стабільність роботи приладу, особливо на режимах малих витрат.  
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Для виміру частоти обертання ротора, температури робочої рідини, та передачі  

відповідних електричних сигналів у електронний обчислювальний блок розроблено 

принципову схему та ескізи конструкції двохфункціонального малогабаритного датчика. 

Датчик представляє з себе циліндричний магнітопровід, на якому розміщено катушку з 

певними кількістю витків  та опором дроту з міді. Датчик має бути встановлено у різьбовий 

отвір верхньої кришки лічильника таким чином, що магнітопровід пропущено скрізь кришку та 

однією стороною наближений до торцевої поверхні ротора. На лопатях ротора розташовані 

чотири магнітні мітки, що при обертанні ротора збуджують у катушці електромагнітні 

імпульси, а саме катушка за браком місця  розташована за межами робочої камери – на 

зовнішній стороні кришки лічильника. Для підсилення електромагнітних імпульсів на 

зовнішньому кінці магнітопроводу передбачено постійний магніт. При виготовленні 

магнітопровід, катушка з електричними виводами та постійний магніт розташовують у форму, 

яка заповнюється епоксидною смолою. Таким чином датчик є самостійним вузлом, що може 

попередньо піддаватися контролю та тестуванню. 

Згідно з технічним завданням розроблено принципову схему електронного 

мікропроцесорного інформаційно-обчислювального  блоку лічильника. Важливою особливістю 

схеми є те, що вхідні сигнали – частотний та температурний одночасно знімаються з катушки 

індуктивного датчика. З однієї сторони амплітуда вихідної напруги Uвых частотного сигнала 

залежить від амплітуди напруги генератора Е, індуктивності обмотки Le та конструктивних 

особливостей магнітної системи датчика. Конструкція магнітної системи датчика передбачає 

також і форму вихідної напруги. З іншого боку, оскільки катушка датчика має тепловий контакт 

з робочою рідиною через металевий магнітопровід, то слід рахувати температуру катушки, 

наближеною з деякою “транспортною” затримкою та з точністю, яка достатня для заданих 

умов, до температури робочого середовища. Таким чином омічний опір катушки Rt є функцією 

температури робочої рідини. Для мідних термометрів опору у заданому діапазоні температур це 

відома та практично лінійна функція.  

Знайдено оригінальне схемне рішення розподілення кожного з сигналів на два окремих 

вимірювальних канала. Змінна складова сигнала через розділяючий конденсатор С та 

підсилювач формується пороговим елеменом у імпульсний частотний сигнал, а омічна складова 

повного опору індукційного датчика перетворюється у постійний струм. Виконано розрахунок 

схеми вхідної частини електронного блоку лічильника. 

Розроблено базовий варіант математичного алгоритму роботи обчислювального блока. За 

основу прийнято умовну розрахункову лінійну характеристику первинного перетворюювача 

витрати – залежність частоти обертання ротора від витрати робочої рідини. У подальшому 

після виготовлення експериментального зразка перетворювача та проведення вімірювань має 

бути урахована дійсна експериментальна характеристика. Згідно з алгоритмом роботи 

обчислювач забезпечує перерахунок вхідних електричних сигналів від датчика частоти обертів-

температури у наступні параметри: сумарна кількість рідини, що пройшла крізь лічильник, з 

урахуванням поточного заказу покупця у одиницях об’єму;вартість дози рідини, що пройшла; 

усереднена за час реалізації останнього заказу температура рідини;розрахункова щільність 

рідини для усередненої температури; сумарна кількість рідини, що пройшла через лічильник з 

початку його роботи у одиницях об’єму;сумарна кількість рідини, що пройшла через лічильник 

з початку його роботи у одиницях маси;миттєве значення об’ємної витрати;усереднена за час 

реалізації останнього заказу об’ємна витрата. 

Для обґрунтування доцільності внесення змін в конструкцію лічильника було виконано 

чисельне дослідження перебігу рідини у внутрішніх порожнинах лічильника, яке 

характеризувалося наступними особливостями:  тривимірна течія в порожнинах лічильника не 

дозволила проведення дослідження у відносно простій двомірній постановці; - наявність 

дрібних, але істотних для функціонування лічильника деталей в конструкції, таких як 

турбулізатори, байпасні канали,  привело до необхідності побудови розрахункових сіток 
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елементів, що складалися з 200-300 тисяч елементів, і значних витрат ресурсів комп'ютера і 

витрат часу на розрахунки;  нестандартна постановка завдання чисельного аналізу. 

Очікувана практична цінність є експериментальний зразок широкодіапазонного 

лічильника рідини підвищеної точності з електронним обчислювально-інформаційним блоком.  

Практична цінність першого року роботи є принципові схеми турбінного перетворювача 

витрати та електронного мікропроцесорного інформаційно-обчислювального блоку лічильника, 

конструктивні рекомендації що до внутрішньої порожнини лічильника. 

 

Виконана підготовка початкових даних для розрахункових досліджень існуючих та 

оптимального проектування перспективних решіток профілів соплових лопаток, які можуть 

бути застосовані у нових потужних парових турбінах та турбінах, що будуть модернізуватися, 

замість стандартних профілів Н4, Н4У та їх модифікацій. 

Удосконалена дослідницької програми, що реалізує метод розв'язування прямої задачі 

теорії решіток. Завдяки цій модернізації розрахунок потоку у міжлопаткових каналах можна 

виконувати як за допомогою двовимірної моделі течії (пряма решітка та кільцева решітка, для 

якої можна вважати поверхні течії циліндровими), так і за допомогою тривимірної моделі течії. 

Набули подальшого розвитку можливості дослідницької програми для визначення 

вторинних втрат в турбінній решітці, алгоритм якої базується на системі рівнянь, що описує 

прикордонний шар на торцевих поверхнях міжлопаткового каналу: для визначення коефіцієнту 

вторинних втрат розподіли швидкостей та масових витрат на торцевій поверхні решітки можна 

задавати як аналітичними функціями, так і у вигляді таблиць. 

Удосконалена дослідницької програми для оптимального профілювання міжлопаткових 

каналів з урахуванням профільних та вторинних втрат, до складу якої включений програмний 

модуль, що дозволяє визначити коефіцієнт сумарних втрат, коли розподіли швидкості та 

функції масової витрати на профілі та на торцевій поверхні решітки задані і у вигляді таблиць. 

Розроблений метод розв'язування оберненої задачі теорії решіток для розрахунку 

тривимірної течії на заданій довільній осьосиметричній поверхні течії у системі координат, що 

задається поверхнею течії, а саме: меридіаном та полярним кутом. Розроблений алгоритм 

реалізації методу розв'язування оберненої задачі теорії решіток для розрахунку тривимірної 

течії для проектування решіток з великими кутами повороту потоку. У межах алгоритму 

визначення границь міжлопаткових каналах можна виконувати як для прямої решітки 

(безкінечний радіус кривини ліній на поверхні течії), так і для кільцевих решіток. Розроблена 

комп’ютерної програми, що реалізує метод розв'язування оберненої задачі теорії решіток. 

Проведені розрахункові дослідження двовимірної течії у решітці стандартних профілів Н4 

при різних відносних кроках решітки bt /  з метою визначення головних особливостей течії у 

ядрі потоку для вибору граничних умов під час розв’язування обернених задач теорії решіток. 

Проводяться розрахункові дослідження з оптимального проектування решіток профілів 

соплових лопаток на основі стандартного профілю Н4. 

Розроблений новий метод розв’язування оберненої задачі розрахунку тривимірної течії у 

міжлопатковому каналі решітки турбомашини, що обертається, з метою створення нових 

конструкцій як соплових, так робочих лопаток. 

Розроблені практичні рекомендації щодо вибору початкових аеродинамічних граничних 

умов оберненої задачі теорії решіток під час її застосування для проектування соплових та 

робочих лопаток. 

Удосконалений комплекс комп’ютерних програм для розв'язування обернених задач 

розрахунку тривимірної течій у міжлопаткових каналах як прямих, так і кільцевих нерухомих 

та рухомих решіток, що дозволяє вирішувати проблеми створення якісно нових та доводки 

існуючих профілів. 
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Зібрані, систематизовані і проаналізовані наявні у світовій практиці  зразки сучасного 

тягового електроприводу механізму нахилу кузовів вагонів високошвидкісного колісного 

залізничного транспорту і сформульовані особливості побудови схем і конструкцій вузлів цих 

пристроїв для такого  транспорту. З єдиних  позицій для  всіх можливих варіантів схем передачі  

потужності  було обрано схему «балка нахилу – лінійний двигун електромагнітного типу – 

інвертор напруги тригерного типу». Для цієї схеми були  створені математичні  моделі 

електромеханічного перетворення енергії, що дозволять оцінити вплив конструктивних і 

електромагнітних параметрів вузлів, що входять  у схему, на техніко-економічні показники 

роботи такого транспорту. За допомогою імітаційних моделей отримані залежності силових та 

енергетичних характеристик механізму нахилу кузовів вагонів високошвидкісного колісного 

залізничного транспорту від геометричних та електрофізичних параметрів окремих вузлів 

механізму. 

Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що вперше встановлено 

інтервали потужностей, для яких є найбільш ефективним той чи інший механізм нахилу. 

Наприклад, для кутів нахилу до 8
0
 найбільш придатний механізм нахилу люлечного типу, а для 

кутів нахилу до 4
0
 – каткового типу   Це дає можливість при проектуванні без зайвих 

досліджень закладати витрати матеріалів для створення електроприводу нахилу в межах 1,5...2 

кг/кВт. 

 

Сформовано математичні моделі трансформатора і електричних машин класичних типів на 

основі лінійних рівнянь і схем заміщення з постійними коефіцієнтами; визначенні необхідних 

для них параметри чисельно-польовими методами; сформована загальна концепція побудови 

віртуальної електромашинної лабораторії; 

  На основі Т-подібної схеми заміщення однофазного трансформатора і його паспортно-

експериментальних даних сформовано адаптовану до середовища віртуальної реальності 

математичну модель, яка адекватно відтворює його робочі характеристики під впливом 

керованих змін графічної моделі;  

        На основі Г-подібної схеми заміщення і проектного алгоритму трифазного асинхронного 

двигуна сформовано і програмно апробовано математичну модель, яка орієнтована на 

середовище віртуальної реальності і відтворює його робочі характеристики під впливом 

керованих змін графічної моделі;  

    На основі рівнянь стану та проектного алгоритму двигуна постійного струму сформовано і 

програмно апробовано математичну модель, яка орієнтована на середовище віртуальної 

реальності і відтворює його робочі характеристики під впливом керованих змін графічної 

моделі;  

Виконані розробки мають високий рівень універсалізму і дозволяють суттєво розширити 

можливості розробників та дослідників електричних машин, а також створюють умови 

кардинального удосконалення технології навчального процесу студентів та перепідготовки 

працюючих фахівців. 

 

Розроблена математична модель магнітного поля двигуна з ротором ,що котиться (ДРК) за 

методом кінцевих елементів під реалізацію ії за програмою FEMM4, проведено розрахунки 

магнітної системи електродвигуна для різних розмірів повітряного зазору. На базі проведених 

розрахунків магнітного поля експериментального двигуна отримана картина розповсюдження 

магнітної індукції у продольній та поперечній площинах конструкції машини.  

 

Проведені експериментальні дослідження за розробленою програмою, в ході яких, при 

різних схемах підключення та живлення макетного зразка були отримані наступні обертні 

моменти: 70 Нм, 125 Нм, 140 Нм, у режимі “дотягування” при короткому замиканні – 160 Нм. 

Загальний час роботи макету у режимі короткого замикання склав більше 10 годин без 
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помітного пошкодження обмотки та механічної частини двигуна. Густина струму у дроті 

обмотки досягала (20 – 25) А/мм2. У дискретному режимі живлення кутові переміщення валу 

двигуна складали 2-1 градуси. 

Отримані експериментальні результати свідчать про ідентичність основних технічних 

показників, двигуна що розробляється показникам стандартних МЕО(механізм електричний 

однообертний) розрахованих на 40 Нм, 60 Нм, 100 Нм, що постачаються на українські об,єкти 

енергетики з Росії. 

За наслідками теоретичних досліджень та експериментів на математичній та фізичній 

моделях розроблена конструкція осердя статора, обмотки статора, осердя ротора, загальна 

компоновка двигуна, а також близько 50% креслень деталей машини. 

Розроблено та виготовлено електронний перетворювач для системи живлення обмоток 

статора ДРК на різних частотах та значеннях напруги. 

Розроблено та виготовлено установка для вимірювання обертового моменту до 200 Нм у 

динаміці та статиці. Установка також дозволяє визначати кут повороту вала двигуна з 

дозвільною можливістю до 30′. 

 

Зроблено огляд багатоконтурних умовно стійких електромеханічних систем з 

паралельною корекцією. До них зокрема належать багато систем стеження, електроприводів із 

гнучким негативним зворотним зв'язком по другій похідній від положення і в тому числі, 

система автоматичного регулювання нейтронної потужності ядерного реактора.  

Проведений аналіз критеріїв параметричної оптимізації системи автоматичного керування 

нейтронної потужності ядерного реактора та обґрунтована доцільність використання  критерію 

максимальної добротності й запасу стійкості на діаграмах якості керування.  

 

Розроблена математична модель системи автоматичного керування нейтронної потужності 

ядерного реактора.  

Зроблено подальший розвиток теорії параметричної оптимізації умовно стійких систем 

розробкою методу діаграм якості керування для систем з паралельною корекцією.  

Наведено співвідношення для визначення динамічної помилки системи за коефіцієнтами 

помилки при відносно повільних у порівнянні із тривалістю перехідного процесу регулярних 

впливах. Обґрунтовано можливість збалансованого зменшення всіх коефіцієнтів помилки й 

підвищення основних показників якості керування постановкою й рішенням мінімаксних 

завдань безумовної оптимізації параметрів умовно стійких систем по амплітудних частотних і 

перехідних характеристиках на мінімум показника коливальності замкнутої системи. 

Досліджено поверхні показника коливальності замкнутої системи у функції контурного 

коефіцієнта передачі k і кратного нуля b передатної функції розімкнутої системи. Установлено 

існування характерного «яру» на цих поверхнях з монотонним ухилом убік аперіодичних 

процесів. Показано можливість постановки на перетинах такої цільової функції вертикальною 

площиною однопараметричних завдань безумовної оптимізації у формі мінімаксних завдань. 

Геометричне місце точок рішення такого завдання утворить лінію оптимального настроювання 

за відповідним критерієм на площині k і b. Накладення на отримані графіки ліній рівного рівня 

показника коливальності (ізоліній запасу стійкості) із крапками максимуму контурного 

коефіцієнта підсилення (добротності) перетворює їх у діаграму якості керування. Порівняльним 

аналізом на діаграмі ліній оптимальних настроювань за основними показниками якості 

керування встановлена перевага критерію МДС. 

Удосконалений комп'ютерний метод діаграм якості керування на основі даного критерію 

гранично спрощує параметричний синтез і настроювання на оптимальну якість керування по 

збалансовано поліпшеним основним показникам складних систем без параметричної 

ідентифікації об'єкта керування та розрахунків. Таким чином, для системи регулювання 

потужності ядерного енергетичного реактора обґрунтована можливість використання критерію 
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якості керування МДУ і методу діаграм якості. Цим методом досліджена система регулювання 

потужності реактора на теплових нейтронах. Проведена оптимізація комп'ютерними методами 

параметрів системи автоматичного керування нейтронної потужності в часовій та частотній 

областях. Виявлено резерви підвищення якості регулювання системи. 

Розроблено алгоритми та комп'ютерні методи мінімаксної оптимізації за критерієм МДУ і 

відповідні програми сценаріїв їхньої реалізації мовою пакету Matlab. Отримані діаграми якості 

керування з областями підвищеної добротності й запасу стійкості й лінією максимальної 

добротності й запасу стійкості для системи автоматичного керування нейтронної потужності.. 

Розроблена методика практичного пошукового настроювання системи керування на гранично 

досяжну якість керування без ідентифікації та розрахунків. 

 

Створена математична модель турбодетандера, яка враховує його статичні та динамічні 

властивості. Визначено його передаточну функцію як складову загальної математичної моделі в 

структурній формі. Проведено аналіз математичних моделей асинхронного генератора. 

Розроблено його двоосну модель для моделювання процесу самозбудження, та визначення 

ємностей самозбудження. Встановлено доцільність для комп’ютерного моделювання типових 

динамічних процесів використання триосної математичної моделі асинхронної машини. 

Виконано обзор пакету Matlab з метою використання стандартних блоків асинхронного 

генератора (триосна модель), випрямляча, широтноімпульсного перетворювача та автономного 

інвертора. 

Розроблена повна комп’ютерна модель, із зовнішніми зворотними зв’язками,  джерела 

електричної енергії за системою: „турбодетандер – асинхронній генератор – 

напівпровідниковий перетворювач”, яка спроможна відтворювати електромеханічні та 

електромагнітні процеси в режимі реального часу.  

Проведено обзор літератури щодо стабілізації частоти вихідної напруги та її амплітуди 

асинхронного генератора, визначені принципи  побудови дворівневої стабілізації напруги з 

застосуванням широтноімпульсної модуляції. Розроблена функціональна схема 

енергоресурсозберігаючого джерела електричної енергії для систем газотранспортування, з 

урахуванням специфіки технологічного процесу газорозподілу, зроблено опис окремих його 

складуючих. 

Розроблені алгоритми керування автономним джерелом, та алгоритм перерозподілу 

потужностей у якому надлишкова енергія перетворюється в теплову на баластному резисторі, 

ця енергія використовується для підігріву газу, а також для перетворення газоконденсату. 

Створено регулятор напруги у ланці постійного струму, який забезпечує перший рівень 

стабілізації вихідної напруги.  

Запропоноване використання збиткового тиску газу для видобутку електроенергії. 

Розроблено алгоритми керування навантаженням асинхронного генератора для забезпечення 

стабільності частоти та напруги. Дані рекомендації щодо вибору конденсаторів самозбудженя. 

Обґрунтовані типи ланок захисту напівпровідникового перетворювача з метою забезпечення 

безвідмовної праці автономного джерела  

 

Удосконалено визначення профілю масивного одновиткового соленоїду, що забезпечує 

заданий розподіл тиску імпульсного магнітного поля на поверхні циліндричної заготівки. При 

цьому розв’язано завдання оптимізації периферійних ділянок профілю. Досягнуто суттєве 

зменшення відхилень від заданого розподілу в контрольних точках поверхні заготівки.  

За  допомогою математичної моделі першого наближення та методів подібності 

досліджено проникнення „зрізаних” й уніполярних імпульсів зовнішнього магнітного поля в 

циліндричну металеву заготівку, що розташована усередині індуктору. 

Складено алгоритм  визначення форми соленоїду, що забезпечує заданий розподіл 

імпульсного магнітного поля на оброблюваній поверхні. Обчислено та виготовлено соленоїд 
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для магнітно-імпульсного складання металевих труб. Створено стенд для дослідження 

розподілу магнітного поля , що утворюється соленоїдом обчисленої форми на співвісній 

металевій заготівці. 

Розроблено алгоритм  визначення основних параметрів „зрізаних ” імпульсів зовнішнього 

магнітного поля, що забезпечують задану деформацію розташованої усередині індуктору 

циліндричної заготівки силами від’ємного тиску. 

 

Досліджено каталітичні процеси газофазного окиснення речовин. При виконанні 

досліджень розроблені методи визначення каталітичного впливу полівалентних металів на 

процес взаємодії компонентів з реагентами в газовій фазі. 

В якості каталізаторів газофазного окиснення графіту алмазографітової суміші було 

обрано Молібдену (VI) оксид, Ванадію (V) оксид, Ніколю (ІІ) оксид, Мангану (IV) оксид, 

Вольфраму (VI) оксид, Купруму (І) оксид та Титана (IV) оксид. 

На підставі досліджень було визначено, що Ванадію (V) оксид каталізує окиснення 

графіту та інгібірує окиснення  синтетичних алмазів. Установлено, що при внесенні V2O5 в 

алмазографітову суміш, збільшення швидкості окиснення графіту пов’язано з фазовим 

переходом V2O5 у рідкий стан. МоО3 також сприяє підвищенню швидкості окиснення графіту, 

але при цьому підвищує швидкість окиснення алмазів. При окисненні алмазографітової суміші 

з оксидами Вольфраму та Ніколю підвищується інтенсивність окиснення лише дрібної (<75 

мкм) та середньої (75 – 150 мкм) фракцій графіту, тому після окиснення будуть залишаться 

частки графіту 150 – 300 мкм. Титану (IV) оксид, навпаки інтенсифікує окиснення синтетичних 

алмазів і крупної (150 – 300 мкм) фракції графіту та не впливає на окиснення дрібної (<75 мкм) 

й середньої (75 – 150 мкм) фракції графіту. Використання Cu2O як каталізатора процесу 

окиснення графіту недоцільно, тому що в цьому випадку спостерігаються втрати синтетичних 

алмазів та підвищені витрати повітря на окиснення добавки до CuO. Оксид Мангану інгібірує 

окиснення синтетичних алмазів та не впливає на окиснення середньої (75 – 150 мкм) та крупної 

(150 -300 мкм) фракцій графіту. 

Вивчено вплив основних технологічних параметрів на процес осадження сполук мангану 

та ніколю з розчинів, в яких є сполуки одного з металів або двох металів.  

Показано, що в продуктах осадження, одержаних у присутності H2O2 ніколь перебуває у 

двох- або трьохвалентному стані. При осадженні необхідно підтримувати співвідношення H2O2 

: NiCl2 = 1 – 2,49, оптимальну температуру 300 – 340 К, час осадження – 100 хвилин. 

Установлено, що при осадженні мангану в присутності Н2О2 продуктами осадження є 

Mn3O4 та β – MnOOH. Для підвищення ступеня осадження сполук мангану з розчинів необхідно 

підтримувати співвідношення H2O2 : MnCl2 = 0,7 – 3,5. Доцільно підвищувати температуру 

осадження до 325 К і час осадження не більше 40 хвилин. 

При сумісному осадженні сполук мангану та ніколю підвищення концентрації більше 0,59 

г/л недоцільно. При рН = 9,0 склад продуктів осадження: α – 3Ni(OH)22H2O та NiMn2O4. 

Установлено, що в присутності Н2О2 при рН = 9,0, температурі 313 – 343 К та часі 

осадження 1,5 – 2 години концентрація сполук мангану в кінцевому розчині зменшується в 100 

разі, а ніколю в 60 – 70  разів. При цьому кінцева концентрація сполук ніколю перебуває на 

рівні 2 мг/л, сполук мангану – 5-7 мг/л, а ступінь сумісного осадження сполук мангану та 

ніколю досягає 99% 

На підставі визначених фізико-хімічних і каталітичних властивостей сполук 

полівалентних металів та проведених досліджень процесів, що перебувають у газовій фазі 

запропонована технологія розділення алмазографітової суміші газофазним окисненням графіту.  

На підставі досліджень процесу осадження сполук перехідних металів з  розчинів, в яких є 

сполуки одного з металів або двох металів вдосконалено технологію очистки промислових 

рідких відходів в алмазному виробництві. 
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Створено метод обробки даних термічного аналізу, який полягає в застосуванні принципу 

декомпозиції кривої ДТА на окремі піки для кожного фізико-хімічного процесу та визначення 

кінетичних характеристик процесів, що описують отримані піки, а саме, формальної енергії 

активації та передекспоненціального множника рівняння Ареніуса, що дозволить прискорити аналіз 

та експериментальні дослідження каталітичних властивостей будь-яких речовин. 

Зібрано базу даних фізико-хімічних властивостей сполук платинових та полівалентних 

металів та їх каталітичних властивостей для різних реакцій у газовій та рідкій фазі, яка дозволяє 

підвищити ефективність наукових розробок щодо досліджень каталітичних процесів у хімічній 

технології. 

У роботі встановлено, що найбільш перспективними напрямками де можуть бути 

використані результати досліджень це: технологія виготовлення каталізаторів (нікель-

молібденові, ванадієві, цинк-хромові, залізні, промотовані манганом, міддю, кобальтом, 

вольфрамом та ін.); технології основного неорганічного синтезу (нітратна та сульфатна 

кислоти); технології переробки нафти та газу (крекінг нафти, виробництво біопалива); 

технології осадження металів з розплавів та розчинів (хімічне нікелювання, осадження хрому, 

міді, срібла); технології створення та використання фотоперетворювачів електричної енергії; 

технології фотокаталітичної очистки питної води та повітря від органічних сполук; технології 

фотокаталітичних  окиснювальних процесів при отриманні нітратної та сульфатної кислот; 

технології осадження мангану, нікелю, хрому з виробничих стоків; технологія окиснювального 

очищення штучних алмазів киснем повітря; технології хімічного травлення металів; технологія 

отримання пігментів та барвників та ін. 

 

Сформульовані вимоги до силових активних фільтрів та накопичувачів енергії для 

розподільчих мереж електропостачання. Отримано кількісні залежності ККД системи 

електропостачання від відносної амплітуди пульсацій та потужності резистивного короткого 

замикання системи та від коефіцієнта зсуву системи. Уточнені співвідношення для 

перетворення координат, які використовуються при побудові системи керування силовим 

активним фільтром. Вибрані оптимальні способи керування силовим активним фільтром та 

накопичувачем енергії. 

Результати проведених досліджень можуть бути практично використані при розрахунках 

параметрів та проектуванні силових активних фільтрів. Впровадження силових активних 

фільтрів забезпечить значне зниження втрат електроенергії в системі електропостачання, 

ступінь якого, як і доцільність встановлення силового активного фільтра в конкретній 

розподільчій мережі електропостачання, дозволить оцінити розроблена в рамках теми 

методика. Окрім зниження втрат електроенергії, застосування силових активних фільтрів в 

розподільчі мережі електропостачання дозволить поліпшити якість електроенергії у споживача 

та зменшити відхилення та коливання напруги на вводах комунальних споживачів. 

  

Проведено аналіз варіантів технічної реалізації генераторів імпульсів з формуючим 

елементом на розподіленій лінії передачі з нелінійною електричною проникністю. 

Відібрані склади сегнетокерамічних матеріалів, які мають високу нелінійність діелектричної 

проникності, а також високу електричну міцність. 

Розроблена технологічна схема виробництва сегнетокерамічної композиції на основі 

ультрадисперсних сировинних сумішей. 

Проведені розрахунки геометричних параметрів формуючого елемента нелінійної лінії з 

розподіленими параметрами. За результатами розрахунків визначені такі геометричні 

параметри елемента лінії, які забезпечують необхідний рівень насичення індукції електричного 

поля у його робочому середовищі за умов дотримання робочої напруги нижчої за пробивну. 

Підготовлена сировина та проведений синтез зразків сегнетокераміки, із дрібнозернистою 

доменною структурою.  
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Розроблена конфігурація, та визначена геометрія та спосіб виготовлення системи 

електродів, які запобігають плазмоутворенню та іншим небажаним краєвим ефектам.  

Встановлено взаємозв'язок «склад сировинної композиції - структура - властивості» 

синтезованого сегнетоелектрика. 

Розроблені та науково обґрунтовані варіанти технічної реалізації високовольтних 

імпульсних генераторів, формуючий елемент яких являє собою розподілену лінію передачі з 

нелінійними параметрами дозволяє створити генератори напруги та струму здатні працювати 

на низькоімпедансні навантаження. Це дає можливість розробляти нові та вдосконалювати 

існуючі методики випробувань технічних об’єктів на електромагнітну стійкість; створення 

плазмових інжекторів, необхідних для проведення експериментів у ядерній фізиці та у фізиці 

плазми, створення генераторів високочастотних коливань напруги та струму дуже великої 

потужності для використання в таких галузях, як радіолокація, електронна контртерористична 

протидія та інші практично важливі застосування радіофізики.  

Відібрані найбільш придатні до потреб високовольтної імпульсної техніки склади 

сегнетокерамічних матеріалів мають специфічний, щодо високовольтних використань, 

комплекс електрофізичних та механічних властивостей, таких як висока нелінійність 

діелектричної проникності та велика електрична міцність, однорідність структури 

сегнетокераміки по всій товщі масивних виробів.  

В процесі виконання цієї роботи вдосконалені одержані авторським колективом 

розрахункові методи та комп’ютерні моделі щодо отриманя просторово-часових розподілів 

напруженостей електромагнітних полів у лініях з нелінійними параметрами. Визначені 

геометричні параметри та способи виготовлення електродних систем, виключать 

плазмоутворення та інші небажані краєві ефекти в розробляємих високовольтних генераторах.  

 

Роботу присвячено вирішенню науково-технічної проблеми вивчення динамічного 

навантаження елементів енергетичного обладнання, створення більш точних нелінійних 

моделей коливань, а також зниження рівня динамічного навантаження енергетичного 

обладнання, до якого відносяться ротори турбомашин, лопатки парових турбін, лопаті 

гідротурбін, облопачені диски. Аналіз нелінійних коливань проводиться з використанням 

методів прикладної теорії коливань, асимптотичних методів, теорії нелінійних нормальних 

форм коливань, теорії стійкості руху. Отримано дискретні математичні моделі для 

визначення нелінійної динаміки роторів. З застосуванням методу нелінійних нормальних 

форм коливань та чисельних процедур отримано амплітудно-частотні характеристики 

коливань роторів. Отримано дискретні математичні моделі, що описують нелінійні 

коливання лопаток та лопатей. На основі методу нелінійних нормальних форм та чисельних 

процедур для дослідження коливань лопаток отримано АЧХ та інші основні характеристики 

коливань лопаток та лопатей.  

Результати роботи переважно мають теоретичну направленість в механіці твердого 

деформуючого тіла та динаміці і міцності машин. Надано нові моделі нелінійних динамічних 

процесів, що відбуваються у роторах турбомашин, лопатках та лопатях енергетичного 

обладнання, створено методи їхнього аналізу. Практичну цінність набули деякі теоретичні 

результати, втілені в розробці комп'ютерних систем розрахунку, що дозволило отримати  

результати щодо виділення небезпечних вільних та вимушених резонансних режимів руху 

елементів енергетичного обладнання. На базі розроблених методів та створених сучасних 

програмних засобів готуються рекомендації щодо оцінки конструкційної міцності та 

довговічності елементів енергетичного обладнання та втілення цих рекомендацій на етапі 

проектування.  Ці рекомендації можна використовувати в наукових та прикладних 

дослідженнях, при проектуванні елементів енергетичного обладнання та інших конструкцій 

та машин 
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     Експериментально доведено, що за допомогою ІКРРЗІ з газових викидів можна видаляти не 

тільки такі важкі для звичайних методів конверсії речовини як двоокис сірки (SO2) та окисли 

азоту (NОx), але й двоокис вуглецю (СО2). При цьому SO2 видаляється (Ще раз підкреслимо) в 

основному за рахунок прямого електронного удару. Аналогічний механізм можливий і для інших 

газових складових. 

   Розроблено макет генератора високовольтних імпульсів з електродною системою, готовий для 

проведення досліджень граничних можливостей ІКР при підвищеній частоті проходження 

імпульсів (10000 імпульсів за секунду і більше). 

  Підготовлено технічну пропозицію щодо виготовлення потужної дослідної установки по 

очищенню газових викидів з діаметром зовнішніх труб реакторів приблизно 200 – 220 мм. 

Розроблено та виготовлено три нових варіанти електродної системи для одержання ІКР з 

використанням матеріалів патентів на винаходи №71940 (Україна) та №2211800 (РФ). 

Розроблено та виготовлено два зразки високовольтних імпульсних трансформаторів на 

феритах, що входять до складу макету генератора високовольтних імпульсів для одержання ІКР 

з підвищеною частотою проходження імпульсів. 

 

Затверджений тип засобу вимірювальної техніки "Комплекс вимірювальний "ИК-1У" та 

занесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки за номером У2918-09. 

Проведені експериментальні дослідження електромагнітних завад (ЕМЗ) у вторинних 

колах вимірювальних трансформаторів напруги та струму, кабелях ВЧ зв’язку, а також у колах 

електроживлення пристроїв РЗАіТ та ВЧ зв’язку на 20 підстанціях (ПС) з ВРУ 110 кВ – 330 кВ, 

на території Запорізьких МЕМ та на двох атомних станціях (ВП РАЕС, ВП Южно-Україскої 

АЕС) України при імітації грозових впливів. 

Оброблені експериментальні дані по ЕМЗ, обумовлених ударом блискавки та виконанням 

комутаційних операцій, на основі чого сформульовані основні положення методів виміру та 

розрахунку напруги ЕМЗ на кабелях РЗАіТ та ВЧ зв'язку. 

Проведені експериментальні дослідження системи блискавкозахисту на ВП Пывденно-

Української АЕС ДП НАЕК “Енергоатом”. Оброблені експериментальні дані з виконання 

окремих елементів систем блискавкозахисту, на основі чого визначені порушення вимог 

нормативних документів щодо виконання блискавкозахисту, які найбільш часто зустрічаються. 

Показано, що для всіх видів технічних заходів, які входять до складу технічних систем 

об'єктів енергетичної системи України, важливою умовою їх надійної і безпечної роботи є 

наявність відповідного електромагнітного оточення в місцях їх розташування. 

Проведено згідно з листом-зверненням (вих. №161/к-2234 від 22.06.09) до ректора НТУ 

"ХПІ" визначення електромагнітної сумісності ланцюгів РЗ та А на ВРП – 110/330 кВ за імітації 

однофазного короткого замикання на Рівненськой АЕС ДП НАЕК “Енергоатом”.. 

Експериментальні дані по системах блискавкозахисту дозволяють розробити рекомендації 

щодо реконструкції елементів блискавкозахисту. Виконання рекомендацій підвищує надійність 

функціонування електрообладнання ПС, підвищує рівень безпеки обслуговуючого персоналу, а 

також знижує ймовірність появи небезпечних значень напруги ЕМЗ на кабелях РЗАіТ та ВЧ 

зв'язку. 

Експериментальні дані виміру та розрахунку напруги ЕМЗ у вторинних колах 

вимірювальних трансформаторів напруги та струму, кабелях ВЧ зв’язку, а також у колах 

електроживлення пристроїв РЗАіТ та ВЧ зв’язку дозволяють розробити рекомендації щодо 

захисту систем РЗАіТ та ВЧ зв'язку від впливу удара блискавки та перенапруг, обумовлених 

виконанням комутаційних операцій на ПС 110 кВ – 330 кВ. Виконання рекомендацій знижує 

ймовірність виходу з ладу елементів систем РЗАіТ та ВЧ зв'язку чи їх неправильного 

функціонування, що підвищує надійність енергопостачання і рівень безпеки обслуговуючого 

персоналу. 
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Прийнята  участь у перегляді ГНД 34.20.303-2003 "Випробування та контроль стану 

заземлювальних пристроїв електроустановок. Типова інструкція" з метою приведення вимог 

типової інструкції до вимог нормативних документів, які були видані останнім часом: СОУ-Н 

ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування електрообладнання», ПУЕ:2006, ПУЕ:2008, ГКД 

34.20.507:2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» та урахування 

накопиченого досвіду з випробування та контролю стану ЗП після введення в дію ГНД 

34.20.303-2003 «Випробування та контроль стану заземлювальних пристроїв електроустановок» 

та появи нових приладів. 

 

Вперше на території України та країн СНД розроблена методика експериментального 

визначення метрологічних характеристик засобів вимірювання великих імпульсних напруг та 

струмів на єдиному в Україні Еталоні великих імпульсних напруг та струмів (Еталоні-СН) в 

наносекундному та мікросекундному діапазонах. Це дозволить після визнання Еталону-СН на 

державному рівні, забезпечити проведення метрологічної атестації унікальних засобів 

вимірювання великих імпульсних напруг та струмів. Потреба в цьому є актуальною для 

багатьох випробувальних лабораторій та підприємств, у тому числі Експериментальної бази 

НДПКІ „Молнія” – Об’єкта національного надбання України.  Тим самим підвищується 

достовірність та легітимність результатів вимірювання великих імпульсних напруг та струмів, 

що є невід’ємною складовою сучасних випробувань технічних засобів на відповідність вимогам 

електромагнітної сумісності. 

 

Досліджено вплив об’ємного вмісту плівки на розподіл електричного поля в однорідній 

області та на краю обкладки. Дані рекомендації щодо побудови конструкцій конденсаторів з 

секцій з різним вмістом плівки, що забезпечують максимальні питомі характеристики. 

Розраховані коефіцієнти посилення електричного поля і показано, що значення 

співвідношень діелектричних проникностей шарів є менш впливовим фактором ніж 

конфігурація обкладок 

Проведено просочення мінеральним маслом зразків секцій конденсаторів з 

поліпропіленовим діелектриком в різних технологічних режимах на технологічному обладнанні 

НДПКІ “Молнія”. Критерієм кращого технологічного режиму стали випробування на ресурс. 

Виявлено, що чим пізніше випробуються секції високою напругою, тобто більше часу 

знаходяться в режимі чекання перед випробуваннями, тим більше суттєво збільшується їх 

ресурс, що пов’язано з особливостями просочення в залежності від часу просочення і часу 

витримки після просочення.  

Проведені дослідження щодо контролю електрофізичних характеристик емульсії 

мінеральне масло-вода та запропоновано інженерну модель розрахунку електрофізичних 

характеристик емульсії.   

За результатами теоретичних та експериментальних досліджень секцій високовольтних 

конденсаторів уточнено, що для високовольтних конденсаторів з вітчизняною 

поліпропіленовою плівкою і папером комбінована ізоляція має кращі ресурсні характеристики, 

ніж чисто плівкові або паперові.  

Запропоновано методику розрахунку робочої напруженості електричного поля для 

комбінованої ізоляції з паперово-поліпропіленовим діелектриком, яка заснована на розрахунку 

робочої напруженості електричного поля для паперового діелектрику з урахуванням 

коефіцієнта посилення електричного поля в зонах найбільшої неоднорідності за умови 

відсутності часткових критичних розрядів.  

Запропоновано робочу гіпотезу щодо величини характерних розмірів “напруженого 

об’єму” на основі порівняння ресурсів секцій з загнутими і не загнутими обкладинками та 

характеру розподілення електричного поля. Характерні лінійні розміри становлять від 1 до 5% 
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товщини діелектрику між обкладинками. Достовірність гіпотези буде перевірено в ході 

виконання 5-8  етапів даної роботи.  

Результати роботи частково використані при виконанні робіт за госпдоговорною 

тематикою. Вони також сприяли діловой зацікавленості економічно спроможних організацій, 

яка визначається в збільшенні замовлень і  ділових пропозицій на виконання госпдоговірних 

науково-дослідних робіт в 2009р. по створенню нових типів високовольтних конденсаторів, 

зокрема модифікацій конденсаторів КИМ-70 на 10кВ для пересувних електролабораторій (м. 

Хмельницький, “Титан-Т”), конденсаторів КИМ – 141 на 40кВ для інституту електромагнітних 

досліджень (м. Харків), КМР-11 на 10,5кВ для зміщення потенціалу нейтралі  та модернізації 

конденсаторів для установок експериментальної бази НДПКІ “Молнія” та інші.  

Виготовлені комплект робочих креслень конденсатора змінного струму на 10,5кВ ємністю 

0,09мкФ та зразок цього конденсатора з паперово-поліпропіленовим діелектриком, що 

просочений мінеральним маслом.  

 

Виконано розробку вимог до формування відповідних амплітудно-часових параметрів 

(АЧП) імпульсного струму розрядних кіл потужних ВЕФУ за допомогою діючого 

високовольтного обладнання експериментальної бази НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ», що 

спрямоване на дослідження нового квантового явища у металевих провідниках з дрейфуючими 

вільними електронами. 

Виконано розробку нових фізико-математичних моделей для подовжнього розподілу 

дрейфуючих вільних електронів в тонких металевих провідниках з імпульсним струмом великої 

щільності відповідних АЧП. 

Виконано розробку нових фізико-математичних моделей для радіального розподілу 

дрейфуючих вільних електронів в круглих металевих немагнітних провідниках з імпульсним 

струмом великої щільності відповідних АЧП. 

Виконано за допомогою великого імпульсного струму (амплітудою більше 35 кА, яка 

відповідає часу не більше 34 мкс) розрядного кола потужної високовольтної електрофізичної 

установки типу УИТОМ-1, яка розташована на експериментальній базі НДПКІ «Молнія» НТУ 

«ХПІ», попередні дослідження явища ЕВ тонких мідних провідників діаметром 0,2 мм. Ці 

дослідження дозволилі в рамках цього електротехнологічного підходу при використанні ЕВ 

вказаних провідників отримати мелкодисперсні багаточисельні металеві сферообразні фракції 

розміром від 1 до 15 мкм.  

Виконано розробку пропозицій щодо практичної реалізації процесу отримання 

дрібнодисперсних металевих матеріалів з субмікронними частками при використанні явища ЕВ 

металевих провідників. Встановлено, що цій процес отримання дрібнодисперсних металевих 

матеріалів можна проводити в ізоляційній робочій камері з рідиною (наприклад, водою). 

 

Нові речовини та матеріали 

 

Головною метою досліджень було визначення оптимальних параметрів реакції 

карбонізації при взаємодії ЕФУ з надкритичним СО2, а саме: тиску вуглекислого газу, 

температури реакції та тривалості синтезу. Суттєве значення має температура реакції, оскільки 

підвищена температура (100-120) С та кисле середовище (вуглекислий газ в надкритичному 

стані) можуть спричинити реакцію полімеризації по подвійним зв’язкам ЕФУ з утворенням 

сітчастого полімеру.   

На першому етапі  були визначені оптимальні умови проведення синтезу циклокарбонату 

на фенілгліцидному етері (ФГЕ), що є модельноюї сполукою, у присутності каталізатора 

тетрабутиламмоній броміду (ТБАБ). На відміну від ЕФУ, ФГЕ не полімеризується, тому 

реакцію карбонізації можна досліджувати при широкому інтервалі температур. Перебіг реакції 

карбонізації  контролювали по ступеню конверсії епоксидних груп за стандартною методикою, 
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а також методом ІЧ спектроскопії по наявності характеристичної смуги поглинання 

циклокарбонатної групи при 1790-1805 см
-1 

(в інституті «Монокристалів» НАН України). 

Еталонною сполукою при визначенні  циклокарбонатної групи на ІЧ спектрі був  пропілен 

карбонат (інтенсивна смуга поглинання ~ 1800 см 
-1

).   

Таким чином, було визначено, що реакцію карбонізації у присутності ТБАБ як 

каталізатора  слід проводити під тиском вуглекислого газу від 5 до  

12 МПа, в залежності від температури реакції,  при концентрації каталізатора  

0,5 % (мас.). При зменшенні початкового тиску вуглекислого газу в реакторі до 2,5 МПа 

вихід готового продукту значно нижче 25 %.   

Встановлено, що при температурах від 45 до 90 С тривалість реакції становить від 24 год. 

до 3 год., відповідно; при цьому вихід циклокарбонату –  від 25 до 62 %, відповідно.      

В ході експерименту було помічено, що процентний вихід продукту реакції 

(циклокарбонату) залежить від співвідношення Vр.м./Vр. (де Vр.м.–  об’єм реакційної маси, Vр.– 

об’єм реактору): чим воно менше, тим більше вихід продукту реакції. На теперішній час 

оптимальне співвідношення Vр.м./Vр ще тільки встановлюється, але вже відомо, що при 

співвідношенні Vр.м./Vр = 1/6 максимальний вихід продукту реакції приблизно становить 63-

65%.  

На другому етапі досліджень була проведена реакція карбонізації безпосередньо на 

фурфурилгліцидному етері (ЕФУ) у присутності 0,5 % (мас.) ТБАБ як каталізатора, вивчені 

кінетичні залежності щодо отримання фурфурилпропілциклокарбонату (ФПЦК) з найвищим 

виходом. Відомі процеси  дають можливість одержання циклокарбонату на ЕФУ з вихідом не 

вище 60-65 % від теоретичного (за літературними даними).  

Реакція карбонізації перебігала при температурі 80 С і під тиском вуглекислого газу 11,5 

МПа, при цьому тривалість реакції становила 5 год., а вихід ФПЦК – 65 %. На теперішній час 

проводяться дослідження про визначенню оптимальне співвідношення Vр.м./Vр..        

Методом ДСК (диференціальної скануючої калориметрії) та ІЧ спектроскопії було 

досліджено реакцію уретаноутворення при взаємодії  циклокарбонатних груп ФПЦК з 

амінними групами аліфатичного діаміну. Реакція перебігала в інтервалі температур (80-130) С. 

Були визначені кінетичні параметри реакції: енергія активації (658 кДж/моль) та порядок 

реакції (n=2). На ІЧ спектрі продукту реакції спостерігалися нові інтенсивні смуги  поглинання 

С=О уретанової групи при 1704 см
-1  

та –NH групи при  1545 см
-1 

.     

Циклокарбонати – новий клас сполук, що привертає наукову увагу внаслідок їх 

потенціального використання при одержанні «зелених» непористих та нечутливих до вологи 

неізоціанатних поліуретанів (ПУ) та інших гетеро- ланцюгових полімерів.  Циклокарбонати 

можна синтезувати з епоксидних мономерів або олігомерів, а також можна одержувати й 

іншими методами синтезу. Методи їх синтезу дозволяють регулювати кількість та тип кінцевих 

функціональних груп. Полімеризацією циклокарбонатів з відкриттям кільця можна одержувати 

полікарбонати, але ключове використання цих матеріалів – це одержання неізоціанатних ПУ 

реакцією циклокарбонатів з первинними амінами.  Даний метод синтезу ПУ більш  безпечний, 

ніж традиційний, оскільки не використовуються високотоксичні ізоціанати, а в ході реакції  не 

утворюються леткі або нелеткі побічні продукти. Він дозволяє одержувати непористі ПУ 

матеріали з підвищеною гідролітичною стабільністю, з більш низькою проникністю, оскільки 

блокування карбонільного кисню суттєво знижує чутливість уретанової групи до гідролізу. 

Крім того, полімери, що містять внутрішньомолекулярні водневі зв’язки, мають підвищену (у 

1,5-2 рази) хімічну стійкість у порівнянні зі сполуками подібної будови, які не мають 

внутрішньомолекулярниі водневих зв’язків.    

Одержання нового класу мономерів і олігомерів дає змогу витиснути зі споживання 

небезпечні для людей та довкілля такі полімерні зв’язуючі, які базуються на феноло-альдегід-

фурфурольних смолах, дуже небезпечних як в умовах їх одержання, так і в умовах побутової та 

промислової експлуатації, тому що і феноли, і альдегіди – кров’яні та нервові яди.  
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Нові фурфурилропілциклокарбонати мають можливість знайти застосування як сітчасті 

полімери, абсолютно екологічно безпечні та високо термостійкі, для металургійної 

промисловості у ливарному виробництві – як зв’язуючі для форм та стержнів, як нові захисні 

покриття у різних галузях техніки та промисловості.   

Розроблений технічний паспорт на установку органічного синтезу під тиском (до 10 МПа) 

та технічний опис установки органічного синтезу під тиском та керівництво по її експлуатації. 

 

На підставі аналітичного огляду досліджень в оксидних системах для синтезу 

склокристалічних покриттів з підвищеною міцністю обрано чотирикомпонентни системи CaO–

Al2O3-SiO2–PbO  та CaO–Al2O3-SiO2–SnO2, які відрізняються наявністю умов для формування в 

скломатриці зміцнюючих кристалічних фаз, а саме: муліту, алюмінатів та силікатів кальцію, 

станнату кальцію. В їх складових 2-х та 3-х компонентних системах проведено комплекс 

термодинамічних розрахунків з метою виявлення послідовності утворення результуючих фаз та 

умов їх формування. Встановлено наявність потрійних евтектик в системах CaO–Al2O3–SnO2 

(1693,3 К) та CaO–SiO2–SnO2 (1513 К), що забезпечує склоутворення при температурі варіння 

скла 1370 
о
С у технологічних межах виготовлення фрит для склопокриттів. Виявлено роль 

оксидів алюмінію та олова у впливі на зниження евтектичних температур.  

За даними розрахунку мінімальних евтектик в цих системах здійснено попереднє 

проектування складів композицій та розрахункова оцінка їх властивостей, а саме: 

експериментальні склади стекол мають схильність до кристалізації (Ккр  2,5) за умов 

підвищеної в’язкості розплаву (lg= 3,4-3,5) та його поверхневого натягу (·10
3
 = 290-300 

Н/м
2
). Значення модулю пружності в межах (76,15-81,225) МПа свідчать про підвищену 

здібність покриттів опиратися розриву та зламу. 

Синтезовано модельні склади стекол в обрахованих областях оксидних систем, визначено 

оптимальні технологічні параметри одержання склокристалічних покриттів із скломатриць 

(температура випалу 1000-1030 
о
С, час випалу 45 хвил.). Експериментально визначені 

властивості обраних складів покриттів, а саме: щільність стекол (2,65-2,68 г/см
3
); 

мікротвердість (6 800-7500 МПа); термостійкість (250-450 
о
С); ТКЛР (6,67-6,89·10 

-6
К

-1
); 

білизна покриттів (72-76 %).  

Здійснено ІЧС-аналіз розроблених фрит, при чому встановлено, що на кривих спектрів 

відображуються атомні групи виду SiO4
-4

, BO3
-3

, BO4
-4

, AlO4
-4

. Присутність цих груп 

свідчить про утворення міцної кремнекисневої сітки, до якої долучені оксиди бору та алюмінію 

в четверній координації. В якості модифікаторів та наповнювачів подовженої сітки скла 

виступають оксид PbO4
-4

, що входить до структури скла, та оксид SnО2
2+

, який після 

термообробки виділяється у кристалічній фазі.  

Розроблені теоретичні основи і технологічні принципи технологій нового класу 

керамічних виробів з покриттями різного функціонального призначення використовувались в 

курсах лекцій з фізичної хімії силікатів та курсах з технології спеціальних видів керамічних 

матеріалів. Дослідження проводились за участі студентів і аспірантів, які навчаються за 

спеціальністю 091606 і 05.17.11 відповідно та набули різних кваліфікаційних рівнів.  

 

На підставі вивчення науково-технічної літератури з питань використання альтернативної 

флюсуючої сировини в технології кам’яно-керамічних матеріалів було узагальнено відомості 

щодо особливостей виготовлення керамогранітної плиткі, що є системним підходом до 

прогнозування впливу кварц-польовошпатових матеріалів на процеси структуроутворення 

щільноспеченої кераміки. 

Проведені комплексні дослідження кварц-польовошпатових порід Приазовського масиву 

(Донецької області) з обмеженим вмістом заліза. Вивчено хімічний та мінеральний склад різних 

типів порід (гранітів, пегматитів, сієнітів, мігматитів, тощо). Встановлено співвідношення 
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породоутворюючих мінералів ряду кварц-польовошпатової глинистої сировини різного 

мінерального складу: каолінітових, гідрослюдистих та полімінеральних глин. 

Проведено дослідження, які спрямовані на розробку модельних складів керамогранітних 

виробів і технологічних принципів виробництва  керамогранітної плитки з використанням в якості 

основної сировини кварц-польовошпатових порід Українського кристалічного щита (УКЩ) за 

нерівноважних режимах термообробки. 

 Розроблені положення щодо отримання конкурентоспроможних керамогранітних плиток в 

зазначених умовах стають основою для створення імпортозамінюючої технології керамограніту, 

орієнтованої на вітчизняну сировинну базу  та модернізації вітчизняних виробництв будівельної 

кераміки шляхом впровадження інтенсифікованих режимів термообробки та суттєвого скорочення 

циклу випалу. 

Використання цих наукових результатів сприятиме вирішенню проблеми створення  

вітчизняної технології керамограніту як найбільш затребуваного в сучасному будівництві матеріалу. 

Розроблені теоретичні основи і технологічні принципи виробництва щільноспечених 

керамічних матеріалів (керамогранітної плитки) є підґрунтям  для створення 

імпортозамінюючих технологій нового класу керамічних виробів різного функціонального 

призначення та будуть використані в курсах лекцій з фізичної хімії силікатів та курсах з 

технології спеціальних видів керамічних матеріалів.  

Використання нового комплексного методологічного підходу до проектування 

складів керамічних матеріалів із заданими властивостями, забезпечує отримання 

конкурентноспроможних керамограних матеріалів, які отримуються за 

енергозаощаджуючими технологіями. Одержана інформація про властивості кварц-

польовошпатової сировини вітчизняних родовищ використана для складання бази даних 

щодо флюсуючих матеріалів, перспективних для використання на керамічних 

підприємствах країни. Обраний напрямок наукових досліджень дозволив також 

розширити міжнародну співпрацю в області матеріалознавства ТНСМ, розширити 

зв’язки з підприємствами керамічної галузі.  

 

Дана робота присвячена вирішенню вперше в Україні актуальної проблеми створення 

безґрунтових склоемалей для одержання за новітньою ресурсо- та енергозберігаючою 

технологією електростатичного порошкового нанесення (PUESTA) хімічно та термічно стійких 

екологічно безпечних покриттів для захисту внутрішніх сталевих баків електроводонагрівачів 

(ЕВН). Застосування цих емалей при подальшому їх впровадженні на вітчизняних 

підприємствах, що виробляють ЕВН, дозволить суттєво підвищити якість та довговічність 

продукції і при цьому  відмовитись від імпорту вартісних склопорошків закордонних 

корпорацій. 

Актуальність виконання роботи обумовлена необхідністю створення вітчизняних 

склофрит та склопорошків для електростатичного нанесення на внутрішні баки 

електроводонагрівачів, які відсутні в промисловості на даний час. Ці склоемалі порівняно з 

існуючими закордонними аналогами, наприклад фірм «Ferro» (Голландія), PEMCO (Бельгія) – 

будуть мати значно меншу вартість за рахунок використання вітчизняної української сировини 

та сталей для емалювання, виключенню багатовартісного оксиду нікелю, а також будуть мати 

високі показники фізико-хімічних та експлуатаційних характеристик і екологічної безпеки 

одержаної води для життя людини.  

Вагомість виготовлення нової продукції – безгрунтовых хімічно та термічно стійких 

екологічно безпечних склоемалей для технології PUESTA для України полягає в реальній 

можливості випуску високоякісної конкурентоспроможних виробів, у створенні нових робочих 

місць на підприємствах, які виробляють ЕВН, та у суттєвому зниженні імпортозалежності 

країни в цілому.  
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В ході виконання проекту створені експериментальні зразки нових хімічно та термічно 

стійких екологічно безпечних склоемалевих покриттів для захисту сталевих баків ЕВН. 

Практичне значення результатів проекту визначається вперше розробленими в Україні 

складами, що будуть вперше розроблені в Україні, безґрунтових склоемалей для виробництва 

ЕВН за новітньою ресурсоенергозберігаючою технологією електростатичного нанесення 

емалей та зниженні рівню імпорту цієї продукції та закордонних склопорошків для її 

виготовлення. 

 

     Визначені структурно-фазові перетворення, які відбуваються під час нагріву багатошарової 

плівкової композиції Co/C. Показано, що існує два температурних інтервали, які відрізняються 

ступенем впливу на зміну структури шарів та багатошарової системи в цілому. До температури 

300-400
0
С в залежності від товщини шару кобальту в багатошаровій системі залишається 

високий рівень періодичності. Спостерігається невелике зростання періоду (до 1%) без втрати 

коефіцієнта відбиття. Це дозволяє використовувати  цей інтервал для корекції періоду. При 

подальшому зростанні температури структурні та фазові перетворення, а саме об`єднання 

кобальту у глобули, графітизація вуглецю, призводять до руйнування періодичності. 

    Проведено розрахунок розподілу періоду кристалів-аналізаторів – багатошарових 

рентгенівських дзеркал W/Si на кремнієвих підкладках розміром 60*20 мм для реєстрації К– 

серій характеристичного випромінювання Na, Mg, Al в каналах рентгенівського квантометру 

СРМ-25, які працюють за схемою Іогана. Показано, що розподіл для всіх трьох хімічних 

елементів має асиметричну куполообразну форму з перепадом періоду ~ 10%. Проведений 

аналіз свідчить про те, що перехід до кристалів-аналізаторів з періодом, що змінюється по 

поверхні підкладки за визначеним законом дозволить підвищити інтенсивність сигналів пік/фон 

до двох разів і тим самим підвищить чутливість прибору. 

     В інтервалі температур 425-780 К досліджений вплив бар`єрних шарів субнанометрової 

товщини CrB2 на термічну стійкість та кінетику дифузійних процесів у багатошарових 

рентгенівських дзеркал Sc/Si з періодами ~27 нм, які є перспективним для роботи в діапазоні 

довжин хвиль 37-50 нм. Показано, що термічна стійкість дзеркал Sc/CrB2/Si на 80 градусів вище 

ніж у дзеркал Sc/Si Встановлено що  деградація дзеркал Sc/CrB2/Si відбувається за двома 

стадіями:     а) утворення аморфного силіциду  а-ScSi (до ~625 K), б) перехід а-ScSiк-Sc3Si5 

(после ~625 K). Обмежувальним процесом дифузії для першої стадії є дифузія атомів Si через 

бар`єрний шар, а для другої – дифузія атомів Si через силіцид Sc3Si5. 

Розроблені фізико-технічні основи технології нанесення багатошарових періодичних 

покриттів на опуклих та увігнутих підкладках з періодом, що змінюється за заданим законом. 

Це забезпечило створення оптичної системи, у якій смуги відбиття дзеркал співпали з точністю 

0,3%.  Досягнутий рівень узгодження дзеркал дозволяє перейти до отримання зображень 

об`єктів у рентгенівському діапазоні довжин хвиль. 

 

 Проведене порівняння двох засобів монохроматизації: відбиття від монохроматора та 

флуоресценція мішені. Експериментально підтверджена більш висока контрастність спектрів 

флуоресценції, що одержані за допомогою другого засобу монохроматизації. Це ствердження 

набуває більшої сили при використанні малогабаритної апаратури, що вимагає суттєвого 

зменшення відстані між анодом трубки, вторинним випромінювачем, зразком, що аналізується, 

та детектором. 

 Експериментально обґрунтована доцільність використання енергодисперсійної реєстрації 

спектру за допомогою Si(Li) детектора.  

 Показано, що багатошарові вторинні випромінювачі дозволяють суттєво (в 2050) разів 

підвищити контрастність заданих діапазонів спектру та підвищити в 1030 разів чутливість 

аналізу. 
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Оскільки значним недоліком схеми з вторинним випромінювачем є різке падіння 

інтенсивності аналітичних ліній проби, з метою оптимізації вторинного випромінювача 

одержана формула для інтенсивності флуоресценції, збудженої аналітичною лінією вторинного 

випромінювача. Оптимізація проведена за кутами падіння: первинного пучка на вторинний 

випромінювач, вторинного випромінювання на пробу, яка аналізується, та кутам виходу: 

вторинного випромінювання з поверхні випромінювача та флуоресцентного випромінювання 

проби, що реєструється.  

 На основі проведених розрахунків зроблено макет вторинного випромінювача, що 

дозволив отримати контрастність аналітичних ліній декількох чистих металів: нікелю, міді, 

хрому та ін. понад 60.000. Цей результат принципово не відрізняється від одержаних  завдяки 

кристал – дифракційній монохроматизації, однак дає змогу забезпечити надвисокий рівень 

чутливості навіть на малопотужній рентгенівській трубці. 

      Вимірювання еталонних сумішей свинцю та хрому у воді дозволили досягти межі виявлення 

по свинцю 0,05 мг/дм
3
=0,05 ppm, та по хрому 0,1 ppm. Ці результати, щонайменше, є в 20 разів 

кращими за одержані стандартним методом РФА та наближаються до одержаних 

найчутливішим методом аналізу розчинів – методом атомно – абсорбційної спектрометрії.  

Вимірювання стандартних зразків металів – сплавів на основі чистого алюмінію – 

дозволили впевнено реєструвати домішки в кількості 0,51 ppm, що становило найменше 

значення атестованої характеристики в цих зразках.  

Макет вторинного випромінювача дозволив отримати контрастність аналітичних ліній 

декількох чистих металів: нікелю, міді, хрому та ін. понад 60.000. Цей результат дає змогу 

забезпечити надвисокий рівень чутливості навіть на малопотужній рентгенівській трубці. 

Вимірювання еталонних сумішей свинцю та хрому у воді дозволили досягти межі виявлення по 

свинцю 0,05 мг/дм
3
=0,05 ppm, та по хрому 0,1 ppm. Ці результати, щонайменше, є в 20 разів 

кращими за одержані стандартним методом РФА та наближаються до одержаних 

найчутливішим методом аналізу розчинів – методом атомно – абсорбційної мікроскопії. 

Вимірювання стандартних зразків металів – сплавів на основі чистого алюмінію – дозволили 

впевнено реєструвати домішки в кількості 0,51 ppm, що становило найменше значення 

атестованої характеристики в цих зразках.  Таким чином, навіть на макетному зразку досягнуто 

рівень чутливості, необхідний для застосування метода РФА в галузі технології надчистих 

матеріалів, екології та криміналістиці. 
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5. Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за 

пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки 
 

Державне замовлення МОН України  № ДЗ/490-2009 «Розроблення та впровадження у 

виробництво дослідно-промислових зразків планетарних інструментів та високоефективних 

технологій алмазного шліфування важкооброблювальних матеріалів». 

Науковий керівник – проф. Грабченко А.І. 

Основні науково-технічні результати.  

Розроблено технічні рекомендації щодо умов спікання алмазоносного шару кругів, які 

забезпечують цілісність їх характеристики на етапі виготовлення інструменту. 

Розроблено технічне завдання (ТЗ) на проектування дослідного зразка торцевого 

планетарно-шліфувального інструменту (ТПШІ) із чашковими кругами. 

Розроблені принципові схеми устрою та обрані раціональні значення основних 

конструктивних параметрів торцевого планетарно-шліфувального інструменту із чашковими 

кругами, який створює можливість поліпшення основних показників та виключення теплових 

дефектів при різанні важкооброблюваних матеріалів. 

Практична цінність результатів: 

Результати досліджень: технічні рекомендації щодо умов спікання алмазоносного шару 

кругів впроваджено на Полтавському алмазному заводі. 

Розроблено кінематичні схеми планетарних шліфувальних пристроїв, які дозволяють 

реалізувати кінематику й режими, що забезпечують зниження енергетичних та силових 

показників процесу та виключають імовірність виникнення теплових дефектів; 

Спроектовано дослідний зразок ТПШІ для енергоресурсозберігаючого бездефектного 

планетарного шліфування плоских поверхонь деталей, що виготовляються зі схильних до 

утворення шліфувальних тріщин та припалин важкооброблюваних матеріалів. 

 

Державне замовлення  МОН України № ДЗ/491-2009 “Розроблення комплексованих 

інерціальних навігаційних систем для багатоцільових гусеничних та колісних машин”. 

Науковий керівник – проф. Александров Є.Є. 

Основні науково-технічні результати 

В результаті виконання роботи розроблено функціональні і структурні схеми, математичні 

моделі збуреного руху багатоцільових гусеничних та колісних машин, що враховує взаємодію 

усіх основних агрегатів, синтезовано комплексовані навігаційні системи для багатоцільових 

гусеничних та колісних машин з урахуванням нелінійних характеристик на основі методів 

еволюційного моделювання та запропонованого функціоналу якості. 

Синтезовані комплексовані навігаційні системи для багатоцільових гусеничних та 

колісних машин, повинні забезпечувати: 

– підвищення точності місцезнаходження об’єкту у 1,5-2 рази; 

– зниження навантаження на людину-оператора на 50-60%; 

– економію енергоресурсів і сировини на 40-50%; 

– зменшення зносу обладнання на 40-50%; 

– відображення на екрані дисплея поточне місцезнаходження і кутову орієнтацію 

транспортного засобу; 

– видавати оператору інформацію про поточний стан вимірювальної апаратури у 

текстовому вигляді; 

– пропонувати можливі режими використання датчиків комплексованої навігаційної 

системи при виході з ладу деяких з них. 

Результати науково-технічної розробки впроваджені за такими напрямками: 

– при створені комплексованих навігаційних систем для багатоцільових гусеничних та 

колісних машин у Харківському конструкторському бюро по машинобудуванню 



 83 

ім. О.О.Морозова, Державному підприємстві "Завод ім. Малишева", Львівському науково-

дослідному радіотехнічному інституті Міністерства промислової політики України та Науково-

виробничому підприємстві "ХАРТРОН-АРКОС"; 

– при підготовці фахівців за спеціальностями 05.01 – гусеничні та колісні машини та 

7.080402 – інформаційні технології проектування у Національному технічному університеті 

"Харківський політехнічний інститут" та фахівців споріднених спеціальностей в НТУ "ХПІ" та 

інших вузах України. 

В ході виконання проекту надруковано, за відповідною тематикою, більш ніж 20 статей у 

фахових виданнях. 

 

Державне замовлення МОН України  № ДЗ/492-2009 «Розроблення 

ресурсозаощаджуючої технології створення керамічних матеріалів з використанням нових видів 

вітчизняної мінеральної сировини». 

Науковий керівник – д.т.н. проф. Лісачук Г.В. 

Основні наукові результати: Розроблено новітні технології одержання керамічних 

матеріалів високої якості, що відрізняються використанням в складах мас та покриттів 

вітчизняних мінеральних ресурсів, до яких відносяться: місцеві види глин і каолінів, мінеральні 

і породоутворюючі відвали нових кар’єрних розробок та відходів ГОК. Дослідженнями 

визначено ефективність дії плавнів і спіснювачів різних видів вітчизняної полімінеральної 

сировини. Проблему вирішено за допомогою розробки нових складів мас та покриттів, які 

відрізняються малокомпонентністю при комплексній дії складових, та мають задані властивості 

(зносостійкість, термостійкість, довготривалість) на рівні світових вимог.  Впровадження 

результатів роботи дозволить також вирішити питання одержання сучасних керамічних 

личкувальних матеріалів, в тому числі, щільноспечених, а також розширення сировинної бази 

керамічної промисловості України. 

 

Держзамовлення з МОН України ДЗ/292-2008  "Підвищення ефективності 

тепломасообмінного обладнання енергетичних установок на базі системного аналізу". 

Науковий керівник - доц. Ганжа А.М. 

Основні наукові результати 

Розроблено уточнені методики та комплекси алгоритмів визначення теплового стану 

поверхні тепломасообмінного обладнання та підвищення ефективності тепломасообмінного 

обладнання з складною багатоходовою, багато секційною змішаною схемою току на базі 

перерозподілу параметрів поверхні і теплоносіїв та багатопараметричної оптимізації. 

- створено методики та комплекси алгоритмів та технологію визначення, прогнозування та 

підвищення ресурсу тепломасообмінного обладнання з урахуванням особливостей конструкції 

апаратів та факторів, що визначають надійність роботи теплообмінників.  

Розроблені методи та засоби системного аналізу можуть бути застосовані для 

підвищення ефективності будь-яких теплообмінних апаратів, що використовуються у 

компресорних, газотурбінних, паротурбінних, теплонасосних, когенераційних та ін. 

установках, системах теплопостачання з урахуванням індивідуальних особливостей. 
Розроблені методи та засоби мають значне практичне значення для енергетики, комунального 

господарства, різних галузей промисловості та агропромислового комплексу.  

Створені технології, методики та комплекси алгоритмів дозволяють зменшити витрати 

палива, енергії та матеріалів, підвищити теплову ефективності, експлуатаційну надійність, 

ресурс та екологічну безпеку енергетичних установок та вносять вклад у вирішення проблеми 

енерго та ресурсозбереження. 

 

Результати інших конкурентоспроможніх прикладних розробок за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки наведені нижче. 
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Нові комп‘ютерні засоби та технології інформатизації суспільства. 

 

Створенна теорія уніфікованої багатопараметричної інформаційної бази для CAD/CAM 

систем зубчастих зачеплень, інструментів і процесів зубообробки. 

Наукова новизна проекту полягає в тому, що на основі багатопараметричних відображень 

простору і розробки оригінальної системи наскрізної уніфікації вперше виконане адаптоване до 

застосування в реальної CAD/CAM конструкторсько-технологічній і виробничій практиці 

теоретичне об'єднання описів взаємовідповідних кинематико-геометричних математичних 

представлень зубчастих зачеплень, інструментів, що формують зубчасті колеса і процесів 

обробки. 

Основний результат – систематизовані і взаємозалежні уніфіковані математичні 

узагальнення, що підтримують автоматизований розрахунок і візуалізацію елементної основи 

інформаційних баз CAD/CAM систем зубопрофілювання: вихідних контурів, кінематичних 

ліній, геометричних конфігурацій вершин і западин, вихідних формоутворюючих і 

формотворних тіл, вихідних формотворних зубчастих ланцюгів, кінематичних схем 

формоутворення. 

Представлені теоретичні узагальнення спираються на оригінальний уніфікований підхід 

до класифікації сполучень профілів, поверхонь, умов торкання, методів розрахунку 

евольвентних і нееольвентних зубчастих зачеплень, кінематичних схем робочих і верстатних 

зачеплень, типових ознак способів обробки. 

Теоретична розробка охоплює евольвентні, неевольвентні і змішані зубчасті зачеплення і 

колеса різних форм із різними лініями зубів, передбачає можливість сумісності з уже 

розробленими аналітичними і модельними втіленнями наступних конструкторсько-

технологічних новацій. 

 

  
а) б) 

Спеціальні евольвентні зубчасті передачі редукторів авіаційного призначення з 

асиметричними (а) та симетричними (б) профілями зубів. 

 

Виконана розробка є національним пріоритетом України. 

Видано навчальний посібник, який призначено для студентів вищих технічних навчальних 

закладів, аспірантів, робітників науково-дослідних та проектно-конструкторських установ та 

підрозділів промислових підприємств: Грабченко А.І., Доброскок В.Л. Теорія 3D моделювання. – 

Х.: НТУ "ХПІ", 2009. – 230 с. 

Виходячи з теоретичних узагальнень розроблено загальну методику моделювання 

профілювання в зубообробці на основі математичного апарату багатопараметричних 

відображень афінного простору. 

Розроблено уніфіковані структури та узагальнені уявлення елементної основи 

інформаційних баз для CAD/CAM систем зубчастих зачеплень, інструментів і процесів 
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зубообробки: вихідні контури, кінематичні лінії, геометричні конфігурації вершин та западин, 

вихідні формоутворюючі і формотворні тіла, вихідні формотворні зубчасті ланки, кінематичні 

схеми формоутворення. 

 
 

Формоутворення западини між зубами зубчастого колеса з m=5 й z=20 інструментальною 

рейкою з увігнутим-опуклим профілем 

 

Розроблено комплекс програм для проведення обчислювальних експериментів і 

отримання візуальних відображень для перевірки прямих, відображених рухів і характеристик 

огибання, сукупність яких відповідна за точність формоутворення у зубопрофілюванні. 

Теорія, яку створено у проекті, суттєво відрізняється від інших існуючих наукових 

підходів. Її основні переваги – це узагальнення, уніфікація та формалізуючі можливості. 

Єдиний ефективний математичний апарат відображень теорія охоплює та об’єднує у 

нерозривному зв’язуванні усіх найбільш значущих проектних, розрахункових та технологічних 

аспектів зубообробки, а саме: моделювання й проектування самих зубчастих одно- та 

двохпараметричних евольвентних та неевольвентних зачеплень з різними профілями і 

робочими поверхнями, узагальнення кінематики та взаємного розташування ланок у робочих і 

верстатних зачепленнях, синтез схем та умов формоутворення, моделювання, профілювання і 

проектування різних зубооброблюючих інструментів, що відрізняються начальними й 

інструментальними поверхнями, особливостями обгинання, обкатки і дотику. 

Завдяки узагальненому методичному підходу виконання проекту забезпечує можливість 

удосконалення проектування зубчастих передач і технології їх виготовлення з урахуванням 

особливостей гнучкого виробництва. Створено теоретичні передумови для вибору з поля 

евольвентних, неевольвентних і змішаних профілей найбільш раціональних. 

Здійснено подальший розвиток технології та інструментів для формування 

двохпараметричних зачеплень. Для цього узагальнено і систематизовано можливі варіанти 

начальних поверхонь оброблюваних і інструментальних коліс та умов їх дотику. Розроблено 

нові збірні зуборізні інструменти та теорію їх профілювання, що забезпечує незмінність 

профілю при переточках. 
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ts

 
1, 2, 3, … N – рухливі  зуби  циліндричного колеса;  

1', 2 ', 3' – відповідні  зони контакту;  

4 – конічне колесо з постійним нормальним  кроком;  

5 – циліндричне складене колесо;  

6 – рухливі елементи, з'єднані із зубами 

Принципова схема зубчастого варіатора на базі конічного колеса з еквідистантною лінією 

зубів 

 

Здобуті при виконанні проекту результати (теорія, моделі та алгоритми) можуть бути 

використано як інформаційну й методичну базу при розробці компактних автоматизованих 

систем підготовки та функціонування сучасних виробництв. 

Результати використання проекту відповідатимуть світовому рівню. 

Створення в Україні теорії уніфікованої багатопараметричної інформаційної бази для 

CAD/CAM систем зубчастих зачеплень, інструментів і процесів зубообробки підвищує 

можливості автоматизації, прискорення й оптимізації конструкторсько-технологічних рішень 

для відповідних машинобудівних виробництв, допомагає перебороти існуючу обмеженість 

реальної практики традиційних зубчастих передач однопараметричної геометричної природи, 

що не надає можливості здійснювати регулювання по декількох параметрах в інтересах 

забезпечення не тільки безперервної передачі моменту, але й одночасної зміни міжцентрової 

відстані, кутів схрещування й передатного відношення, забезпечує необхідні й адаптовані до 

використання в автоматизованих системах підготовки гнучких виробництв теоретичні підстави 

для віртуального синтезу й матеріального втілення простих і надійних нових регульованих 

приводів. 

Практична реалізація розробленої методології уніфікованого й взаємозалежного 

кинематико-геометричного проектування систем зубчастих зачеплень, інструментів і процесів 

зубообробки й запропоновані нові погляди на принципи конструктивного рішення різальних 

інструментів дозволяють виключити погрішності профілю не тільки в їхньому виробництві, але 
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й у використанні (при переточуванні), гарантувати теоретичну можливість виключення раніше 

неминучих погрішностей профілю у виробництві зубчастих коліс із постійним нормальним 

кроком й удосконаленими ефективними профілями для формування зубчастих передач із 

підвищеною кількістю незалежних параметрів. Виконана на єдиній уніфікованій основі 

наскрізна розробка адекватних теоретичних математичних узагальнень сприяє скороченню 

циклу конструкторсько-технологічної підготовки виробництва, підвищенню його якості 

досягненням необхідної точності оброблюваних профілів за рахунок забезпечення геометрично 

достовірного взаємозалежного теоретичного опису траєкторії руху інструмента й результату 

формоутворення. Розробка розширює можливості прогнозування технологічних і 

конструкторських рішень. 

У зв'язку із цим результати роботи представляють особливий практичний інтерес для 

використання в подоланні проблем підвищення точності й подолання труднощів 

формоутворення й спеціального інструментального забезпечення, характерних для зубчастих 

коліс із удосконаленими профілями й спеціальних двохпараметричних зубчастих передач. 

Практична затребуваність отриманих за проектом результатів у навчальній, виробничій, 

науковій практиці, що вже здійснюється або планується до здійснення в НТУ „ХПІ”, ДП ХМЗ 

„ФЕД”, НВКП „Механіка”, ІМіС Мінпромполітики і НАН України, ІПМаш (усі – м. Харків) та 

ІНМ (м. Київ) НАН України підтверджено документально, у тому числі по ДП ХМЗ „ФЕД”, 

НВКП „Механіка” та ІМіС – з визначенням економічного ефекту в річному розрахунку. 

Усі ці використання розробки практично започатковано ще до її завершення і, за 

контекстом п. 7.3.2 ДСТУ 3973-2000, певною мірою є наслідком спільної інтелектуальної 

діяльності з вченими, котрі представляють перелічені установи та підприємства, починаючи ще 

з формування програми завдань щодо наукових досліджень за проектом, титульними 

учасниками якої за запитом на виконання проекту поряд з авторським колективом з НТУ „ХПІ” 

вони є. 

Економічна ефективність від впровадження розробки за існуючими визначеннями складає 

понад 100 тис. грн. на рік та є наслідком насамперед зниження трудомісткості, підвищення 

технічного рівня та якості проектно-конструкторських робіт. 

За прогнозним розрахунком термін окупності витрат на фінансування проекту з 

врахуванням використання його результатів тільки за даними здійснюючих таке юридичних 

суб’єктів із державною формою власності (ДП ХМЗ „ФЕД”, ІМіС) не перевищує 26 місяців 

після закінчення виконання проекту. 

 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі. 

 

З використанням положень системного аналізу вперше сформульований універсальний 

методологічний підхід стосовно досліджень регенеративних теплообмінників різної 

теплової потужності. Систематизовано конструктивні і режимні характеристики 

регенеративних теплообмінників з нерухомою вогнетривкою насадкою, які застосовуються на 

промислових підприємствах України в скляній промисловості, в доменному виробництві. 

Розроблено уточнену методику розрахунку коефіцієнтів конвективного та променистого 

теплообміну в теплоакумулюючих елементах з суцільними і переривчатими каналами насадки 

для регенераторів скловарних печей з урахуванням реальних умов їх експлуатації, таких як 

зміна температури насадки й теплоносіїв, запиленість та вологість газового потоку. Вперше 

встановлено діапазон зміни коефіцієнтів теплообміну в широкому інтервалі температур для 

сучасних і перспективних типів насадок з каналами різної форми і розмірами, що доповнює 

знання в цій галузі теплообміну; 

На основі розробленої уточненої методики з використанням математичної моделі 

теплових процесів та програми ALFA створено універсальний програмний продукт за 
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допомогою якого виконано дослідження нестаціонарного складного теплообміну в насадках 

регенераторів скловарних та доменних печей. Визначено вплив форми каналу, зміни 

температур димових газів, властивостей вогнетривів на теплообміні процеси у насадці 

регенераторів, на рівень температури нагрівання повітря. Розроблено рекомендації по 

підвищенню енергоефективності регенераторів. 

У результаті виконання наукового дослідження отримана науково-методична продукція 

теоретичне значення якої полягає в тому, що розроблено універсальний методологічний підхід 

стосовно досліджень високотемпературних нестаціонарних теплофізичних процесів, що мають 

місце в теплоакумулюючий насадці регенеративних теплообмінників плавильних агрегатів 

склоробного та доменного виробництва. Складено банк даних конструктивних характеристик 

сучасних типів теплоакумулюючих елементів, що використовуються в регенеративних 

теплообмінниках різної теплової потужності. 

Науково-технічна продукція представляє собою пакет дослідницьких програмних 

продукті для  розрахунку і моделювання процесів горіння природного та штучного газів, 

дослідження процесів нестаціонарного складного теплообміну в каналах насадки 

регенеративних теплообмінників плавильних печей. Так дослідницька програма ALFA 

дозволяє розраховувати значення коефіцієнтів конвективного та променистого теплообміну при 

використанні теплоакумулюючих елементів з різною геометрією каналу та різних типів 

вогнетривких матеріалів, враховуючи залежність теплофізичних властивостей матеріалів 

насадки та теплоносіїв від температури в циклі нагрівання-охолодження насадки. Створений 

універсальний комплекс дозволяє моделювати теплові режими роботи високотемпературних 

регенераторів різної теплової потужності з урахуванням їх конструктивних особливостей та 

технологічних зв’язків з основними промисловими установками склоробного та доменного 

виробництва. 

По темі проекту опубліковано монографію „Интегрированные энергосберегающие 

теплотехнологии в стекольном производстве”, під редакцією д.т.н. Кошельника В.М. Харків: 

НТУ „ХПІ”, 2008.-628 с. Автори: Товажнянский Л.Л., Кошельник В.М., Соловей В.В., 

Кошельник О.В. 

 

У результаті проведених наукових досліджень в галузі  вдосконалення методів 

прогнозування вихідних характеристик робочих процесів технологій пошарового 

виготовлення - Rapid Prototyping  одержані наступні результати: 

 Створена комп'ютерна інформаційна система по інтегрованим генеративним технологіям 

макрорівня та способів нанесення на поверхні виробів функціональних покриттів 

загальнотехнічного та біоінженерного призначення на базі сучасних робіт вітчизняних і 

закордонних вчених. 

Розроблені математичні моделі тривалості повного циклу створення виробів та методика 

одержання величин, що мають імовірнісне розподілення, найбільш часто використовуваних у 

машинобудуванні для опису стохастичних властивостей технологічних параметрів.  

Наукова новизна проекту полягає в розробці методів прогнозування вихідних 

характеристик робочих процесів технологій пошарового виготовлення (Rapid 

Prototyping). 

Сформульовано принцип статистичної невизначеності часу виконання одноразових 

проектів стосовно до виготовлення виробів методами інтегрованих генеративних технологій, 

що базується на суттєвому взаємозв'язку рівня комп'ютеризації й зростання рівня інкапсуляції 

їхніх внутрішніх методів і властивостей. Запропоновано оцінювати невизначеність методом 

статистичного моделювання, що включає в себе крім традиційних підходів - нечітко-множинні 

аналоги імовірнісних розподілів (сімейство трикутних і трапецеїдальних розподілів). 

Видано монографію і навчальний посібник призначених для студентів технічних 

спеціальностей, аспірантів, робітників НДІ та промисловості: Введение в организацию 
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производства: учеб. пособие / Э. Весткемпер, М. Декер, Л. Ендоуби, А.И. Грабченко, В.Л. 

Доброскок; пер. с нем.: под общ. ред. А.И. Грабченко. Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - 376 с. 

Грабченко А.І., Доброскок В.Л. Сучасні технології матеріалізації комп'ютерних моделей: Навч. 

посібник. – Х.: НТУ "ХПІ", 2009. – 86 с. 

Реалізація розроблених методів дозволять одержувати більш обгрунтовані показники 

інтегрованих технологій. Підприємства України одержать можливості для обґрунтованого 

приймання рішення щодо вибору і ефективного використання інтегрованих генеративних 

технологій пошарового вирощування виробів. Аналогів в Україні немає. Зарубіжні аналоги 

не дозволяють виконувати дослідження вихідних характеристик інтегрованих технологій 

на основі статистичного моделювання, а також з використанням крім традиційних 

підходів і нечітко-множинних аналогів імовірнісних розподілів (сімейство трикутних і 

трапецеїдальних розподілів). 

Практичне значення роботи полягає у тому, що розроблено інформаційну 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. 

Розроблено систематизацію покриттів "медичного профілю", що представляє інтерес для 

фахівців медичного матеріалознавства і для хірургів різних профілів, у т.ч. ортопедів-

травматологів, що займаються науковими розробками й застосуванням нових інструментів і 

конструкцій медичних виробів, зокрема, імплантатів. 

Вироби SLS-технологій з рекомендованими функціонально-захисними покриттями після 

проведення клінічних іспитів можуть бути впроваджені в медицині, зокрема в імплантології. 

Спільні дослідницькі роботи в цьому напрямку ведуться з Харківським інститутом патології 

хребта і суглобів ім. М.І. Ситенка АМНУ. 

 

Створений дослідно – промисловий модуль виробництва рідких вуглеводів та синтез-

газу з вугілля України.  

Розроблений технологічний процес електроконверсії вуглеводнів термічної переробки 

твердого пального забезпечує виробництво синтез-газу (відновного газу) з високим вмістом 

СО+Н2 (до 98-99%), що дає можливість його використання без допоміжного очищення та 

нагрівання. Цей процес конверсії протікає без використання дорогокоштуючих каталізаторів та 

підвищеного тиску.  

Склад синтез-газу (відновного газу) відповідає вимогам для використання як в процесах 

виробництва синтетичних рідких вуглеводнів в тому числі бензинів, мастил, так і газоподібних 

у процесах органічного синтезу. 

Розробка дослідно-промислового модуля виробництва рідких вуглеводнів 

характеризується розробленими кресленнями оригінального електроконвертора для 

виробництва синтез-газу (відновного газу), що знайдуть послідуюче використання в 

провадженні нової технології у коксохімічне виробництво. 
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Схема виробництва моторних палив і хімічних продуктів з вугілля. 

Важливо відмітити, що  каталітична переробка синтез-газу у вуглеводні по Фішеру-

Тропшу дала можливість стати провідним постачальником сировини хімічної промисловості 

для виробництва аміаку, барвників, каучуку, етилену, крезолу, фенолів, метанолу та ін. 

Враховуючи склад вугілля України і попередні досліди, більш доцільно як з технологічної, 

так і економічної підстави, використання малометаморфізованого вугілля. Таке вугілля має 

високий вихід хімічних речовин, не потребує великих затрат тепла на обробку, має порівняно 

низькі ціни і не знаходить в теперішній час кваліфікованого використання. 

Впровадження процесу виробництва синтез-газу на основі прямого коксового газу 

стане основною раціонального використання хімічного потенціалу вугілля як в умоваж 

діючих коксохімічних підприємств, так в подальшому при цільовій термохімічній 

переробці твердого пального і, в першу чергу, вугілля низької стадії метаморфізму. 

 

Визначена залежність швидкості переетерифікації етилових ефірів жирних кислот і 

ацилгліцеринів від величини молекулярної маси ацилів та ступеня їх не насиченості; виявлено 

ступінь глибини перетворень при взаємодії ефірів жирних кислот багато- і моноатомних 

спиртів та визначено умови, за яких заміна ацилів ненасичених жирних кислот в 

ацилгліцеринах відбувається з найбільшою повнотою; визначено вплив зовнішніх факторів і 

природи ферментів на процес переетерифікації ацилгліцеринів та етилових ефірів жирних 

кислот; визначено раціональні умови ферментативного синтезу симетричних триацилгліцеринів 

через такі ступені: оцінку властивостей ферментів, які доцільно використовувати для 

одержання симетричних ацилгліцеринів; оцінку впливу зовнішніх факторів (температура, 

співвідношення компонентів та інш.) на швидкість і повноту синтезу;  визначення раціональних 
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умов одержання симетричних ацилгліцеринів шляхом ферментативного синтезу з неповних 

ацилгліцеринів, гліцерину і етиловими ефірами жирних кислот. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні і подальшому розвитку 

методів ферментативного модифікування жирів. Вперше в Україні отримані нові наукові 

дані щодо використання алкоголізу етилових ефірів жирних кислот неповними 

ацилгліцеринами, а також гліцерином за використанням як каталізаторів ліполітичних 

ферментів спеціфічної дії, зокрема Ліпозим TLIM, Ліпозим RMIM, Новозим 435, Новозим 

525L, Солізим. 

Доведено можливість отримання синтетичних триацилгліцеринів прямою етерифікацією 

гліцерину жирними кислотами за участю ліполітичних ферментних препаратів. Знайдено 

раціональні умови одержання триацилгліцеринів певного складу, які можуть бути використано 

для промислового виробництва жирів зі специфічними споживчими властивостями, які не є 

притаманними для природних олій та жирів. 

Визначено можливість ферментного синтезу симетричних триацилгліцеринів на основі 

неповних триацилгліцеринів та етилових ефірів жирних кислот. Визначено раціональні умови 

ферментативного модифікування ацилгліцеринів з використанням моноацилгліцеринів та 

етилових ефірів жирних кислот. Встановлено необхідність видалення надлишку етилових 

ефірів жирних кислот з реакційної суміші для продовження синтезу триацилгліцеринів певного 

складу.  

Реалізація результатів досліджень має велике значення для вирішення проблеми конверсії 

жирів під впливом ліполітичних ферментів і одержання нових харчових продуктів, в тому числі 

функціональних. 

Вітчизняні аналоги або прототипи результатів досліджень щодо ферментативного 

модифікування жирів і одержання симетричних ацилгліцеринів відсутні. На відміну від 

закордонних аналогів, за результатами виконаних досліджень пропонується 

використання неповних ацилгліцеринів та етилових ефірів жирних кислот для синтезу 

симетричних триацилгліцеринів. До того ж, симетричні діацилгліцерини, що мають в 

положенні 1,3 насичені ацильні групи, пропонується одержувати шляхом ферментативного 

гліцеролізу глибоко гідрованих олій. 

Ферментативне модифікування жирів (ацилгліцеринів) рекомендується використовувати 

при створенні технологій нових харчових продуктів, що містять ацилгліцерини різної будови 

шляхом використання етилових ефірів жирних кислот. Етилові ефіри жирних кислот мають 

перевагу перед жирними кислотами щодо синтезу ацилгліцеринів, тому що технологія їх 

виробництва менш енергозатратна. 

Споживачами науково-технічної продукції можуть бути науково-дослідні установи і 

підприємства харчової промисловості, зокрема асоціація «Укроліяпром». 

 

Удосконалено спосіб визначення остаточних запасів нафти у навколосвердловинних 

прошарках за рахунок використання груп електрогідравлічних та електродинамічних 

випромінювачів сейсмоакустичних імпульсів направленої дії, що захищено патентом 

України № 40339 від 10.04.2009 р. 

Вперше у лабораторних умовах визначено частотні характеристики зони колектора 

свердловини, показано необхідність узгоджувати їх з параметрами випромінювачів з метою 

максимальної передачі енергії акустичного імпульсу у навколишні нафтові прошарки. 

Вперше запропоновано збуджувати низькочастотні сейсмоакустичні імпульси зі 

свердловини електродинамічним вібратором (патент України № 31001 від 25.03.2008 р.). 

Вперше показано можливість створення як поодинокого так і групи випромінювачів 

гідроакустичних імпульсів, здатних не тільки визначити склад прошарків у білясвердловинному 

просторі, але і впливати на інтенсифікацію видобутку нафти на шельфі моря. 
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Створені лабораторні зразки випромінювачів електрогідравлічного та електродинамічного 

типів, здатних випромінювати акустичні імпульси як у високочастотному так і 

низькочастотному сейсмічному діапазоні частот. Отримані сейсмограми та осцилограми, що 

підтверджують можливість створювати групи направленої дії випромінювання. 

Розроблена розрахункова модель для визначення енергії сейсмоакустичного імпульсу, що 

діє на нафтовий прошарок при збудженні акустичних коливань з поверхні ґрунту 

електродинамічними випромінювачами. 

На реальних сейсмічних профілях показана можливість створення направленого впливу на 

нафтові прошарки, визначення їх остаточного ресурсу. 

Основною відмінною рисою методу інтенсифікації видобутку нафти, запропонованого у 

роботі, є перетворювання енергії електричного поля конденсаторів у механічну енергію 

потужного електричного імпульсу, тобто застосування електрофізичних пристроїв, здатних 

регулювати амплітуду та спектр впливу на нафтовий прошарок. Запропонована система заходів 

по інтенсифікації видобутку нафти, яка включає:  

а) комплекс апаратури, що дозволяє дати інформацію про стан запасів нафти у районі 

діючої свердловини; 

б) можливість визначити спектральний склад акустичного імпульсу, узгоджений з 

власними коливаннями колони з перфораційними отворами у зони колектора;  

в) можливість продовжити роботу випромінювачів у даному спектрі частот з метою 

інтенсифікації припливу нафти у зону колектора. Запропоновані заходи вперше комплексно 

вирішують проблему інтенсифікації видобутку, що відрізняє їх від існуючих методів. 

Цих можливостей не мають методи, що використовуються зараз на Україні, в Росії та 

інших країнах. Застосування вибухових речовин має найбільший тротиловий еквівалент, але 

збудження акустичних коливань таким способом у глибокій свердловині у зоні колектора може 

призвести до аварійної ситуації на свердловині. Заводнення, розігрів в'язкої нафти закачуваним 

паром, використання хімічних реагентів носить разовий характер і вирішує питання 

інтенсифікації частково. 

Результати роботи можуть бути використані при інтенсифікації видобутку нафти з діючих 

свердловин, а також при вивченні остаточних запасів нових та розвіданих родовищ як на суші 

так і на шельфі моря. 

Можливості запропонованих електрофізичних методів дозволяють комплексно вивчити 

сучасний стан районів нафтових родовищ України з метою визначення остаточних запасів 

нафти, визначити можливість інтенсифікації видобутку в існуючих сейсмогеологічних умовах, 

створити систему моніторингу свердловин та навколишнього простору нафтових прошарків.  

Проведені роботи мають практичну цінність при вивченні стану існуючих нафтових 

свердловин на Україні та при освоєнні нафтових родовищ Азово-Чорноморського басейну. 

 

 

Нові речовини та матеріали 

 

Вперше за рахунок з'ясування кінетичних закономірностей і термодинамічних 

особливостей хімічних перетворень прямого амідування олієжирової сировини встановлено 

можливість отримування не тільки нових азото- кисеньпохідних жирних кислот, але і 

гліцерину за спрощеними менш енергозатратними конкурентоспроможними 

технологіями, що дозволяє створити нову сировинну базу для одержання ряду органічних 

продуктів і підвищити ефективність олієжирової, нафтогазової хімічної та інших галузей. 

На основі дослідження хімічних перетворень олієжирової сировини одержані наступні 

результати: для реакції алкоголізу соняшникової і соєвої олій при кімнатній температурі, 

знайдено, що вихід метилових ефірів ~ 93 %при використанні як сировини соєвої олії вище, ніж 

при використанні соняшникової олії ( ~ 84 % ), при виході гліцеринового шару 
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~ 10 %; продукти, які отримані за реакцією амідування досліджено за допомогою хроматографії 

у тонкому шарі; кінетичні дослідження реакцій взаємодії ТАГ соняшникової олії з ДЕТА (при 

МВ = 1:1, Т = 373 К – 413 К, впродовж 3 год), ТАГ соєвої олії з МЕА (при МВ = 1:3, Т = 373 –

 423 К), ріпакової олії з ЕДА (при МВ = 1:0,5, 1:0,75 і 1:1 при Т = 373 К), восків з ДЕА (при МВ 

= 1:1, Т = 473 –543 К, впродовж 2 год.), пальмової олії (при МВ = 1:3, Т = 413 – 473 К, впродовж 

6 год.) та пальмоядрової олії (МВ = 1:2,5 і 1:1,5, Т = 433 – 453 К, впродовж 6 год.) з 

аміноетилетаноламіном свідчить про те, що швидкість зникнення аміну також залежить від 

часу і температури реакції.  

 

Зміни концентрації ДЕТА при взаємодії ТАГ СО з ДЕТА в інтервалі температур 373 К – 413 К і 

при мольному співвідношенні 1:1 

 

Залежність ступеня перетворення Х ДЕТА в реакції з ТАГ СО від часу реакції при МВ = 1:1 
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Залежності концентрацій компонентів реакційних мас, одержаних взаємодією ТАГ ріпакової 

олії з ЕДА при мольному відношенні ТАГ: ЕДА 9,4: 1 від часу реакції 

 

Отримані азотовмісні продукти проявляють високі адсорбційні властивості, а тому 

можуть бути використані для одержання композицій для захисту від корозії на 

підприємствах нафтогазової галузі. Вивченням швидкості корозії в стандартному 

корозійному середовищі NACE встановлено, що композиції, які отримані на основі 

азотовмісних продуктів проявляють захисний ефект не менший, ніж відомі кращі інгібітори. А 

в сумішах середовища NACE з вуглеводнями газового конденсату захисний ефект перевищує 

> 90 %. На вітчизняних газоконденсатних родовищах для інтенсифікації видобутку 

вуглеводневої сировини використовують кислотні розчини. Одна з розроблених азотопохідних 

композицій повністю розчиняється у кислотах. Згідно одержаних результатів така композиція 

проявляє високий захисний ефект (≈ 90 %) в соляній кислоті, а тому цю водорозчинну 

композицію можна використовувати у водних розчинах соляної кислоти для інтенсифікації 

нафтогазовидобування. Отриманий паралельно з азотовмісними продуктами і за реакцією 

алкоголізу гліцерин використано для отримання композицій, які можна застосовувати для 

зниження температури замерзання водних розчинів у медицині і нафтогазовій промисловості. 
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Залежність висоти емульсії продуктів реакції і МАГ пальмової олії від часу 

 

Відмінність і переваги отриманих результатів полягають в тому, що вперше: – досліджено 

реакції амідування соняшникової олії діетилентриаміном, соєвої олії моноетаноламіном, 
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пальмової і пальмоядрової олій аміноетилетаноламіном, восків діетаноламіном; – визначено 

кінетичні і термодинамічні параметри вказаних реакцій; – встановлено компонентний склад 

реакційних мас досліджуваних реакцій; – запропоновано хімізм одержання моно-, 

діацилгліцеринів, гліцерину і азотовмісних похідних жирних кислот, зокрема аміноамідів та їх 

похідних за досліджуваними реакціями; – встановлено, що на відміну від відомих механізм 

амідування ріпакової олії можна адекватно описати 6 паралельно-послідовними реакціями; –

 оцінено селективність утворення того чи іншого продукту в реакції амідування ріпакової олії 

етилендіаміном; – попередньо показано, що в процесі амідування крім аміноамідів можливе 

утворення циклічних сполук; – створено математичні моделі витрат реагентів і утворення моно-

, діацилгліцеринів, гліцерину, аміноамідів за досліджуваними реакціями; – встановлено, що 

одержані моделі адекватні реальним перетворенням і можуть бути використані для 

прогнозування компонентного складу в досліджених умовах; – досліджено реакції алкоголізу 

соняшникової і соєвої олій метанолом, на відміну від відомих процесів, при кімнатній 

температурі і показано, що за хімічними показниками одержано ефір сумісний з дизельним 

пальним; – оцінено адсорбційні властивості продуктів і показано, що деякі з них проявляють 

високий захисний ефект при захисті металу від корозії, який знаходиться на рівні, наприклад, 

продуктів німецької фірми Clariant, переваги їх в тому, що вони отримані з вітчизняної 

сировини і можуть бути використані в нафтогазовидобувній галузі; – дослідженням 

перетворень гліцерину, який одержано за реакцією алкоголізу, одержано полігліцерин, який 

дозволяє знижувати температури замерзання водних розчинів і може використовуватись як 

антигідратний реагент. 

Практична цінність проекту полягає в тому, що вперше за рахунок з’ясування кінетичних 

закономірностей і термодинамічних особливостей хімічних перетворень при прямому 

амідуванні олієжирової сировини отримані не тільки нові азото- кисеньпохідні жирних кислот, 

але і гліцерин за спрощеними менш енергозатратними (при температурах < 50°С) 

конкурентоспроможними технологіями, що дозволяє створити нову сировинну базу для 

одержання ряду органічних продуктів і підвищити ефективність олієжирової, 

нафтогазової та інших галузей. Створено кінетичні моделі реакцій їх утворення, які адекватно 

описують хімічні перетворення ТАГ олій і восків з різними амінами в реакціях амідування, що 

дає можливість прогнозувати компонентний склад реакційних сумішей і визначати оптимальні 

умови при одержанні того чи іншого продукту. Отримано азото- кисеньвмісні похідні жирних 

кислот, гліцерин, які використано для одержання композицій, що, порівняно з відомими, 

проявляють вищі адсорбційні властивості в умовах кислого середовища і високої мінералізації 

(100 – 200 г/л) і більш активні при мінусових температурах. А це дає можливість отримувати не 

тільки адсорбційно-активні речовини, зокрема інгібітори корозії, але і композиції, які знижують 

температуру замерзання водних розчинів, що може знайти застосування в медицині, 

нафтогазовій промисловості та інших галузях. На сьогодні більшість реагентів, які 

застосовують на вітчизняних газоконденсатних родовищах для запобігання корозії, 

імпортного походження і тільки деякі з виробляють в Україні. На основі результатів 

досліджень розроблено і передбачається до впровадження у виробництво адсорбційно-

активна композиція, яка використовується в нафтогазовій галузі. 
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6. Описи найбільш важливих розробок, відкриттів, робіт із значним 

економічним і соціальним ефектом та інформацієя щодо реалізації їх 

результатів  
 

Програмний пакет NaviCad для автоматизованого проектування математичного 
забезпечення навігаційних систем 

 

Автори: Бреславський Д.В., Успенський В.Б., Асютін А.Д., Фролов І.В.,  

Рєзник С.О., Тєлєусов В.Н. 

Основні характеристики, суть розробки: Програмний пакет є системою 

автоматизованого проектування в галузі створення безплатформних навігаційних систем і 

призначений для генерації вбудованого програмно-математичного забезпечення таких систем з 

урахуванням різного призначення та приладового складу. Основні характеристики пакету: - 

здійснює увесь процес розробки та тестування програмно-математичного забезпечення 

навігаційних систем; - робота з пакетом не потребує від користувача спеціальної підготовки в 

галузі навігації, математики, програмування; - пакет створений з використанням тільки 

програмних засобів вільного поширення; - пакет містить значний об’єм навчального матеріалу.    

Патенто-, конкурентоспроможні результати: враховуючи широку доступність у 

теперішній час елементної бази для створення мініатюрних навігаційних систем, 

багаточисельні спроби використання таких систем для управління рухом малих транспортних 

засобів (безпілотних літальних апаратів, наземних візків, катерів та ін.) та великий попит на 

них, розроблений пакет, який суттєво скорочує вартість та термін проектування  таких систем, є 

конкурентоспроможним.    

Порівняння із світовими аналогами: світові аналоги розробленого пакету не відомі. 

Відомі системи автоматизованого проектування, такі як AutoCad, AphiCad, PiCad та спеціальні 

пакети MathCad, MathLab та ін. мають свої галузі використання. Розроблений пакет займає 

унікальне місце за призначенням.          

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Пакет має комерційну привабливість. Потенційне коло 

споживачів – підприємства, які займаються розробкою навігаційних систем різного 

призначення.   

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується 

реалізувати результати розробки: підприємства, які займаються розробкою та виготовленням 

систем навігації та управління рухом. 

Стан готовності розробок: у теперішній час готовність розробки оцінюється, як 60% 

від запланованого об’єму робіт. 

Результати впровадження: Результати досліджень використовуються в навчальному 

процесі.  

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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Інформаційна система підтримки прийняття рішень по використанню генеративних 

технологій 

 

Автори: Грабченко А.І., Доброскок В.Л. 

Основні характеристики, суть розробки:  

Розроблена інформаційна система по генеративних технологіях, що орієнтована на 

вивчення особливостей й аналіз можливостей інтегрованих технологій з метою ухвалення 

правильного рішення при їхньому виборі. Основою інформаційної системи є розроблена 

класифікація й банк даних по предметній області цих технологій. Система містить дані по 

опису й класифікації технологій, бази даних устаткування і його технологічні характеристики. 

Система розроблена в середовищі керування базами даних Vіsual FoxPro. 

Інформаційна система надає користувачеві наступні основні можливості 

роботи: переглядати або редагувати відомості за генеративною технологією, зібраних з різних 

літературних джерел, як безпосередньо в системі (тільки текст), так й у редакторі MS Word; 

одержати інформацію із класифікаційних ознак для обраної технології; формувати систему 

класифікації інтегрованих технологій; редагувати класифікаційні групи й ознаки; 

установлювати мітки взаємозв'язку інтегрованих технологій і класифікаційних ознак тощо. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати 

Патентним пошуком, у тому числі аналізом літературних джерел, не виявлено аналогів для 

розробленої інформаційної системи, що дозволяє обгрунтовано виконувати вибір технології 

Rapid Prototyping. 

Порівняння із світовими аналогами 

Вперше виконано систематику інтегрованих технологій на основі розширення ознак, що 

використовуються для традиційних технологій. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість 

При практичній реалізації інформаційної система дозволить зменшити витрати часу на 

обґрунтований вибір технології Rapid Prototyping для виконання конкретної задачі і 

систематизувати досвід щодо використання цих технологій. 

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

реалізовані результати розробки 

Певний досвід свідчить про затребуваність розробки в галузях ВПК, машинобудування, 

приладобудування. Система використовувалася при виконанні реальних замовлень для 

підприємств машинобудування України. 

Стан готовності розробки 

Інформаційна система використовується в Центрі високих інтегрованих технологій на 

базі НТУ "ХПІ". Отримана модель параметризації елементів похибок формоутворення виробу 

за технологією лазерної стереолітографії дозволяє будувати реалістичні профілограми й 

оцінювати можливість оптимізації товщини полімеризованих шарів за критерієм заданої 

точності. 

Результати впровадження 

Результати досліджень використовуються в навчальному процесі кафедри "Інтегровані 

технології машинобудування" ім. М.Ф. Семко НТУ "ХПІ" при підготовці фахівців за учбовою 

спеціалізацією 7.09.02.02-5 "Інтегровані генеративні технології", у дисциплінах: "Інтегровані 

високі технології", "Робочі процеси високих технологій в машинобудуванні" і "Основи 

генеративних технологій". 

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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Технологія електролітичних сплавів вольфраму 

 

Автори: Сахненко М.Д., Ведь М.В., Байрачна Т.М. 

Основні характеристики, суть розробки: 

Запропоновано удосконалену технологію та схему реалізації процесу осадження 

електролітичних покриттів сплавами Co – W та Ni – W в умовах нестаціонарного електролізу, 

що забезпечує нанесення суцільних дрібнокристалічних покриттів з вмістом вольфраму 

555 мас. % за рахунок варіювання параметрів уніполярного імпульсного струму: амплітуди 

густини струму в діапазоні 530 А/дм
2
, частоти імпульсів у межах 510

3 
Гц та шпаруватості 

535. Результати тестування корозійної стійкості, каталітичної активності та мікротвердості 

синтезованих покриттів свідчать про синергетичне (нададитивне) підвищення цих 

характеристик сплавів порівняно з індивідуальними металами. Встановлено, що сплави Co – W 

та Ni – W з вмістом вольфраму 3040 мас. % можна використовувати для знешкодження 

неспалених вуглеводнів у відпрацьованих технологічних газах, а також для зниження 

енерговитрат при виробництві водню водно-лужним електролізом. Як корозійностійкі 

рекомендовано використовувати покриття з 2030 мас. % вольфраму, для підвищеної 

мікротвердості  з масовою часткою тугоплавкого компоненту понад 40 %. Магнітні 

характеристики сплавів Co – W вищі, ніж покриттів Ni – W, і зумовлюють перспективу 

застосування покриттів у засобах запису інформації. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати: отримано патенти: 

1. Пат. 34717 Україна, МПК
7
 C 25 D 3/56. Електроліт для нанесення сплавів вольфраму з 

металами родини Феруму на пасивні метали та їх сплави / Байрачна Т. М., Ведь М. В., 

Сахненко М. Д.; заявник та власник патенту НТУ «ХПІ».  № u200801183 ; заявл. 31.01.2008 ; 

опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16. 2. Пат. 34929 Україна, МПК
7
 C 25 D 3/56. Спосіб нанесення 

покриття сплавом кобальт – вольфрам / Байрачна Т. М., Ведь М. В., Сахненко М. Д.; заявник та 

власник патенту НТУ «ХПІ».  № u200804308 ; заявл. 07.04.2008 ; опубл. 26.08.2008, 

Бюл. № 16. 3. Пат. 38475 Україна, МПК
7
 B 01 J 23/74. Каталізатор окиснення вуглеводнів та СО 

на основі гальванічних сплавів вольфраму з кобальтом або нікелем / Байрачна Т. М., Ведь 

М. В., Сахненко М. Д.; заявник та власник патенту НТУ «ХПІ».  № u200810206 ; заявл. 

08.08.2008 ; опубл. 10.01.2009, Бюл. № 1.  

Порівняння із світовими аналогами: на рівні світових аналогів. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: економічний ефект ґрунтується на заміні дефіцитних та 

дорогоцінних матеріалів на некоштовні при одночасному підвищенні рівня функціональних 

властивостей запропонованих сплавів. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується 

реалізувати результати розробки: розробка може бути застосована в машинобудівній та 

енергетичній галузях промисловості, при виготовлені каталітичних нейтралізаторів, 

каталітичних електродних матеріалів, тощо. 

Стан готовності розробок: розробки готові до промислового впровадження. 

Впровадження: 

Позитивні результати промислового освоєння каталітично-активних (ТОВ “Екотехніка”, 

м. Харків) та корозійностійких покриттів сплавами Co  W і Ni  W з високою мікротвердістю 

(НВП “Насостехкомплект”, м. Суми та Сумське районне нафтопровідне управління ВАТ 

“Укртранснафта”) довели високу технічну та економічну доцільність запропонованої 

технології. 

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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Розробка теорії та методів побудови інтелектуальних медичних систем на основі 
структурної ідентифікації 

 

Автори: к. т. н., доц. Поворознюк А. І., к. т. н., доц. Філатова Г.Є., к. т. н., доц. 

Козіна О.А., к.т.н., ст. викл. Максюта Н.В. 

Основні характеристики, суть розробки: розроблено теоретичні основи та 

інформаційні технології побудови нового класу інтелектуальних комп'ютерних медичних 

систем (ІКМС), в яких враховується різнорідна діагностична й експертна інформація й 

невизначеності статистичних оцінок на основі структурної ідентифікації об'єктів діагностики на 

наступних етапах перетворення інформації: виділення структурних елементів різних типів 

біологічних сигналів та двовимірних медичних зображень на основі перетворення вихідного 

простору ознак; формування ієрархічних структур діагностичних ознак та діагностуємих станів 

на основі потокових моделей; синтезу уточнюючого діагностичного висновку з розщепленням 

недостовірних рішень, який враховує взаємодію ієрархічних структур діагностичних ознак і 

діагностуємих станів на основі аналізу апріорних умовних ймовірностей, їхніх невизначеностей 

і експертних оцінок структур симптомокомплексів; формування рекомендацій щодо проведення 

лікувальних процедур. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати 

Патентним пошуком, у тому числі аналізом літературних джерел, не виявлено аналогів 

для розробленої інформаційної технології. 

Порівняння із світовими аналогами: 
Отримані результати відповідають світовому рівню.  

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: В результаті виконання проекту створені 

конкурентоспроможні методики і технології, які можуть бути використані при розробці 

унікальних комп’ютеризованих діагностичних медичних комплексів. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується 

реалізувати результати розробки: науково-дослідні установи медичного профілю та 

лікувальні заклади. 

Стан готовності розробок: 90%. 

Результати впровадження:Державне підприємство “НДІ гігієни праці та 

профзахворювань” м. Харків; Інституту дерматології і венерології Академії медичних наук 

України м. Харків; Інститут неврології, психіатрії та наркології Академії медичних наук 

України м. Харків; ХНУ ім. Каразіна В.Н. м. Харків; учбовий процес НТУ “ХПІ”. 

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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Технологія азотно-фосфорних добрив із збіднених фосфоритів України 
 

Автор: Білогур І.С. 

Основні характеристики, суть розробки: Фосфорна промисловість України на 

сучасному етапі її розвитку переживає кризу і спад виробництва, а відсутність вітчизняної 

високоякісної фосфатної сировини та значне зменшення імпорту апатитового концентрату 

спонукає до наукових пошуків шляхів розв’язання проблеми одержання фосфоровмісних 

продуктів. До таких продуктів відносяться фосфорні добрива та NP-добрива, які 

використовуються у сільському господарстві. Метою даного розробки є: створення технологій 

по отриманню з низькосортної фосфатної сировини України нових видів фосфоровмісних 

добрив. Перший шлях – традиційний, з застосуванням азотнокислотного розкладення 

збідненого фосфорита та подальшим концентруванням продуктів розкладення, а саме 

збільшенням вмісту фосфору в 3 рази. Цей концентрат може служити як продуктом, так і 

напівпродуктом для отримання нового вида добрива. Другий шлях розробок, отримання 

азотнокислотної витяжки із фосфат - глауконітового концентрату і застосування її в технології 

аміачної селітри, дозволяє отримати продукт, який буде безпечний при збереження та 

використанні в різних галузях промисловості. Також це один із засобів боротьби з тероризмом, 

оскільки для створення вибухових речовин використовується аміачна селітра (~34% N) без 

домішок. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Застосування низькосортної фосфатної 

сировини (СаО – 20,0-25,0; Р2О5 – 10,0-15,0; SiO2 – 30,0-40,0; Al2O3 – 2,0-5,0; Fe2O3 – 3,0-6,0; MgO – 

2,0-10,0; K2O – 2,0-10; Na2O – 0,3-1,0), або (розчин АКВ (% мас.) СаО – 13,5; Р2О5 заг. – 6,00; Al2O3 

– 0,92; Fe2O3 – 1,35; MgO – 0,56; К2О – 0,52). Введення до розчину аміачної селітри, яка 

переробляється у фосфорне добриво з домішками. Результат виконання проекту був захищен 

патентом: „Спосіб збагачення збіднених фосфатів” 

Порівнення із світовими аналогами: №2019307 RU Способ получения сложного 

удобрения. Спицын В.А. и др. Заявл. 25.05.92.; Опубл. 15.09.94; №2266273 RU Способ 

получения сложного водорастворимого азотно-фосфорного удобрения. Абрамов О.Б. и др. 

Заявл. 07.10.2004.; Опубл. 20.12.2005. №2182143 RU Способ получения стабилизированной 

селитры. Наумов С.М. и др. Заявл. 18.09.2000.; Опубл. 10.05.2002 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Використання азотнокислотної витяжки із низькосортної 

фосфоритної сировини для отриманням фосфорного добрива з домішками, а також 

стабілізованої аміачної селітри з високою міцністю (NP – добриво). Об’єм додаткового 

фінансування 400000 грн. Прогнозований обсяг 300 тис. т/рік, собівартість товару 210,5 грн./т, 

очікувана ціна товару 262 грн./т. 

Галузі, міністерства, відомства, підпрємства, організації, де планується 

реалізувати результати розробки: Можливі споживачі результатів наукових розробок – 

ОАО “Концерн Стирол” (м. Горлівка), ОАО “Азот” (м. Черкаси, Рівне, Сєвєродонецьк) та 

аналогічні підприємства країн СНД. 

Стан готовності розробок: Одержанні наукові результати можуть бути використані для 

оптимізації технологічних параметрів фосфорних виробництв і вдосконалення їх технологій.  

Результати впровадження: Результати використані під час розроблення вихідних даних 

для проектування робот у Сумському Державному науково – дослідному Інституті мінеральних 

добрив і пігментів. Запропоновані принципові технологічні схеми дозволяють комплексно 

використовувати фосфорну сировину для отримання мінеральних добрив. 

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 

mailto:nti@kpi.kharkov.ua
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7. 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 2009 року близько 300 студентів брали участь у міжнародних, 

республіканських, обласних та міських конкурсах, таких як: 

 Майбутні аси комп’ютерного 3D-моделювання – 2009 (м. С.-Петербург, Росія); 

 Інформатика та кібернетика (м. Севастополь); 

 Математичні науки (м. Вінниця); 

 Інтелектуальна власність (м. Маріуполь); 

 Металургія (м. Краматорськ); 

 Приладобудування (м. Харків); 

 Будівництво (м. Одеса); 

 Хімічна технологія та інженерія (м. Донецьк); 

 Електричні машини та апарати (м. Кременчук); 

 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (м. Харків); 

 Електротехніка та електромеханіка (м. Дніпродзержинськ); 

 Машинознавство (м. Тернопіль); 

 Залізничний транспорт та спеціальна техніка (м. Дніпропетровськ);  

 Менеджмент (м. Київ); 

 Екологія і охорона навколишнього середовища (м. Одеса). 

На Всеукраїнські та міжнародні конкурси було представлено 96 студентських 

наукових робіт. Із цих робіт 47 отримали нагороди. 

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 2009 році для участі у ІІ туру конкурсу на розгляд конкурсних комісій у базові вищі 

навчальні заклади було направлено 83 наукові роботи. Переможцями ІІ туру конкурсу стали 

35 студентів нашого університету, з них 12 одержали дипломи І ступеня, 11 - дипломи ІІ 

ступеня, 12 - дипломи ІІІ ступеня.  
Згідно наказу МОН України № 992 від 30.10.2008 р. НТУ «ХПІ» був призначений базовим 

вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
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наукових робіт за напрямками «Приладобудування» та «Двигуни та енергетичні 

установки». 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі «Приладобудування» 

проводиться в НТУ «ХПІ» на базі кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і системи» 

вже понад 15 років. Цього року для участі у конкурсі було подано 32 студентські наукові 

роботи, що надійшли з 12 вищих навчальних закладів України.  

На підсумковій науково-практичній конференції виступило 11 студентів з 5 вищих 

навчальних закладів. Учасники конкурсу продемонстрували високий рівень володіння 

питаннями, що розглядалися у роботах. Студент НТУ «ХПІ» Ільгар Мірзоєв з роботою 

«Гігантський магнітоопір конденсованих плівок вісмуту та можливості їх застосування в 

датчиках магнітного поля» нагороджений дипломом І ступеня, а ще одна студентка нашого 

університету Тетяна Шматко одержала диплом ІІ ступеня з роботою «Розробка пристрою для 

тривалого моніторування роботи серця». 

Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі 

«Двигуни та енергетичні установки», що проводиться на базі кафедри ДВЗ, розглянула 39 

студентських наукових робіт, що надійшли з 18 вищих навчальних закладів. На підсумковій 

науково-практичній конференції виступили 16 студентів з 12 вищих навчальних закладів. 

Студент НТУ «ХПІ» В’ячеслав Пильов нагороджений дипломом І ступеня, а студентка 

Кристина Найдьонова одержала диплом ІІІ ступеня.  

Також В’ячеслав Пильов брав участь у конкурсному доборі Фонду Віктора Пінчука 

«Завтра.UA» з наукового напряму «Інженерія та енергетика» та одержав диплом переможця. 

З ініціативи Ради ректорів Харківського регіону на протязі трьох років проводиться 

Регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук. Студентська наукова молодь представляє свої наукові роботи на розгляд 

конкурсних комісій, які створені Радою ректорів Харківського регіону та Головним 

управлінням освіти і науки Харківської облдержадміністрації. Головою конкурсної комісії з 

напрямку «технічні науки» було призначено Марченка А.П., проректора з наукової роботи НТУ 

«ХПІ». В роботі комісії прийняли участь 8 провідних вчених та професорів НТУ «ХПІ».  

 

  
 

В конкурсі прийняли участь 36 студентів НТУ «ХПІ». За підсумками конкурсу студенти 

нашого університету посіли ІІ, та ІІІ місця: 

природничі науки - Федяніна Христина (ІФ-54б) - 2 місце; 

технічні науки - Костенко Юрій (ТМ-84б) - 2 місце, Очкас Юлія (Н-34) - 3 місце; 

гуманітарні науки - Сердюк Олена (ІФ-43б) - 3 місце. 
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На базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» у 2009 році було проведено 9 студентських конференцій міжнародного, 

всеукраїнського та регіонального рівня  

На базі кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» 23 – 

24 березня 2009 року відбулась І Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Сучасні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» за участі 

Бєлгородського державного технологічного університету ім. В.Г Шухова.  

Метою проведення даної конференції було підвищення науково-технічного та 

науково-практичного росту студентів, аспірантів та молодих вчених їх широке 

залучення до вирішення актуальних задач сучасної науки та підвищення ефективності 

наукових досліджень. 

У конференції взяли участь молоді вчені Росії (з Бєлгорода, Москви, 

Новочеркаська), Білорусії (з Мінська), Німеччини (з Вісмара) та України (зі Львова, 

Дніпропетровська, Донецька, Харкова). Під час конференції працювали три секції, на 

яких науковці розглянули питання, пов’язані зі створенням композиційних та 

в’яжучих матеріалів, з виробництвом керамічних виробів різноманітного призначення 

та новітніми тенденціями та розробками в технології виробництва скла та емалей. За 

результатами роботи конференції видано збірку праць. 

Міжнародна науково-теоретична конференція студентів і аспірантів «Україна і світ: 

гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» відбулася в НТУ «ХПІ» 21–22 квітня. Ця 

конференція стала вже традиційною для нашого університету, з кожним роком збільшується не 

тільки кількість учасників конференції, а й розширюються її географічні межі. Цього року у 

роботі конференції взяли участь студенти та аспіранти з Греції, Ірану, Ізраїлю, Польщі, Росії, 

України. Понад 250 доповідачів представляли НТУ «ХПІ». Всього було подано близько 340 

доповідей, за матеріалами конференції видана збірка праць. 

З 22 по 25 вересня на базі кафедри технічної електрохімії НТУ «ХПІ» відбувся 

«Молодіжний електрохімічний форум» (МЕФ – 2009).  

Метою проведення даного форуму є обмін науковими досягненнями та ідеями вчених-

електрохіміків усіх регіонів України та країн ближнього зарубіжжя, апробація результатів 

власних наукових досліджень, спільне вирішення актуальних проблем, що існують у галузі та 

науковому середовищі, з метою їх більш швидкого і ефективного вирішення. 

Участь у форумі прийняли молоді науковці з 25 вищих навчальних закладів України, а 

також 6 вищих навчальних закладів країн ближнього зарубіжжя - Росії, Білорусії, Молдови та 

Грузії. Для участі в МЕФ-2009 було заявлено 75 доповідей. 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). Напрямки роботи форуму (електрохімічний синтез нових функціональних 

матеріалів; проблеми енергетики та хімічні джерела струму; екологічні аспекти хімічних 

технологій; гальванохімічне обробка поверхні; протикорозійний захист матеріалів) мають 

надзвичайно важливе наукове та практичне значення для подальшого розвитку промисловості 

та економіки України в цілому. За результатами роботи МЕФ-2009 опубліковано тези доповідей 

та наукові статті у Віснику НТУ «ХПІ». 

На початку грудня в НТУ «ХПІ відбулася І Міжнародна науково-практична Internet - 

конференція молодих вчених «Актуальні проблеми розвитку економіки України в 

контексті глобалізаційних процесів». Під час конференції працювали 11 секцій, серед яких – 

«Менеджмент підприємств в умовах глобалізації. Реструктуризація та розвиток підприємств, 

податкова складова діяльності підприємств»; «Маркетинг та економіка знань»; «Україна у 
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міжнародних економічних інтеграційних процесах»; «Інвестиційні та інноваційні процеси, 

управління якістю, управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності 

продукції та підприємств». В роботі конференції взяли участь понад 250 молодих вчених 

України, Німеччини, Угорщини, Румунії та Фінляндії. За результатами роботи конференції 

опубліковано тези доповідей. 

Кафедрою загальної та експериментальної фізики НТУ «ХПІ» у 2009 році проведена 

науково-технічна конференція студентів вищих навчальних закладів міста Харкова – 

«Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення». Було представлено понад 80 

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.  

Важливою подією стало створення на кафедрі загальної та експериментальної фізики 

комп’ютерного практикуму з фізики. Унікальність запропонованого підходу полягає в 

інтеграції традиційного фізичного практикуму з можливостями сучасних інформаційних та 

комп’ютерних технологій. Комп’ютерні лабораторні роботи розширюють дидактичний 

потенціал лабораторного практикуму з фізики, надаючи можливості: підготовки до 

лабораторного експерименту, вибору оптимальних параметрів; моделювання процесів, що 

досліджуються експериментально; розширення діапазону вимірювань; імітаційного 

моделювання. З роботою творчої майстерні ознайомились також студенти провідних вищих 

навчальних закладів Харкова. 

В НТУ «ХПІ» за останні роки було розроблено та втілено в реальному навчально-

виховному процесі систему організаційно-методичних заходів щодо реалізації безперервної 

освіти, що забезпечують ефективну професійну діяльність майбутніх фахівців в галузі 

інженерії, починаючи зі шкільного віку.  

При кафедрі загальної та експериментальної фізики діє Міжнародна дитяча науково-

дослідна лабораторія з фізичних проблем природознавства.  

 

 
 

Об’єктом досліджень є широко відомі фізичні явища, але в аспектах, що дозволяють 

яскраво виявити їх фізичну сутність. Експериментальні дослідження проводились, готувались 

та детально обговорювались. Результати цих досліджень були представлені на щорічній 

науковій конференції доуніверситетської молоді «Хімія і фізика в сучасних технологіях», 

яка проводилась в рамках діяльності Малої академії наук. 
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 

Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини в сучасних умовах» була 
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проведена в грудні на базі НТУ «ХПІ». У роботі конференції прийняли участь 54 студенти та 

аспіранти. Учасники конференції визначали важливість та пріоритетність питань безпеки 

життєдіяльності людини у сучасних умовах. Після завершення доповідей відбулось підведення 

підсумків роботи конференції та урочисте нагородження учасників дипломами за активну 

роботу у напрямку безпеки життєдіяльності людини.  

В XVIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2009) взяли участь 290 студентів 

НТУ «ХПІ». 

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 (ІФ-56а), Данаїіла Бондарева (ІФ-58а) і Станіслава Черв’якова (ІФ-56б) 

неодноразово займала призові місця на найбільш престижних республіканських олімпіадах по 

інформатиці і програмуванню, у тому числі на Всеукраїнській 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) 2009 р., яка 

проходила в м. Бухаресті (Румунія), команда НТУ «ХПІ» зайняла третє місце серед 45 

команд, що представляли 28 університетів країн-учасників та вийшла у фінал чемпіонату 

світу. 
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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 2009 році відбувся VІ конкурс випускних 

кваліфікаційних робіт магістрів. В конкурсі прийняли участь 95 робіт з 17 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: Курякін М.О. (Н-33а), Іващенко Є.В. (МШ-53б), 

Романов О.Ю. (КІТ-13а) Кулаков П.О. (АП-13б), Колєсніченко А.С. (ЕК-53а). 

Важливим досягненням нашого університету в цьому році стало отримання 14 

патентів на винаходи, співавторами яких стали студенти.  

Загальна кількість публікацій за участю студентів у фахових виданнях ВАК України, 

збірниках конференцій та науково-технічних виданнях у 2009 році становить 1096 одиниць, з 

них самостійно 298.  

Кількість студентів, зарахованих для виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт 

на протязі 2009 року склала 203 особи. 

Щороку кращим студентам університету призначаються за відмінні успіхи в навчанні, 

наукову роботу та громадську діяльність іменні стипендії. У 2009 році студентам НТУ «ХПІ» 

призначені такі іменні стипендії:  

Іменні стипендії Президента України призначені 6 студентам; 

Іменні стипендії Верховної Ради України призначені 5 студентам; 

Іменна стипендія Кабінету Міністрів України призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія Харківської облдержадміністрації призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія ім. М.Ф. Семка призначена 3 студентам; 

Іменна стипендія Компанії «Каргилл» призначена 1 студенту 

Іменна стипендія ім. В.І. Атрощенка призначена 1 студенту 

Іменна стипендія ім. А.М. Підгорного призначена 1 студенту 

Іменна стипендія ім. О.С. Баркалова призначена 2 студентам; 

Іменна стипендія Асоціації «Скло України» призначена 2 студентам 

Іменні стипендії Вченої ради НТУ «ХПІ» призначені 30 студентам університету. 

В рамках міжнародного науково-технічного співробітництва вищих навчальних 

закладів 12 студентів інженерно-фізичного факультету отримали стипендію DAAD для 

навчання (з них 6 в університеті Мартіна Лютера, м. Галле, і 6 в університеті м. Аахен, 

Німеччина). 
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Група з 15 студентів інженерно-фізичного факультету в липні 2009 року перебувала на 

виробничо-ознайомчій практиці в Німеччині (м. Аахен, м. Дортмунд, м. Кельн, м. Бонн). 

Аспірант кафедри ДММ Ткачук А.М. проходить стажування в університеті м. Штутгарт, 

Німеччина.  

В межах програми DAAD в квітні 2009 р. студенти кафедри ДММ Ожога-Масловська О.О, 

Фоміна О.А. та Львов І.Г. відвідали Технічний університет ім. Отто-фон-Геріке (м. Магдебург, 

Німеччина), де виступили з доповідями на науковому семінарі.  

Студент Євдокимов М.І. в рамках програми DAAD отримав стипендія для проходження 

наукового стажування  в університеті Мартіна Лютера, м. Галле,  Німеччина. 

Стипендію Л. Ейлера для написання дипломних робіт в області динаміки та міцності 

машин (м. Галле, Німеччина) одержували 12 студентів інженерно-фізичного факультету. 

В 2009 році аспіранти та молоді вчені НТУ «ХПІ» приймали активну участь у конкурсах, 

виступали з доповідями на конференціях. 

В квітні місяці 2009 року з ініціативи Харківської обласної державної адміністрації був 

проведений ІV обласний конкурс «Найкращій молодий науковець Харківщини». Мета 

цього конкурсу полягає у виявленні та підтримці найбільш активних молодих науковців 

Харківщини, створенні умов для реалізації їх інтелектуального потенціалу у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності.  

 
 

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 382 

наукових робіт від, з них 337 подано від вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації та 

45 від наукових установ регіону за 11 напрямками, в тому числі від нашого університету на 

конкурс було подано 53 роботи за 10 напрямками. В роботі 8 (з 11) експертних комісій 

прийняли участь 17 провідних вчених та професорів НТУ «ХПІ». За підсумками конкурсу 

молоді науковці нашого університету отримали: 2 гранти на продовження досліджень та 12 

персональних комп’ютерів. 
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Діяльність Ради молодих вчених та спеціалістів НТУ «ХПІ» проводиться в тісній 

координації з науково-дослідною частиною університету. 

У 2009 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. 

В 2009 році Радою молодих вчених та спеціалістів НТУ «ХПІ» проведена III 

Університетська науково-практична 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 300 тез доповідей. 
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8. Відомості про найбільш ефективні наукові підрозділи, їх напрями 

діяльності, роботу з замовниками. 
 

8.1. Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія» (НДПКІ 

«Молнія»). 

 

Експериментальна база інституту за рішенням Кабінету міністрів України у 1999 

році віднесена до таких що мають статус «Національне надбання держави». 

 

Експериментальна база НДПКІ «Молнія» містить у собі унікальні імітатори могутніх 

електромагнітних завад, великих струмів і високих напруг від джерел природного і штучного 

походження, які дозволяють проводити натурні випробування, включаючи сертифікаційні, 

широкого класу об'єктів від радіоелектронної елементної бази до об'єктів аерокосмічної техніки по 

параметрах електромагнітної сумісності і стійкості на відповідність вимогам національних, 

міждержавних і міжнародних нормативних документів: генератори штучних блискавок з робочою 

напругою 14 мільйонів вольтів та 4 мільйона вольтів; генератор статичної електрики об'єктів 

авіаційної та ракетно-космічної техніки з робочою напругою до 300 тисяч вольтів; імітатори 

потужних електромагнітних завад природного та штучного походження. 

Експериментальна база інституту за рішенням Кабінету міністрів України у 1999 році 

віднесена до таких що мають статус «Національне надбання держави». 

В інституті працює Центр сертифікаційних випробувань, акредитований Держстандартом 

України у Системі УкрСЕПРО на незалежність і технічну компетентність для проведення 

сертифікаційних випробувань продукції промислового, народногосподарського, культурно-

побутового і медичного призначення, включаючи аерокосмічні об'єкти на відповідність вимогам 

електромагнітної сумісності. 

У 2000 році по рекомендації Міжнародної електротехнічної Комісії основне 

експериментальне обладнання об'єкта було включено у світовий Реєстр унікальних імітаторів 

електромагнітних імпульсів (ІЕС 61000-4-32). 

З 2001 року НДПКІ "Молнія" співробітничає з Китайською корпорацією Космічної науки і 

техніки по спільному використанню експериментальної бази для проведення іспитів космічної 

техніки Китаю і її захисту від впливів статичної й атмосферної електрики.  

Інститут проводить роботи: в галузі блискавкозахисту літальних апаратів нового покоління, 

які створені із композиційних матеріалів в інтересах американської корпорації “Боїнг”; із 

забезпечення блискавкозахисту вітроустановок, як альтернативного виду отримання електроенергії; 

з АНТК “Антонов” та ДП КБ “Південне” м. Дніпропетровськ із забезпечення вимог 

електромагнітної стійкості та сумісності космічної техніки та літальних апаратів тощо. 

 

За 2009 рік  об’єм виконаних госпдоговорів в інституті становить   2 млн. 195   тис.   627 грн.  

В галузі міжнародного співробітництва у відповідності до п.8 Міждержавної Угоди між 

Україною та Китаєм по мирному використанню космосу з Китайською космічною корпорацією 

виконується договір обсягом  976 тис. 800 грн. Проведено розробку і постачання технічних 

вимог для створення випробувального обладнання експериментальної бази щодо проведення 

випробувань об’єктів ракетно-космічної техніки до дії грозових розрядів та статичної 

електрики. 
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Рисунок 1 – Схематичне зображення моделювальної високовольтної установки для 

генерування струму блискавки. 

 

Інший напрямок – це проведення  випробувань обладнання на стійкість до дії 

потужних електромагнітних чинників з використанням обладнання експериментальної бази 

– об’єкта національного надбання. 

Проведено випробування антен у відповідності до договору  №_201191 від 01.06.2009р. 

між НДПКІ „Молнія” НТУ „ХПІ” та  ДП «АНТК ім. О.К. Антонова». 

 

  

  
 

 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 

 

Рисунок 4 

 

На рисунках 2 і 3 представлено фотографії антен до і після випробувань, а на рис. 2в - 

після доопрацювання антени у відповідності з рекомендаціями фахівців НДПКІ «Молнія». Як 

видно із рисунка 4 антена витримала випробування. 

 

Проведення сертифікаційних випробувань. 

Більша частина робіт пов’язана з випробуваннями обладнання на відповідність до 

вимог електромагнітної сумісності і, особливо, сертифікаційних випробувань. В цьому 

напрямку виконано 23 господарчих договори на загальну суму 489316 грн. Загальна кількість 

технічних засобів, які пройшли випробування, становить понад 80 одиниць. Серед цих 

технічних засобів такі: 

- програмно-технічні комплекси керуючих систем безпеки для енергоблоків атомних      

електричних станцій України та Болгарії; 

- лічильники електричної енергії; 

- обладнання, яке встановлюється на літаках; 
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- засоби озброєння; 

- сучасні системи блискавкоприймачів. 

Серед  виконаних в інституті науково-дослідних робіт слід відзначити проведені 

випробування стійкості керованого протитанкового снаряду  до дії електричного розряду. 

Роботу виконано на замовлення Державного підприємства «Державне київське конструкторське 

бюро «Луч». Ці випробування ще мають і символічне значення,  як приклад того,  що розпочато 

звернення уваги розробників зброї до питань стійкості до зовнішніх електромагнітних 

чинників. 

 

 

  

 

Рисунок 5 – Випробування керованого протитанкового снаряду. 

 

У 2009 році випробувальна лабораторія НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»  успішно пройшла 

процедуру щорічного інспекційного контролю з боку Національного агентства з Акредитації та  

отримала право подальшого функціонування  як незалежного органу з оцінки відповідності 

згідно з вимогами стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. 

 

 Ще один напрямок діяльності – проведення діагностики стану заземлювальних 

пристроїв енергетичних мереж. У цьому напрямку виконано 20 госпдоговорів обсягом 540 

тис. грн.  

 Основні замовники – Рівненська АЕС, Южно-Украинская АЕС, Державне підприємство 

«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Державне Донбаське 

підприємство із пуску, наладки, удосконалення технології і експлуатації електростанцій та 

мереж «ДонОРГРЕС», ТОВ «КАСКАД», м. Дніпропетровськ  та інші. 

 Роботи виконувалися в інтересах Запорізьких магістральних електричних мереж, 

Кременчуцької ГЕС ЗАО «УкрГідроЕнерго», Канівської ГЕС ЗАО  «УкрГідроЕнерго», 

Дніпровської, Західної, Північної  та Донбаської енергосистем НЕК «УкрЕНЕРГО» та інші. 

 Загалом, виконано роботи з діагностики заземлювальних пристроїв енергосистеми на 47 

об’єктах України, серед них - зони захисту діючих систем блискавкозахисту будов та споруд 

промислового  майданчика першої та другої черги ОП Южно-Украинской АЕС. 

 Також проведено роботи з визначення електромагнітної сумісності кіл РЗіА на ОРУ-

110/330 кВ при імітації однофазного короткого замикання. Ці роботи виконувалися у 

відповідності  з листом-зверненням до ректора НТУ «ХПІ» від головного інженера Рівненської 

АЕС  вих. №161/к-2234 від 22.06.09. 

 Підготовлено до перевидання нормативний документ " Випробування та контроль стану 

заземлювальних пристроїв електроустановок. Типова інструкція". 
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 Розроблено та створено установку для діагностування автоматичних вимикачів УДАВ-

5000, яка призначена для проведення перевірки та наладки силових кіл змінної напруги 

низького імпедансу.  

 

   
  

Рисунок 6 – Установка для діагностування автоматичних вимикачів УДАВ-5000 

 

 

 Для створення високовольтного обладнання потрібна елементна база, тому в НДПКІ 

«Молнія» надається великої уваги створенню  нових типів високовольтних конденсаторів. Так, 

у цьому році створено конденсатори КІМ-70 на 10 кВ для пересувних електролабораторій для 

підприємство  “Титан-Т”,  конденсатори КІМ – 141 на 40кВ для інституту електромагнітних 

досліджень (м. Харків), конденсаторів КМР-11 на 10,5кВ, які використовуються для зміщення 

потенціалу нейтралі, а також конденсаторів для  модернізації установок експериментальної 

бази НДПКІ “Молнія” та інші.  

В інституті ведуться інтенсивні дослідження та створено дослідний зразок установки з 

конверсії токсичних газообразних промислових відходів в нетоксичні за допомогою 

імпульсного коронного розряду з розширеною зоною іонізації.  Виконано договір для науково-

виробничого підприємства “Екдізакор” “Дослідження можливості ефективного очищення 

промислових газових викидів від шкідливих домішок імпульсним коронним розрядом”. Вимоги 

до роботи полягають у забезпеченні можливості реалізації очищення газових викидів з 

різноманітними шкідливими домішками, наприклад NOх. Ведуться роботи для ТОВ НВП 

“Чиста планета” “Розробка технічної пропозиції по очищенню промислових викидів від 

шкідливих газових домішок імпульсним коронним розрядом з розширеною зоною іонізації”. 

Вимоги роботи полягають у забезпеченні можливості реалізації очищення газів з 

продуктивністю 1000 куб.м/год і більше. 

 

Проводиться постійна діяльність у напрямку створення унікальних засобів вимірювання 

імпульсних електричних і магнітних полів, струмів і напруг у широкому амплітудно-часовому 

діапазоні. Наразі створено і уведено в експлуатацію вихідний еталон України одиниць 

напруженості імпульсного електричного та імпульсного магнітного полів «Еталон РЕМП». За 

результатами року в 2009 році НТУ “ХПІ” було вручено диплом і золоту медаль “Кращий 

вітчизняний товар року” в номінації “Наука” за розробку «Еталон РЕМП». Еталон імпульсного 

електромагнітного поля, який до того часу успішно пройшов міжнародне звірення у рамках та з 

програми Міжнародної  організації з метрології КООМЕТ нагороджений дипломом та золотою 

медаллю «Переможець конкурсу-виставки». На базі цього еталона створюється комплекс 
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еталонів для метрологічної атестації засобів вимірювання великих імпульсних струмів і 

високих імпульсних напруг. Його реалізація дозволить здійснювати метрологічну атестацію 

високовольтних імпульсних дільників та високоточних імпульсних шунтів на якісно новому 

рівні, що не має аналогів у світі. 
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8.2. Кафедра турбінобудування  

 

Експериментальна база науково-дослідного комплексу по вивченню газодинамічних та 

теплофізичних процесів в турбомашинах рішенням Кабінету міністрів України у 2006 році 

віднесена до таких що мають статус „Національне надбання держави”.  

 

Наукове значення науково-дослідного комплексу по вивченню газодинамічних та 

теплофізичних процесів в турбомашинах відзначається передовими напрямками 

експериментальних і теоретичних досліджень турбомашин. 

Науково-дослідний комплекс включає унікальне  експериментальне обладнання: потужне 

компресорне господарство; науково-експериментальну базу, навчально-експериментальну 

лабораторію модульного типу.  

Розроблено нові високоекономічні ступені турбін із «зворотною закруткою», унікальні 

широкорежимні останні ступені для швидкохідних і тихохідних турбін з довжиною робочої 

лопатки 1030 мм і 1450 мм, новий тип приладу для вимірювання відносного подовження ротора 

турбін.    

Експериментальні дослідження з використанням сучасних методів дозволяють створювати 

високоекономічні ступені для турбін, що проектуються, а також для модернізації турбін, які 

знаходяться в експлуатації на електростанціях України.  

 

 

За 2009 рік об’єм виконаних госпдоговорів на кафедрі 

становить  125  тис.  грн. 

Для ВАТ «Турбоатом» кафедрою було виконано 3 

госпдоговори: «Розробка вдосконалених профілів 

соплових лопаток парових турбін ТЕС і АЕС», 

«Розрахунок системи охолоджування турбіни ГТЕ-115М », 

«Розрахункові дослідження можливості аеродинамічного 

вдосконалення проточних частин турбін (ЦВТ  К-330-23,5) 

виробництва ВАТ «Турбоатом»». 

«Розробка вдосконалених профілів соплових 

лопаток парових турбін ТЕС і АЕС» 

На основі створеного на кафедрі турбінобудування НТУ «ХПІ» методу розв’язування 

оберненої задачі теорії решіток спроектована вдосконалена решітка соплових профілів O2. В 

порівнянні з решіткою стандартних профілів Н4 розрахункове зниження коефіцієнта сумарних 

втрат для вдосконаленої решітки профілів при b/l=3 склало 2,05%. При цьому істотно, на 

2,19%, знизився розрахунковий коефіцієнт вторинних втрат. 

Проведені експериментальні дослідження решіток профілів О2 і Н4. На режимі M1t=0,4, 

5

1 1025,5Re t , 0 =90° при 3/ lb  сумарні втрати в решітці О2 складають 7,3%, а в решітці 

профілів Н4 – 9,5%. Експерименти підтверджують результати розрахунку про істотний виграш 

в сумарних втратах. Профільні втрати в порівнюваних решітках експериментально визначені 

при lb / =1,5. У решітці О2 вони складають 4%, а в решітці Н4 – 3,5%. При 3/ lb  

експериментально визначені вторинні втрати решітки профілів О2 складають 3,3%, а решітки 

Н4 – 6%. Зниження вторинних втрат склало 2,7%, що на 0,5% більше, ніж очікувалося. Із 

зростанням числа Маха від 0,4 до 0,6 як профільні, так і вторинні втрати решітки О2 

знижуються на 0,5%. Сумарні втрати решітки О2 нижчі, ніж у решітки Н4 при lb / >0,8. Зміна 

кута натікання потоку на 15 ° від осьового збільшує сумарні втрати в новій решітці на ≈0,5%. 
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Проведені розрахункові дослідження обох решіток профілів зі штатними 

подовжувачами. Подовження вхідної частини профілю O2 на 58,7мм практично не впливає на 

рівень профільних втрат, а таке подовження вхідної частини профілю Н4 підвищує профільні 

втрати на 0,35%. Профільні втрати решіток профілів з подовжувачами в досліджених 

діапазонах кроків, кутів входу потоку і чисел Маха практично однакові. Зміна кута атаки на 

±15° практично не впливає на профільні втрати решіток. Сумісне збільшення чисел Маха і 

Рейнольдса в два рази приводить до зниження профільних втрат обох решіток з подовжувачем 

на 0,7% абсолютних. 

 Таким чином, розрахункові профільні втрати решіток з подовжувачами практично 

однакові, а поворотна частина профілю, утворена з початкового профілю O2, забезпечує за 

даними експериментів істотне зниження вторинних втрат. Тому можна прогнозувати нижчі 

сумарні втрати нових решіток з подовжувачами у всьому діапазоні lb / >0. Для підтвердження 

цього прогнозу і одержання достовірних даних необхідне проведення порівняльних 

експериментальних досліджень решіток з подовжувачами. 

«Розрахунок системи охолоджування турбіни ГТЕ-115М».  

Виконано розрахункове дослідження системи охолоджування направляючої лопатки 

першого ступеня турбіни і ротора турбіни. 

У направляючій лопатці  використовувалася 

дефлекторная система охолоджування. Внутрішня поверхня 

виконана з подовжніми ребрами, до торців яким прилягав 

дефлектор. Система охолоджування мала ділянки з 

однонаправленою течією, так і з складним вихровим 

перебігом повітря.  Випадки однонаправленого руху добре 

вивчені і для них використовувалися такі ж залежності для 

теплообміну і опору як і для круглих труб. Для випадків 

сходження потоків повітря в області вхідної кромки і для 

течії в каналах з прохідним перетином, що різко 

змінюється, був виконаний CFD аналіз, на підставі якого вироблені рекомендації за 

визначенням гідравлічних опорів і тепловіддачі за допомогою відомих залежностей для 

круглого каналу. 

Особлива увага була приділена тепловіддача до поверхні лопатки від газу, яка 

визначалася інтегральним методом розрахунку теплового прикордонного шару і за допомогою 

чисельного моделювання течії і теплообміну в 

міжлопатковому каналі. 

Аналіз системи охолоджування і теплового стану був 

виконаний за допомогою програмного комплексу ТНА. В 

результаті його застосування був знайдений оптимальний 

варіант конструкції системи охолоджування, в якому 

максимальна температура поверхні лопатки складала 856С 

на опуклій поверхні в середньому перетині при мінімально 

можливій витраті повітря на охолоджування направляючих 

лопаток першого ступеня 18,1 кг/с повітря. 

Аналіз системи охолоджування ротора турбіни дозволив внести конструктивні зміни, в 

результаті яких прийнятне температурне поле ротора досягається при подачі повітря в систему 

охолоджування в кількості 33 кг/с. 

«Розрахункові дослідження можливості аеродинамічного вдосконалення проточних 

частин турбін (ЦВТ  К-330-23,5) виробництва ВАТ «Турбоатом»». 

Проведено чисельні дослідження існуючого варіанта конструкції проточної частини ЦВТ 

К-330-23,5, виробництва ВАТ «Турбоатом», визначені основні складових втрат енергії в 

елементах конструкції. Проаналізовано вплив величини втрат енергії в робочих решітках на 
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рівень прикореневих і надбандажних протікань. Виявлено резерви можливого суттєвого 

підвищення ефективності ЦВТ. Проведено порівняння існуючої конструкції ПЧ і конструкцій, 

отриманих в результаті рішення задач оптимального проектування в двох постановках. 

Запропоновано конструктивні рішення, спрямовані на подальше підвищення ефективності 

існуючого варіанта конструкції проточної частини ЦВТ К-330-23,5, виробництва ВАТ 

«Турбоатом». 

 



 136 

8.3. Кафедра  автоматизованих електромеханічних систем 

 

Наукова школа кафедри «Автоматизований енергозберігаючий електропривод», 

заснована академіком професором П.П.Копняєвим в даний час має чотири основних напрями:  

- інтелектуальнi методи керування електромеханічними системами;  

- топологiчнi методи аналізу і синтезу електротехнічних i електромеханічних систем; 

- оптимальні за швидкодією системи електропривода;  

- динаміка електромеханічних систем з тертям;  

- енергозбереження засобами електропривода. 

 

На кафедрі створено: новий науковий напрямок "Динаміка електромеханічних систем з 

негативним в’язким тертям", пов'язане з поводженням електроприводів машин і механізмів при 

проковзуванні та явищем фрикційних автоколивань (д.т.н., проф. Клепіков В.Б); теорію 

застосування топологічних методів для аналізу та синтезу електромеханічних систем. 

Запропоновано метод спрощення синтезованих систем на основі теорії ланцюгових дробів 

(д.т.н., проф. Долбня В.Т.); розроблено методи синтезу електромеханічних систем зі 

спостерігачами стану (д.т.н., проф. Акімов Л.В., к.т.н., проф. Осичев О.В.); обґрунтовано і 

запропонований новий критерій настроювання регуляторів багатократноінтегруючих систем 

(д.т.н. Ґуль А.І.); уперше в СНД запропоноване використання нейронних мереж і генетичних 

алгоритмів для керування електромеханічними системами та виконаний їхній синтез (д.т.н., 

проф. Клепіков В.Б., к.т.н. Сергєєв С.О., к.т.н. Махотило К.В.); розроблено енергозберігаючі 

закони керування нагрівальними печами (к.т.н., доц. Воінов В.П., к.т.н., доц. Воінов В.В.); 

відкрито явище посилення пружних коливань в електромеханічних системах із проковзуванням 

при коливаннях сили нормального тиску (д.т.н., проф. Клепіков В.Б., проф. Паліс Ф., асп. 

Клепіков А.В.); за планом НАН України виконана оцінка ролі електропривода в рішенні 

проблеми енергоресурсосбереження в Україні та надані пропозиції по модернізації в країні 

електроприводів середньої потужності (д.т.н., проф. Клепіков В.Б.).  

 

 

За 2009 рік  об’єм виконаних госпдоговорів на кафедрі становить 143,9  тис. грн. на 

замовлення: ТОВ "Каскад, SIEMENS. 

 

«Розробка методики проектування комунікації в автоматизованих системах». 

Виконано аналіз інженерних описів засобів комунікації, змісту навчальних курсів по 

перепідготовці інженерів і електронних версій підручників. Розроблені й створені лабораторні 

стенди для вивчення засобів комунікації. Проведено конфігурування трьохрівневої мережі 

(PROFIBUS, AS-Interface і Ethernet) і параметрування обладнання лабораторного стенда в пакеті 

STEP7. Виконано програмування PLC базовою мовою STL. Розроблено проект візуалізації за 

допомогою пакета WinCC flexible для панелі оператора. Розроблено алгоритми й програми 

реалізації на (ПЛІС) FPGA пристроїв керування й регулювання систем автоматизації 

електроприводів. 

 

«Розробка рекомендацій по модернізації заземлювального пристрою для приведення 

напруги дотику на обладнанні підстанцій при однофазному короткому замиканні до вимог 

нормативних документів». 

В договорі розроблена методика для прогнозування вартості ремонтних робіт по 

відновленню заземлювальних пристроїв підстанцій згідно з вимогами нормативних документів 

до напруги дотику без проведення попередньої діагностики залежно від класу напруги. 

Проведено часткове удосконалення інтерфейсу програмного комплексу для моделювання 

реального ЗП, що знаходиться в двошаровому ґрунті, з урахуванням довільного напрямку 
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заземлювачів у просторі. Розроблене програмне забезпечення для обробки результатів 

експерименту та моделювання. 

 

«Розробка методики проектування промислових електроприводів з урахуванням 

від’ємного опору тертя». 

Внаслідок теоретичних досліджень розроблені методи проектування регуляторів на базі 

нейроконтролерів та квазінейрорегуляторів. Методом математичного моделювання доведена 

ефективність застосованих регуляторів, особливо в електромеханічних системах, де можливі 

фрикційні автоколивання. 
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8.4. Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей  

 

Наукова школа кафедри «Фізико-хімічні основи створення жаростійких неорганічних 

матеріалів і покриттів», заснована академіком Будніковим П.П. в даний час має чотири 

основних напрями:  

1. Розробка фiзико-хiмiчних основ формування жаростійких покриттів захисної дії по 

металам на основі скла, емалей та тугоплавких сполук.  

2. Низькотемпературний синтез порошків тугоплавких сполук та створення 

високоефективних конструкційних композиційних матерiалiвв та вогнетривів. 

3. Технологія створення силікатних та композиційних матерiалiв та покриттів iз 

заданими, у тому числі, спеціальними властивостями шляхом регулювання фазо- та 

структуроутворення в умовах iнтенсифiкованої термообробки. 

4. Фiзико-хiмичнi основи створення в`яжущих матерiалiв спецiального призначення та 

бетонiв на їх основi. 

 

За 2009 рік  об’єм виконаних госпдоговорів на кафедрі становить    152 тис. грн. на 

замовлення: ТОВ «Прімекс», АТЗТ «Харківський машинобудівний завод червоний жовтень», 

ВАТ «Кіндратівський вогнетривний завод», ПО «Укрспецогнеупор-экспорт»,  ПДРГП 

«Пічнічгеологія». 

 

Держзамовлення № ДЗ/492-2009 «Розроблення ресурсозаощаджуючої технології 

створення керамічних матеріалів з використанням нових видів вітчизняної мінеральної 

сировини», 

В роботі розроблено новітні технології одержання керамічних матеріалів високої якості, 

що відрізняються використанням в складах мас та покриттів вітчизняних мінеральних ресурсів, 

до яких відносяться: місцеві види глин і каолінів, мінеральні і породоутворюючі відвали нових 

кар’єрних розробок та відходів ГОК. Дослідженнями визначено ефективність дії плавнів і 

спіснювачів різних видів вітчизняної полімінеральної сировини. Проблему вирішено за 

допомогою розробки нових складів мас та покриттів, які відрізняються малокомпонентністю 

при комплексній дії складових, та мають задані властивості (зносостійкість, термостійкість, 

довготривалість) на рівні світових вимог.  Впровадження результатів роботи дозволить також 

вирішити питання одержання сучасних керамічних личкувальних матеріалів, в тому числі, 

щільноспечених, а також розширення сировинної бази керамічної промисловості України. 

 

«Дослідження периклазовміщуючих багато-компонентних систем та розробка на їх 

основі складів мас шиберних плит для розливи сталі» 

В роботі було проведено рентгенофазовий, хімічний та петрографічний аналізи 

периклазового вогнетриву та металургійного шлаку. Досліджено субсолідусну будову 

чотирьохкомпонентних систем MgO – CaO – FeО – SiО2, CaO – MgO – ZnO – Al2O3 та 

визначено області складів, придатних для технології вогнетривів. Запропоновано схему 

дослідження переризів багатокомпонентних систем і побудовано переріз периклазовий 

вогнетрив – металургійний шлак. Розроблено склади і освоєно технологію периклазових та 

корундових вкладишів та безвипальної мулітокорундової основи плит для шиберних затворів. 

Проведено промислові випробування плит шиберних затворів в умовах ВАТ «ММК» ім. Їлліча. 

Технологія забезпечує зниження собівартості шиберних складених плит на 15–25 % в 

порівнянні з випальними внаслідок економії енерговитрат і зниження браку при виготовленні 

безвипальної основи.  

 

«Розробка складу грунтової склоемалевої фрити для електростатичного емалювання 

побутових плит за режимами 2С/1F та 1C/1F» 
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В роботі було проведено лабораторні дослідження з синтезу фрит для емалювання 

сталевих деталей побутових електричних та газових плит за технологією PUESTA за режимами 

2С/1F та 1C/1F. Досліджено фізико-хімічні властивості експериментальних емалевих фрит, 

порошків та покриттів. Проведено дослідно-промислові випробування фрит та покриттів, 

оптимізовано склад емалі та підготовлено технологічну документацію щодо параметрів її 

одержання та нанесення.  

Отримані результати проекту вирішують актуальну проблему відсутності вітчизняних 

високоякісних конкурентоспроможних склофрит для новітньої технології порошкового 

електростатичного нанесення на деталі сучасної побутової техніки. ЇЇ розв’язання дозволяє 

відмовитись від імпорту вартісних готових порошків та сприяє суттєвому розвитку виробництва 

побутової техніки в Україні. 

Створено нові матеріали – порошкові склоемалі DF 4, RGS2184, RGS2130, покровну емаль 

RPS2520. 
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9. Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із 

закордонними організаціями 
 

 В 2009 році НТУ «ХПІ» проводилась активна міжнародна діяльність із закордонними 

партнерами із 105 вищих навчальних закладів та фірм  36 країн світу, такими як Австрія, 

Бельгія, Велика Британія, В'єтнам, Греція, Данія, Індія, Іспанія, Італія, Китай, Нідерланди, 

Німеччина, Південна Корея, Польща, Росія, Румунія, Угорщина, Франція та ін. До цих країн з 

метою проведення спільних наукових досліджень та стажувань в 2009 році виїздили 324 наукові 

співробітники, викладачі, аспіранти та студенти. Загальний обсяг фінансування 35 міжнародних 

проектів за рахунок коштів іноземних фондів, грантів, та госпдоговорів НТУ «ХПІ» в 2009 році 

становив 494215 євро. 

НДПКІ «Молнія» в галузі міжнародного співробітництва у відповідності до п.8 

Міждержавної Угоди між Україною та Китаєм по мирному використанню космосу з 

Китайською космічною корпорацією виконується договір обсягом  976 тис. 800 грн. Проведено 

розробку і постачання технічних вимог для створення випробувального обладнання 

експериментальної бази щодо проведення випробувань об’єктів ракетно-космічної техніки до 

дії грозових розрядів та статичної електрики. 

 «ДФФД-ННФ» (Україна-США) – спільний проект фундаментальних матеріалознавчих 

досліджень – договір №ФU / 408-2008 від 03.07.2008р. «Керування термоелектричними 

властивостями кристалів і тонкоплівкових структур твердих розчинів вісмут-сурьма», науковий 

керівник Рогачова Олена Іванівна, проф., д.ф.-м. наук, 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 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. 

 На кафедрі фізики металів та напівпровідників проводилася робота за договором щодо 

міжнародного співробітництва з Nuricell Inc. (Корея, Сеул) «Розробка анодних матеріалів для 

тонкоплівкових батарей на основі вуглецю». Обсяг фінансування – 20 тис. USD. Виготовлено 

устаткування для низькотемпературного нанесення вуглецевих анодів на половинки батареєк 

(підкладка/катод/електроліт); нанесені тонкі вуглецеві плівки із застосуванням різних типів 

нанесення (магнетронне, вакуумно-дугове нанесення, пряме нанесення з іонного пучка С60) на 

зразки батареєк. Досліджено структуру й поверхневу морфологію анодів парад циклами зарядки 

– розрядки, структуру й морфологію вуглецевого аноду після циклування зарядка – розрядка, 

удосконалено умови нанесення вуглецевих анодів на основі результатів випробувань повних 
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батареєк та досліджень структури покриттів, досліджено структуру і морфологію поверхні 

плівкових вуглецевих анодів після удосконалення параметрів нанесення. Проведено аналіз 

результатів випробувань повних батареєк. Створене експериментальне устаткування дозволяє 

проводити виготовлення вуглецевих наноструктурних плівок для анодів тонкоплівкових 

літієвих батарей в широкому інтервалі параметрів синтезу. Узагальнення результатів 

випробувань якості нових батареєк дозволяє обирати тип вуглецевого матеріалу, метод його 

формування та удосконалити умови нанесення вуглецевих анодів для здійснення 

цілеспрямованої та прогнозованої модифікації їх структури з метою отримання 

конкурентоспроможних накопичувачів енергії малих розмірів. 

 Науково-дослідна робота за договором №99759 «Моделювання енергетичних систем 

Республіки Таджикистан» з фінансуванням на 2009 рік 30 тис. грн. передбачає збір, аналіз та 

структуризацію інформації про тенденції розвитку електроенергетики у Таджикистані, стан та 

перспективи розвитку об'єднаних енергосистем та ринку електроенергії, аналітичний огляд 

техніко-економічних, математичних та імітаційних моделей енергосистем та ринку 

електроенергії, сучасних програмних засобів та систем комп'ютерного моделювання великих 

енергосистем, оцінку можливості їх застосування при розробці концепції побудування і 

розвитку енергетичних систем та ринку електроенергії Таджикистану, постановку та 

формалізацію завдань моделювання і управління великими енергетичними системами 

Республіки Таджикистан.  

На стадії узгодження міжнародні договори про співдружність між Linnaeus University 

(Швеція) та Національним технічним університетом «ХПІ» та між університетом імені Люм’єра 

(Ліон, Франція) та Національним технічним університетом «ХПІ».  

 Кафедрою загальної та експериментальної фізики отримано один грант за програмою 

EUREKA (FP4) «Віртуальний центр для зустрічей та конференцій» (разом з Литвою та 

Словенією, частка НТУ «ХПІ» - біля 30 тис. євро). 

 В рамках програми ДААД кафедра отримала фінансування в розмірі 300 тис. грн., а по 

програмі (гранту) «Обчислювальна техніка» (м. Штутгарт, Німеччина) отримано фінансування в 

розмірі 80 тис. грн. за поточний рік. 

Протягом 2009 року за безпосередньої участі кафедри інтегрованих технологій 

машинобудування НТУ ”ХПІ” було подовжено співробітництво за відповідними договорами, у 

тому числі в науково-дослідній сфері, з Фраунгофер інститутом технології та автоматизації 

виробництва Штутгартського університету, Німеччина (термін дії договору 2005-2009 р.р.), з 

Грузинським технічним університетом (термін дії договору 2005-2009 р.р.) 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 2009 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 (Польща), Клагенфурта (Австрія), 

Мішкольца (Угорщина), Афін (Греція); форум-проект MicroCAD; видавничі проекти "Різання та 

інструмент в технологічних системах" і "Високі технології в машинобудуванні" (міжнародні 

збірники наукових праць); Tempus-проект із реєстраційним ЕС-номерам JEP 27198 2006). 

Завідувач кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні проф. А.І. Грабченко є 

співкоординатором участі України в європейському проекті ManuFuture згідно Сьомої Рамкової 

програми наукових досліджень ЄС на 2007-2013 рр. В 2009 році при координації Дрезденського 

технічного університету виконувався міжнародний проект за програмою Європейського Союзу 
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при участі кафедри "Інтегровані технології машинобудування" ім. М.Ф. Семка: Tempus 

application form Joint European Project 2006 “Комп’ютеризований промисловий дизайн” (JEP 

27198 2006). Завдяки успішній співпраці з партнерами за цим проектом матеріально-технічна 

база кафедри в 2009 році поповнилася сучасною технікою на суму близько 17 тис. грн. 

Міжнародний договір № М/360-2008 від 03.06.2008 р. «Підвищення ефективності 

використання природного газу в автомобільних двигунах», № д/р 0108U006928, науковий 

керівник – завідуючий кафедрою ДВЗ, доктор технічних наук, академік АН Вищої школи 

України Марченко Андрій Петрович. При виконанні договору розроблені конструкторські 

рішення впускної системи серійного двигуна з можливістю розміщення елементів впорскування 

стисненого природного газу, проведено аналіз експериментальних досліджень з метою 

вивчення особливостей протікання робочого процесу двигуна, який працює на стисненому 

природному газі та проаналізовані екологічні характеристики двигуна при роботі на стисненому 

природному Наукова робота 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. За 2009 рік одержані такі наукові результати: зроблено оцінку паливно-

екологічної ефективності застосування стисненого природного газу в автомобільному двигуні; 

наведена методика проведення розрахункових досліджень газового двигуна, за допомогою якої 

виконано розрахунки робочого процесу дизеля та газового двигуна; за результатами 

експериментальних досліджень визначені особливості протікання робочого процесу двигуна, 

що працює на стисненому природному газі, та проаналізовані екологічні характеристики 

двигуна при роботі на стисненому природному газі. Обсяг фінансування в 2009 році – 30 тис. 

грн. 

Лабораторія фізики напівпровідників та напівпровідникового матеріалознавства кафедри 

теоретичної та експериментальної фізики на протязі 11 років (1999-2009р.р.) веде сумісні 

наукові дослідження з вченими Массачусетського технологічного інституту США (Кембридж, 

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 у таких 

структурах. Лабораторія підтримує наукові зв’язки з колегами з різних країн по проблемі, що 

розробляється (Білорусь, Молдова, Росія, Тайвань, США, Франція, Німеччина).  

 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 плівок, які 

виготовляються методом імпульсного лазерного випарування речовини. Імпульсне лазерне 

напилювання речовини за рядом параметрів вигідно відрізняється від стаціонарних методів 

створення тонкоплівкових структур. Воно забезпечує високі температури випару на локальній 

ділянці поверхні мішені і миттєві швидкості конденсації в умовах високого ефективного 

вакууму, а також можливість випару будь-яких речовин з відтворенням у плівці вихідного 

складу матеріалу мішені. Пароплазмовий потік, який осаджується на підкладці, містить значну 

частину високоенергетичних іонів і збуджених атомів, що забезпечує інтенсивне утворення 

зародків і зниження температури епітаксійного росту. При імпульсному лазерному випару 

мішені на підкладці забезпечуються більш високі значення кінетичних параметрів конденсації 

речовини в порівнянні з термічним випаром. Під час транспортування мікрочастинок від мішені 

до підкладки (тривалість імпульсу конденсації τ1~10
-6

с) досягаються швидкості осадження~ 

10
19

-10
20

 см
-2

с
-1

, що на 5-6 порядків вище, ніж при термічному осадженні. Формування на 

підкладці кластерів відбувається в істотно нерівноважних умовах. Це визначає можливість 

формування нерівноважних структурних станів речовини. Це ультрадисперсні плівки, суцільні 

надтонкі епітаксіальні плівки, гранично газонасичені аморфні конденсати та ін. Нерівноважні 
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постконденсаційні структурні і фазові стани лазерних конденсатів можна змінювати, ініціюючи 

релаксаційні процеси в плівках. 

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. Основна мета проекту - пошук нових 

шляхів керування термоелектричними (ТЕ) властивостями твердих розчинів Bi-Sb. 

Кафедра має госпдоговір зі сумісним українсько-болгарським підприємством “Пірана”. 

В 2009 р. на кафедрі технології кераміки виконувались 4 договори про співробітництво з 

вузами інших країн: 

– НТУ «ХПІ» – Російський хіміко-технологічний університет ім. Д.І. Менделєєва (РХТУ 

ім. Д.І. Менделєєва, Росія); керівники – д.т.н., проф. М.І.Рищенко, д.т.н., проф. Брагіна Л.Л.; 

 – НТУ «ХПІ» – Вісмарська Вища технічна школа (Німеччина); керівники  –д.т.н. проф. 

М.І.Рищенко, к.т.н., доц. О.Ю.Федоренко;   

– НТУ «ХПІ» – VSB – Технічний Університет Острави (Чехія); керівники  – д.т.н., проф.. 

Брагіна Л.Л., к.т.н., проф.. Соболь Н.П.; 

– НТУ «ХПІ» – Інститут будівельних матеріалів Ф.А. Фінгера Веймарського університету 

«Баухаус» Федеративної Республіки Германія. 

За договором з РХТУ ім. Д.І. Менделєєва у звітний період відбувся обмін науково-

технічною інформацією та новими виданнями між вченими кафедр технології кераміки, 

вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» та кафедр факультету хімічної технології силікатів 

РХТУ ім. Д.І. Менделєєва. Основною метою договору з Вісмарською Вищою технічною 

школою є вирішення різних науково-дослідних задач переважно в галузі утримання та санації 

будівельних споруд, що передбачає проведення сумісних досліджень на конкретних 

будівельних об’єктах з використанням лабораторного обладнання та вимірювальної техніки 

кожного з партнерів. 

В рамках договору про науково-технічне співробітництво з Вісмарською Вищою Школою 

(Федеративна республіка Германія) з 01.09.2009 року стартував  міжнародний проект (Вища 

Школа Нюрнберг, професор В. Крчма, Вища Школа Лаузиць, професор Х. Штопп, Вища Школа 

Нойбрандербург, професор Малорний, НТУ «ХПІ» професор Космачов С.М.) «Безбіоцидні 

системи для редуціювання утворення біоплівок на термічно-санованих фасадах», який буде 

здійснюватися до 31.08.2012 року.  

В 2009 році проведено розробку складів та виготовлення дослідних зразків фасадних 

елементів на основі мінеральних зв’язуючих, а також керамічних випалених (в тому числі, з 

поливними покриттями з підвищеним вмістом ТіО2 з антимікробіальним (антибактерицидною 

дією) та нульовим вмістом органічних біоцидів). 

Згідно з Угодою про співробітництво в області наукових досліджень та освітньої 

діяльності між кафедрою технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» та 

Інститутом будівельних матеріалів Ф.А. Фінгера Веймарського університету «Баухаус» 

Федеративної Республіки Германія, яку підписано 16.03.2009, її метою є створення сприятливих 

умов для співробітництва в області учбового процесу, підвищення кваліфікації і наукових 

досліджень. Згідно з договором, передбачено обмін науковими співробітниками та студентами; 

співробітництво та взаємна підтримка в учбовому процесі та підвищенні кваліфікації, 

співробітництво в підготовці та створенні підручників та учбово-методичних посібників; 

співробітництво при розробці та виконанні науково-дослідних проектів. Продовжується творче 

співробітництво з Інститутом хімії Комі НЦ УрВ РАН (м. Сиктивкар) з проблем синтезу 

наночастин безкисневих сполук, де проф. Семченко Г.Д. є консультантом з використання золь–

гель процесу для синтезу ультрадисперсних порошків та наночастин. 

Загальним підсумком міжнародної діяльності кафедри є значне розширення зв’язків з 

навчально-освітніми та науково-дослідними установами різних країн та укріплення навчальної 

та наукової бази. 
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В 2009 році викладачі кафедри прийняли участь у підготовці п’яти проектів на отримання 

гранту TEMPUS. Результатом стало затвердження проекту „Електронна інтернаціоналізація 

навчання у співпраці” на 2010 – 2012 роки. 

У 2009 році налагоджено ділові контакти кафедри ФМЕГ з Королівським технологічним 

інститутом (Стокгольм, Швеція). В межах цього співробітництва в жовтні місяці зав. кафедрою 

Хрипунов Г.С. в складі Української делегації Науково Технологічного Центру України приймав 

участь в заходах спрямованих на запровадження сумісних досліджень. В грудні цього року зав. 

кафедрою Хрипунов Г.С. і доц. Меріуц А.В. за запрошенням керівника групи твердого тіла 

Королівського технологічного інституту Clas Person прийняли участь з доповідями у робочому 

семінарі та розробили два сумісних проекту наукових досліджень в галузі плівкового 

матеріалознавства, які будуть подаватися на конкурс у Швеції для отримання фінансування. 

Продовжується науково-технічна співдружність між державним підприємствами ХКБМ 

ім. О.О.Морозова та НТУ «ХПІ»,  Об’єднаним науково-дослідним інститутом Збройних Сил, а 

також між фірмою ST Microelectroniks NV (Нідерланди) та НТУ «ХПІ» за напрямком «Розробка 

методів забезпечення живучості інформаційних особливостей передачі інформації», яка 

здійснюється у рамках довгострокових договорів, метою яких є зміцнення та розширення 

творчої співдружності, що спрямована на розробку та впровадження у виробництво досягнень 

науки і техніки, підвищення науково - технічного потенціалу України. Угоди передбачають 

розробку методів аналізу живучості та засобів захисту інформаційних систем. У рамках 

договорів розроблено узагальнену модель, яка враховує виконання трьох договорів та здійснено 

аналіз існуючих стандартів до середовища передачі інформації та узгодження вимог протоколів 

передачі з можливостями фізичних каналів. 

Кафедра інтелектуальної власності здійснює співробітництво із ТОВ «IBM Україна» на 

підставі Меморандуму про взаєморозуміння між НТУ «ХПІ» та ТОВ «IBM Україна», який 

укладено 29 січня 2007 року.  Відповідно до меморандуму та наказу ректора НТУ «ХПІ» від 

28.01.2008 № 64-I на базі спільної науково-технічної впроваджувальної лабораторії кафедри та 

МІПО «Прикладні інформаційні системи» виконуються пілотні проекти: створення Лабораторії 

сервіс-орієнтованих архітектур інтеграції інформації для впровадження в навчальний процес 

наукових досліджень і розробок кафедри та сучасних корпоративних інформаційних технологій 

IBM; розробка та впровадження типових кафедральних елементів інформаційної системи 

керування університетом з використанням інформаційних технологій IBM. Дані технології 

базуються на відкритих стандартах і в значній мірі є незалежними. Приклади реалізації 

технологій базуються на всіх основних лінійках програмних продуктів фірми IBM (DB2, 

WebSphere. Rational, Tivoli, Lotus), а також на продуктах співтовариств Відкритих кодів (Linux, 

Eclipse, Apache, Open Grid Forum і ін.). 
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10. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що 

здійснювалась спільно з науковими установами НАН та галузевих академій 

наук України. 
 

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. 

У 2009 році науковці університету спільно з представниками Національної академії наук 

України (Інститут  проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України, Інститут 

світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил 

України НАН України) та Академією педагогічних наук України (Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання АПН України)  отримали 2 Держаних премії України в галузі 

науки і техніки та премію НАН України ім. В.Є. Лашкарьова:  

- Створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт (від університету 

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки – Суботович В.П.). 

В роботі вирішено  важливу науково-технічну проблему шляхом створення і 

впровадження високоефективних і надійних турбін нового покоління, які не поступаються 

зарубіжним аналогам і можуть бути використані при модернізації тих, що діють, і будівництві 

нових ТЕС. Реалізація задачі базується на комплексі наукових досліджень, спрямованих на 

удосконалення термогазодинамічних процесів в 

проточній частині турбін. Питання підвищення 

енергоефективності проточної частини тісно пов'язані із 

завданнями забезпечення конструктивної міцності і 

надійності турбіни. Особлива увага приділена створенню 

робочої лопатки останнього ступеня з активною 

частиною великої довжини, яка забезпечує високі 

техніко-економічні показники в широкому діапазоні 

режимів роботи. Це зумовило створення методики 

попередньої автоматизованої розробки профілів робочих 

лопаток останніх ступенів з урахуванням забезпечення 

міцності і вібраційної надійності.  

На базі новітніх наукових і конструкторських 

розробок створено, освоєно у виробництві і в 

експлуатацію турбіни нового покоління К-325-23,5; К-

310-23,5; К-320-23,5. Це дозволило досягти високих 

показників коефіцієнта корисної дії циліндрів (циліндр 

високого тиску – 89,3%; циліндр середнього тиску – 

93,6%; циліндр низького тиску – 85%). 

Загальний економічний ефект від впровадження турбін нового покоління і модернізації 

турбін К-300-240 складає  понад 2 млрд. грн. 

Результати роботи впроваджені в Україні на Зуївській, Зміївській і Придніпровській ТЕС, 

а також на теплових електростанціях Російської Федерації, Казахстану і Китаю. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Dampfturbine_Montage01.jpg
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- Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-

економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва (від університету 

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки – Кононенко І.В.). 

Автором створено і досліджено високоефективні методи прогнозування стану 

зовнішнього та внутрішнього середовища виробничо-економічних систем масштабу країни, 

галузі, підприємства (метод на основі Н-критерію, метод на основі бутстреп-оцінювання, метод 

адаптивної фільтрації та прогнозування). Методи орієнтовані на залучення всієї доступної 

інформації про об’єкт дослідження (формалізованої, експертної). Створені методи дозволяють 

розробляти прогнози з точністю, яка перевищує точність прогнозів, виконаних відомими в світі 

методами. 

 Створено та досліджено гаму методів оптимізації типажу перспективної продукції (в 

статичній і динамічній постановках, з урахуванням нечіткої вихідної інформації, для задач з 

обслуговуванням паралельних і послідовних заявок, з використанням системної оптимізації, з 

алгоритмічними та аналітичними цільовими функціями і обмеженнями, у немарковській 

постановці). 

 Створено і досліджено методи багатокритеріальної оптимізації проектів та програм 

розвитку виробничо-економічних систем. Методи орієнтовані на розв’язання динамічних 

немарковських задач з алгоритмічними та аналітичними цільовими функціями і обмеженнями, в 

тому числі з нечіткими вхідними даними, з використанням системної оптимізації. Створено і 

досліджено методи аналізу стійкості рішень задач оптимізації програм розвитку виробничо-

економічних систем до невизначеності вхідних даних. 

 Методи оптимізації типажу виробів і методи багатокритеріальної оптимізації проектів і 

програм розвитку виробничо-економічних систем перевершують можливості кращих світових 

досягнень в цій галузі за адекватністю опису об’єкта та за можливістю розв’язання задач 

великої розмірності. 

 Запропоновано модель та метод оптимізації часу та вартості проекту для задач з 

альтернативними варіантами виконання робіт або їх комплексів. Альтернативні варіанти 

задаються у вигляді фрагментів сітки, складним чином пов’язаних з попередніми та наступними 

роботами проекту.   

У відповідності до закладених ним принципів в Інституті машин і систем в 1994-1996 рр. 

було створено реальну комп’ютеризовану систему управління розвитком виробничо-

економічних об’єктів. За допомогою цієї системи було розроблено проекти стратегій розвитку 

таких галузей, як автомобілебудування та тракторобудування України, ряду підприємств 

України.  

Під керівництвом проф. І.В.Кононенка розроблялися прогнози соціально-економічного 

розвитку України у 1994 та 1998 рр. 

 За допомогою створених наукових засад і методів розв’язано задачу прогнозування 

технологічних потреб рослинництва у тракторах, попиту на них, знайдено раціональний типаж 

тракторів для рослинництва України. Розв’язано задачу прогнозування технологічних потреб та 

попиту на вантажні автомобілі, знайдено раціональний типаж вантажних автомобілів для умов 

України. Розроблено прогнози обсягів виробництва тракторів, вантажних автомобілів, 

автобусів, легкових автомобілів, підшипників кочіння в Україні. 

В період роботи І.В. Кононенка національним експертом Організації Об’єднаних Націй з 

Промислового Розвитку (UNIDO) в 1995-1996 роках при його безпосередній участі за короткий 

термін вдалося підготувати в Україні десятки інвестиційних проектів у відповідності до 

світових вимог і почати широко презентувати їх за кордоном.  

 Створені методи впроваджено в Мінпромполітики України, а також при розробці 

стратегій та інвестиційних проектів для десятків підприємств України.  



 147 

 Колективом під керівництвом автора роботи було виконано більше 30-ти науково-

дослідних робіт на замовлення Верховної Ради України, Міністерства економіки, 

Мінпромполітики, МОН  і окремих підприємств України, Росії, Великої Британії. 

За активною участю автора роботи у 2000 р. в НТУ „ХПІ” створено першу в Україні 

кафедру стратегічного управління. В НТУ „ХПІ” на базі цієї кафедри підготовлено 180 

спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Управління проектами» для економіки України та 

інших країн. 

Під керівництвом І.В. Кононенка підготовлено 5 кандидатів наук.  

За його активною участю у 2004 р. створено перший в Україні  “Центр трансферу 

технологій”. За період з 1991 по 2008 роки І.В.Кононенком було видано дві монографії, три 

навчальні посібники, підготовлено 104 наукові статті. Результати роботи представлено на 4-х 

Міжнародних конгресах, симпозіумах, конференціях в Австралії, Італії, Туреччині, Франції 

тощо.   

- Цикл робіт «Коливальні і хвильові процеси НВЧ діапазону» (від університету лауреат 

премії НАН України  ім. В.Є. Лашкарьова  Яковенко І.В.).   

Цикл робіт  містить низку теоретичних та розрахункових моделей опису механізмів 

взаємодії струмів, наведених зовнішнім електромагнітним випромінюванням з хвильовими 

процесами, що визначають функціональні  призначення твердотільних структур. Ці моделі 

дозволяють: 

1. Визначити імпульсну електричну стійкість низки багатошарових структур (метал-

напівпровідник–метал, метал–діелектрик-напівпровідник, діелектрик–напівпровідник–

діелектрик), яка характеризує умови виникнення критичних режимів  роботи  

(вторинний тепловий пробій) ; 

2. Визначити дисперсійні характеристики структур метал–напівпровідник–метал в 

умовах,  коли потік заряджених частинок, обумовлений дією стороннього 

електромагнітного випромінювання (ЕМВ), рухається вздовж або по нормалі до межі 

поділу цих середовищ;  

3. Визначити вплив змін параметрів субміліметрових структур (густини носіїв, їх 

дрейфової швидкості та ефективної маси), що виникають внаслідок дії стороннього 

ЕМВ, на їх дисперсійні характеристики; 

4. Визначити вплив дефектів кришталевої гратки напівпровідникових матеріалів, що 

виникають внаслідок дії ЕМВ, на дисперсійні характеристики  гомо- та  гетерострутур 

напівпровідникової електроніки . 

Таким чином, отримані результати роботи дозволяють визначати  аналітичні  моделі 

фізичних процесів взаємодії хвиль та зарядженних частинок у багатошарових структурах, 

здійснювати математичне моделювання функціонування цих приладів напівпровідникової 

електроніки, та отримати математичні моделі критеріїв  їх зворотніх відказів в умовах дії 

стороннього ЕМВ. 

Результати роботи активно використовуються  на  підприємствах та організаціях 

Міністерства промполітики  та Міністерства освіти і науки України, де використовуються 

сучасні електронні вироби (персональні ЕВМ,. системи зв’язку та обробки інформації), а також 

у  потужних наукових закладах, таких як    Інститут  радіофізіки та електроніки НАН України,  

Національний науковий центр “Харківський фізико–технічний інститут ”, з метою забезпечення  

працездатності  систем зв’язку в аварійних умовах, наприклад, при влученні блискавки , відказу 

ЛЕП  та інше. 

 

Спільно з науковими установами НАН України співробітниками університету було 

проведено 6 наукових і науково-технічних заходів, а саме:  
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- ХVII Міжнародна науково-практична конференція «MicroCAD-2009» проводилася  

спільно з Інститутом надтвердих матеріалів НАН України та  

Інститутом  проблем машинобудування НАН України (біля 1100 учасників); 

- Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми фізики конденсованого стану» 

(присвячена 100-річчю з дня народження Л.С. Палатника) проводилася спільно з Національною 

академією наук (біля 250 учасників); 

- Науково-технічна конференція «Проблеми якості, довговічності зубчастих передач, 

редукторів, їх деталей та вузлів» ЗП-2009  проводилася спільно з Національною академією наук 

України (біля 120 учасників); 

- Міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність-

2009» (СЕЕ-2009) проводилася спільно з Інститутом електродинаміки НАН України та 

Науковою радою НАН України «Наукові основи електроенергетики» (біля 100 учасників); 

- Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого 

електроприводу. Теорія і практика» проводилася спільно з Інститутом електродинаміки  НАН 

України (біля 150 учасників); 

- Постійно діючий семінар наукової Ради НАН України з комплексної проблеми «Наукові 

основи електроенергетики» проводився спільно з Національною академією наук України (біля 

80 учасників).  

 

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.  

У цьому році в університеті  створено спільно з Українським мовно-інформаційним 

фондом НАН України Науково-дослідний центр інтелектуальних систем і комп’ютерної 

лінгвістики.  

В НТУ «ХПІ» працюють 3 академіки, 1 член-кореспондент НАН України,  

29 академіків та членів – кореспондентів  галузевих академій таких як, Академія  технологічної 

кібернетики, Академія вищої школи, Екологічна академія, Академія  інженерних наук, 

Технологічна академія тощо. 

 

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 сорбції та проблем ендоекології 
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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. 

 

НТУ «ХПІ» входить до регіонального Академічного освітньо-наукового комплексу 

«Ресурс» (АНОК «Ресурс»), головним завданням якого забезпечення єдності наукової і 

освітньої діяльності, розвитку науки та підвищення якості освіти, спільне використання 

наукового обладнання ВНЗ та установ НАНУ для підготовки спеціалістів, магістрів та фахівців 

високої кваліфікації. Цей комплекс поєднує науково-технічний потенціал Інституту проблем 

машинобудування ім. Підгорного НАН України, Національного наукового центру «ХФТІ» та 

восьми провідних ВНЗ м. Харкова, в тому числі НТУ «ХПІ». Одним із приоритетних завдань 

АНОК є участь у виконанні програми енергозбереження. Так, напрацьовані та передані до 

Харківської обласної державної адміністрації перелік проектів, які здатні вирішити ряд 

конкретних завдань зменшення енерговитратності виробництва та об’єктів соціальної сфери 

Харківського регіону. 

Наприклад, роботи кафедри технічна електрохімія координуються тематичними планами 

інститутів НАН України, подаються спільні проекти. Професори кафедри входять до складу 

наукової ради з проблем "Електрохімія" НАН України (Байрачний Б.І., Сахненко М.Д), 

Міжвідомчої науково-технічної ради з проблем корозії та протикорозійного захисту металів при 

Президії НАН України (проф. Сахненко М.Д.) і Асоціації 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). ДУ 

“Інститут мікробіології і імунології ім.І.І.Мечнікова АМН України” дав позитивну оцінку блоку 

знезараження водяних систем рециркуляційного водопостачання міських фонтанів (для 

забезпечення епідеміологічної безпеки громадян), в підготовці к експлуатації якого прийняли 

участь співробітники кафедри. Науковці кафедри проводили  засідання Наукової ради НАН 

України з проблем «Неорганічна хімія» і «Електрохімія» спільно з Інститутом загальної і 

неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України. З програмною доповіддю, у якому був 

проаналізований сучасний стан і проблеми нанохімії, а також узагальнені перспективні рішення 

й розробки НТУ «ХПІ» у цьому напрямку, виступив ректор університету, професор Л.Л. 

Товажнянський. 

У 2009 році кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики 

виконувала  проект за підтримки Науково Технологічного Центру України: «Розробка 

лабораторної технології виготовлення гнучких сонячних елементів на основі телуриду кадмію» 

№4301. Цей проект виконувався сумісно з Інститутом Фізики Напівпровідників (НАН України) 

та з Інститутом Фізики (Академія Наук Азербайджану). 

Кафедрою стратегічного управління ведеться спільна робота з державною установою 

«Інститут економіки і прогнозування» НАН України з аналізу стану інноваційної діяльності в 

Україні і шляхів її поліпшення в рамках договору про творчу співдружність між нашими 

організаціями. Проведено відповідний аналіз на ряді харківських підприємств. 
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Кафедрою фізики металів та напівпровідників спільно з:   

- Науково-навчальним центром Харківський фізико-технічний інститут:  

досліджені 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 висококоерцитивними, а також алмазні та алмазоподібрі покриття. Були виготовлені 

плівки гафнію. Започатковані роботи з використання в ХФТІ унікального прискорювача 

електронів з енергією до 40 МеВ. Використовуються також джерело плазмових потоків, 

джерело жорстких рентгенівських квантів. Здійснюються також  дійові контакти з 

розрахунково-теоретичних досліджень в галузі магнетизму. 

- ФТІНТ НАН України: 

проведені 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. Спільні з відділом 

низькотемпературного магнетизму ФТІНТ проведено дослідження багатошарових плівок 

Co/Cu(111), виготовлених на кафедрі ФМНП.  

 Інститутом  радіофізики та електроніки НАН України:  

укладено договір про співробітництво, яке здійснюється у таких аспектах: 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; Спільні роботи зі створення ЕПР- спектрометрa 

з локальним статичним намагнічувальним полем на основі високоанізотропних постійних 

магнітів. 

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. 

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 

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 
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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. 
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11. 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,  а також в питаннях розвитку 

енергозбереження, поліпшення інвестиційної привабливості харківського регіону. 

В квітні місяці 2009 року з ініціативи Харківської обласної державної адміністрації був 

проведений ІV обласний конкурс «Найкращій молодий науковець Харківщини». Мета 

цього конкурсу полягає у виявленні та підтримці найбільш активних молодих науковців 

Харківщини, створенні умов для реалізації їх інтелектуального потенціалу у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності.  

 

 
 

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 382 

наукових робіт від, з них 337 подано від вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації та 

45 від наукових установ регіону за 11 напрямками, в тому числі від нашого університету на 

конкурс було подано 53 роботи за 10 напрямками. В роботі 8 (з 11) експертних комісій 

прийняли участь 17 провідних вчених та професорів НТУ «ХПІ».  

За підсумками конкурсу молоді науковці нашого університету отримали: 2 гранти на 

продовження досліджень та 12 персональних комп’ютерів. 

На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 24 липня 

2000 року № 703 "Про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації в області 

науки" (зі змінами від 18 липня 2006 року № 377) в області проводиться щорічний конкурс на 

здобуття іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації для видатних та 
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обдарованих молодих (віком 20 - 35 років) науковців. Іменні стипендії облдержадміністрації 

призначаються 20 видатним та 20 молодим науковцям з метою стимулювання їх творчої праці 

та засвідчення видатних особистих досягнень за 11 номінаціями (хімія, фармація, гуманітарні 

науки, медицина і біологія, математика, технічні науки, фізика та астрономія, аграрні науки, 

правознавство, економіка, інформатика та комп’ютерні науки). Цього року в конкурсі взяли 

участь 112 претендентів з числа наукових працівників 19-ти науково-дослідних, проектно-

конструкторських та наукових установ, а також вчених і викладачів з 21 (19 державних і 2 

приватних) вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації. Усього було подано 

матеріалів від 45 кандидатів на здобуття стипендії видатним науковцям і від 67 кандидатів на 

здобуття стипендії молодим науковцям. Найбільше матеріалів надійшло від Фізико-технічного 

інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України, Державної наукової установи 

"Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України, Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України; Національного технічного університету 

"Харківський політехнічний інститут", Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна, Харківського національного університету радіоелектроніки. За результатами конкурсу 

вченими університету отримані 3 іменні стипендії Харківської обласної державної 

адміністрації. 

 

 
 

Протягом 2009 року НТУ “ХПІ” провів спільно з облдержадміністрацією Харківської 

області  ряд виставкових заходів, а саме: 

Засідання обласної науково-координаційної ради з питання «Енергозберігаючі 

технології та альтернативні види енергії» (м. Київ, 26 лютого 2009р). В заході взяли участь 

голова облдержадміністрації Арсен Борисович Аваков, його заступники: Володимир 

Миколайович Бабаєв, Людмила Олександрівна Бєлова, голова обласної ради Сергій Іванович 

Чернов, керівники райдержадміністрацій, райрад, мери міст обласного значення, науковці, 

представники промислових підприємств та бізнес-структур. 
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Перед засіданням усі учасники мали змогу ознайомитись з розробками університету: 

приладами та новітніми технологіями в галузі електроенергетики та енергозбереження. 

Підвищеною зацікавленістю у відвідувачів користувались експонати: базовий елемент 

геліосистеми, автоматизований електропривод на базі ВНД, автоматизована система 

моніторингу сонячних фотоелектричних модулів, елементи теплообмінника для 

індивідуального теплопункту, фрагмент "теплої" підлоги, перетворювачі частоти струму тощо. 

 

Міжнародну виставку «URBIS INVEST 2009» (м. Брно, Чехія, 21-25 квітня 2009р.). З 

метою збільшення експорту Харківської області та згідно розпорядження голови Харківської 

обласної державної адміністрації від 26 лютого 2009 року № 93 «Про презентацію експертних 

можливостей та інноваційно-інвестиційного потенціалу Харківської області на міжнародній 

виставці у м. Брно Республіка Чехія», а також у відповідності до заходів, передбачених 

частиною ІІІ програми економічного і соціального розвитку  Харківської  області,  затвердженої  

рішенням  обласної  ради  від  03.02.09 №1106-V, Харківська обласна державна адміністрація 

здійснила підготовку експозиції Харківської області на міжнародній виставці «URBIS INVEST 

2009». 

В експозиції обласного виставкового стенду демонстрували свої проекти підприємства, 

наукові установи, вищі навчальні заклади. Університет презентував три інвестиційні проекти: 

магнітний та електромагнітний підвіс для роторних машин, нанотехнології з виробництва 

магнітних плівок, перетворювач струму для електродвигунів ескалаторів метро і один 

інноваційний – модульна теплоустановка. 

До складу офіційної делегації області було запрошено і ректора НТУ «ХПІ». На виставці 

він презентував університет, його представлені проекти, а також інноваційно-інвестиційний 

потенціал Слобожанщини. Відбулись ділові зустрічі з представниками підприємницьких 

структур країн світу, які були представлені на виставці. 

 

Виставку-презентацію Харківської області в рамках загальнодержавної виставкової 

акції  «Барвиста Україна» присвяченій 18 річниці незалежності нашої Держави (м. Київ, 

18-21 серпня 2009р.). В рамках акції в Національному комплексі «Експоцентр України» 

проходила виставка досягнень усіх областей, а також Всеукраїнський конкурс «Кращій 

вітчизняний товар 2009 року».  

На виставковому стенді НТУ «ХПІ», який входив до експозиції Харківської області, 

презентувались розробки в галузях високих технологій, енергозбереження та машинобудування, 

нано- та інформаційних технологій, хімічних та біохімічних технологій, охорони 

навколишнього середовища, дослідження геокосмосу, випробувань вузлів та деталей машин на 

наявність електромагнітної стійкості та сумісності, воєнно-промислового комплексу. 

Демонструвались підручники та навчальні посібники, видані державною мовою за останні роки 

. Загальна кількість експонатів сягнула 36. 

Серед нових експонатів треба відзначити макет теплого дому, для будівництва якого були 

залучені розробки і передові технології вчених 8 кафедр університету, енергозаощаджувальна 

система запалювання ДВЗ, монтажно-будівельні профілі та композиційна-арматура, модуль 

геліосистеми потужністю 1 КВт тощо.  

 

Міжнародну універсальну оптово-роздрібну виставку-ярмарок «Курская Коренская 

ярмарка – 2009» (м. Курськ, Росія, 18-21 червня 2009р.). 

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 м. Свобода Курської області РФ. 

Виставку оглянули губернатор Курської області, керівні працівники Курської обласної 
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держадміністрації, фахівці і науковці. Учасники ярмарку і виставки дали високу оцінку 

експозиції Харківської області, зокрема науковим розробкам нашого університету. 

 

Щорічну виставку-презентацію Московської області «Подмосковье-2009» (м. 

Москва, 23-26 вересня 2009р.). У відповідності до заходів Регіональної програми розвитку 

експортного потенціалу Харківської області на 2008-2009 роки Харківська обласна державна 

адміністрація забезпечила підготовку обласної експозиції у МВЦ «Крокус Експо» 

Красногорського району Московської області РФ і в якій наш університет приймав активну 

участь. 

 В експозиції НТУ «ХПІ» були представлені новітні технології в галузі 

машинобудування, енергозбереження, інформації, хімії тощо.  

 За час роботи виставки експозицію відвідали понад 300 фахівців підприємств, фірм, 

наукових установ Красногірського району Московської області. 

За участь і активну роботу на виставці університет нагороджено Дипломом губернатора 

Московської області.  

 

Міжнародну виставку «Наука і виробництво. Машинобудування Харківщини» в 

рамках Великого Слобожанського Ярмарку (м. Харків, 24-27 вересня 2009р.). Від 

університету було представлено 39 розробок, які демонстрували наші здобутки на ниві науково-

дослідної роботи за останні роки. Жвавий інтерес у відвідувачів викликали роботи в галузях 

енергозбереження, комунальної енергетики, нетрадиційних джерел енергії, хімічних і 

біохімічних технологій, інформаційних технологій, енерго- та машинобудування. Багато 

цікавих питань було висказано на адресу розробкам, які удостоєні Державних премій України в 

галузі науки і техніки або стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний 

товар року». 

Стенд відвідали і ознайомились з роботами НТУ «ХПІ» фахівці підприємств регіонів-

партнерів Харківської області: Великопольське Воєводство,  Мінська, Московська, 

Бєлгородська, Курська області, а також керівники  посольств, представники торговельно-

економічних місій РФ, Угорської Республіки, Республіки Білорусь, Азербайджанської 

Республіки. Вони отримали рекламні проспекти та іншу інформацію щодо робіт які їх 

зацікавили.  
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12. Відомості  щодо поліпшення рівня  інформаційного забезпечення 

наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та 

баз даних  провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну 

діяльність. 
 

В університеті на основі без паперових технологій створена чітка система оперативного 

інформування референтів кафедр, науковців, викладачів, аспірантів та студентів про нові 

надходження науково-інформаційних видань до фонду, нові інформаційні ресурси, наукові 

заходи університету та бібліотеки, а участь у асоціаціях та співпраця у 5 корпоративних 

проектах покращило документне та інформаційно-бібліографічне забезпечення користувачів 

інформації. 

Комплекс заходів, проведений в межах першого Міжнародного Тижня Відкритого 

Доступу, що дозволило користувачам науково-технічної інформації долучитися до результатів 

наукових досліджень у світі. 

 

Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ» забезпечує доступ читачів до: 

 

ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ НТБ: 

 

Загальний фонд, усього примірників: 1 484 582 

 

книги 939 765 

періодичні видання  

ретроспективний журнальний фонд          назв 

                                                         примірників 

 

1 008 

281 531 
поточна передплата 2009 р. 

журнальний фонд                                        назв 

                                                         примірників 

 

 

282 

1 795 

 

32 тематичні БД електронних реферативних журналів 2007 – 2008 рр на компакт дисках 

за тематикою: астрономія; машинобудування; металургія; механіка; транспорт; фізика; корозія 

та захист від корозії; хімія; електротехніка; енергетика та ін..  

 

БД «Зведений електронний каталог науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ» Налічує 

219733 бібліографічних описів документів з фонду науково-технічної бібліотеки. 

БД «Рідкісні видання» Містить розширений бібліографічний опис 6727 цінних та 

рідкісних друкованих видань 17-19 століть з фондів науково-технічної бібліотеки. 

БД «Навчальна література» Містить 2284 бібліографічних описів та повних текстів 

електронних версій навчальних видань. 

БД «Повнотекстова БД друкованих видань вчених НТУ «ХПІ» Містить 

бібліографічний опис та повні тексти 806 електронних версій наукових та навчальних видань, 

авторами яких є вчені та викладачі НТУ «ХПІ». 

БД «Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» Зібрання повних текстів 74 тематичних випусків збірника наукових праць «Вісник 

Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут» починаючи з 

2008 року. 
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БД «Ресурси віддаленого доступу» БД містить 181 посилання на WEB-ресурси з 

довідковими матеріалами та науковими і навчальними повнотекстовими виданнями. Надає 

можливість самостійного проведення багатоаспектного пошуку. 

БЕЗКОШТОВНИЙ ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП У МЕЖАХ СПІВПРАЦІ З 

ВИДАВНИЦТВАМИ. 

 

БД Електронна бібліотека ТОВ «Центр навчальної літератури», яка налічує близько 

500 ретельно відібраних найпопулярніших підручників власного видання за різними 

тематиками: аудит, бухгалтерський, кадровий облік, фінанси, економіка, менеджмент, 

маркетинг, право, гуманітарні, природничі та технічні науки. 

 

БЕЗКОШТОВНИЙ ДОСТУП ДО РЕСУРСІВ НА КОРПОРАТИВНИХ ЗАСАДАХ 

(ЯК ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЙ  АРБІКОН, "ІНФОРМАТІО-КОНСОРЦІУМ"ТА У 

СПІВПРАЦІ З ГПНТБ РОСІЇ). 

 

Банк даних автоматизованої системи Російського Зведеного каталогу з науково-

технічної літератури (АС РСвК НТЛ) Містить записи бібліографічних описів та інформацію 

про місце знаходження документів з природничих наук, техніці, сільському господарству, 

медицині, економіці, маркетингу, соціології, екології, історії науки і техніки, інформації 

бізнесу. 

Бібліографічна БД російських періодичних «МАРС» Доступ забезпечено у межах 

міжнародного проекту «Міжрегіонального аналітичного розпису статей» (МАРС), як члени 

асоціації АРБІКОН, налічує понад 7 000 000 аналітичних описів статей з російськомовних 

періодичних видань, з понад 1 300 назв журналів з можливістю отримання повних текстів за 

проектом електронної доставки документів (ЕДД). Щорічне поповнення зведеної бази даних – 

більше 200 000 бібліографічних записів. 

БД SCOPUS Універсальна реферативно-бібліографічна БД одна з найбільших у світі. 

Забезпечує пошук публікацій з 17000 журналів (4000 видавництв), з них біля 80 українських 

наукових журналів та 350 російських. Глибина пошуку ретроспекції з 1960 х років. Загальний 

обсяг БД - біля 35 млн. записів. 

БД MarketLine БД забезпечує доступ до 30000 дос'є приватних і публічних компаній, 

понад 2600 промислових дос'є і 215 дос'є країн. Додатково включає БД економічних даних з 

питань злиття компаній БД макроекономічних показників національних економік по розділах: 

сільське господарство, споживання, демографія, освіта, енергія, ринок праці, охорона здоров'я, 

фінансування, тощо. БД ринку акцій компаній (ретроспектива 10 років, прогноз розвитку на 3-5 

років) 

БД Business Insights БД пропонує доступ до бібліотеки звітів по стратегічному 

менеджменту по галузях: товари масового споживання, охорона здоров'я, фінансування, 

виробництво і споживання енергії, промислові і трудові ресурси, тощо. Система забезпечує 

додаткові можливості перекладу з англійської мови на іспанську, французьку, німецьку, 

італійську, російську, японську та ін. мови. а також можливості графічного представлення 

інформації і генерування власних звітів 

БД OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE Колекція понад 2000 книг видавництва Oxford з 

біології, бізнесу та менеджменту, класичної літератури, економіки та фінансів, лінгвістики, 

історії, літератури, математики, музики, політичних наук, філософії, фізики та питань релігії. 

БД Oxford Reference Online -Premium Edition Система включає понад 1 млн. 

довідкових статей за 25 предметними розділами, понад 130 довідників, деякі тезауруси та 

граматичні довідники, понад 12 000 ілюстрацій та 500 повно кольорових мап. 
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Oxford English Dictionary Найбільший словник англійської мови, який включає 600 000 

слів, що використовувалися протягом останніх 1500 років. Онлайнова версія словника здатна 

підтримувати різноманітні дослідження розвитку англійської мови. 

БД компанії Lexis-Nexis Юридична інформація  (Federal & State Cases, Shepard's(R) 

Citations,Federal & State Codes, Tax Law, Canadian Court Cases, Canadian Legislation, European 

Union, Commonwealth & Foreign Nations, Patents). Бізнес інформація (Company Profiles, SEC 

Filings, Accounting, Country Profiles). Інформація по персоналіям (Marquis -Who is Who (c) та 

деякі інші біографічні довідники). 

БД IOP Publishing Інститут фізики IOP Publishing – світовий лідер наукових електронних 

публікацій з фізики. 

 

ДОСТУП ДО РЕСУРСІВ ЗА ПЕРЕДПЛАТОЮ. 

 

БД «ЛІГА: ЗАКОН» Інформаційно-правова система „ЛІГА: ЗАКОН” містить документи 

за всіма галузями права і є могутньою інформаційною підтримкою для вирішення професійних 

завдань юридичної, бухгалтерської, фінансової і кадрової служб організації. Загальний об'єм 

інформаційно-правової системи складає більше 550 000 інформаційних одиниць. 

 

ЯК ЧЛЕН АСОЦІАЦІЇ "ІНФОРМАТІО-КОНСОРЦІУМ" 

 

БД Academic Search Premier Багатопрофільна БД містить повні тексти понад 4600 

журналів з 1975 р, з яких 3900 рецензовані. Маємо можливість пошуку за посиланнями на 

цитування для понад 1000 найменувань. 

БД Regional Business News Містить вичерпні повнотекстові матеріали понад 80 

регіональних видань з бізнесу всіх великих міст і сільських районів США. 

БД Newspaper Source Надає повні тексти 47 центральних газет США і інших країн, та 

вибірково повні тексти 390 регіональних газет, стенограми теле- та радіо новин США. 

БД MasterFILE Premier Багатопрофільна БД, створена спеціально для бібліотек, містить 

повні тексти близько 1 700 видань універсальних за змістом за період з 1975 р. по теперішній 

час. Охоплює практично всі прикладні галузі науки. 

БД Business Source Premier Найбільш часто використовувана БД досліджень у бізнесі, 

містить повні тексти понад 2300 журналів і повні тексти статей із понад 1100 рецензованих 

наукових видань. Містить повний текст джерел, найраніший з яких датується 1886 роком, і 

посилання на цитування з можливістю пошуку, починаючи з 1998 року. Перевершує аналогічні 

БД за повнотою представлених текстів з усіх дисциплін, пов'язаних з бізнесом. 

БД Research Starters - Sociology Базові матеріали - це рекомендації з проведення 

досліджень, розроблені спеціально для студентів і аспірантів. Містять змістовні тематичні 

оглядові статі обсягом приблизно 3000 слів, написані дослідниками, вченими і іншими 

експертами. 

БД Library, Information Science & Technology Abstracts Містить більше 500 основних 

періодичних видань, 50 пріоритетних журналів і 125 вибраних журналів, а також книг, 

науково-дослідних звітів і вчених записок з середини 1960-х рр. до наших днів. 

БД GreenFILE Надає доступ до рефератів близько 384000 записів, а також повного 

тексту у відкритому доступі для більш ніж 4700 записів, що детально розкривають всі аспекти 

впливу людини на навколишнє середовище. 

БД MEDLINE MEDLINE створена бібліотекою National Library of Medicine, для пошуку 

описів в більш ніж 4800 поточних медико-біологічних журналах з можливістю пошуку по 

дереву, деревовидній ієрархії, підзаголовкам. 

 

 



 159 

ДОСТУП ДО РЕСУРСІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ «УРАН», ЯК ЧЛЕН АСОЦІАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ 

МЕРЕЖІ 

 

РЕСУРСИ АВТОРИЗОВАНОГО ДОСТУПУ 

БД ETDE WEB Реферативна БД містить понад 4,280,000 бібліографічних записів, понад 

287,000 повних текстів статей за усіма видами енергетики, забезпечена чіткою системою 

посилань. 

БД Springer SpringerLink – одна з провідних світових інтерактивних БД з інтерактивною 

колекцією архівів за 1997-2008 роки. 

БД Springer ODB База даних Zentralblatt MATH - ZMATH Online Database (за 2008 рік). 

Містить близько 3500 журналів і 1100 серійних видань починаючи з 1868 року. 

 

РЕСУРСИ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ 

 

БД DOAJ Directory of Open Access Journals забезпечує доступ до повних текстів 4593 

наукових і академічних журналів, 343789 статей, з яких близько 3 тис. повнотекстових 

рецензованих наукових журналів (близько 200 тисяч статей) з усіх галузей знань різними 

мовами.  

БД arXiv Найпопулярніший відкритий архів понад 583,156 наукових публікацій з фізики, 

математики, комп'ютерних наук та біології. 

БД CiteSeerx Електронна бібліотека публікацій з комп’ютерних наук. Надає додаткову 

можливість аналізу незалежного індексу цитування (Autonomous Citation Indexing - ACI), 

пошуку та аналізу статей. 

БД PLoS Public Library of Science - 8 журналів з медицини та біології відкритого доступу з 

можливістю читання, завантажування, копіювання, застосування та розміщення власних статей. 

БД BioMed Central 196 наукових журналів з медицини. У відкритому доступі 

дослідницькі статті з журналів, виданих BioMed Central. 

БД PubMed Central Безкоштовний цифровий архів 530 журналів з біомедичних наук та 

наук про життя, що підтримується U.S. National Institutes of Health (NIH) та National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) in the National Library of Medicine (NLM). Окремі журнали 

доступні із періодом затримки від кількох місяців до півроку з моменту появи друкованого 

видання. 

БД OSTI Energy Citations Database (ECD) - наукова БД містить понад 2,3 млн. 

бібліографичних записів і понад 193 тис. електронних документів починаючи з 1943 р., 

підтримується U.S. Department of Energy, Office of Scientific & Technical Information.  

БД NARCIS Архів National Academic Research and Collaborations Information System 

містить понад 163 тис. наукових публікацій та понад 20 тис. докторських дисертацій з 

університетів та наукових установ Данії. Більшість публікацій подано у повних текстах. 

Забезпечує доступ до 391,905 наукових публікацій (199,280 з яких - відкриті публікації), 

12,157 наборів даних, і інформації щодо досліджень, дослідницьких проектів і дослідницьких 

інститутів в Нідерландах та Голландських університетах. 

БД CiteSeer Відкритий архів з комп'ютерних наук та інформаційних технологій (понад 

750 тис. наукових документів). Додатково забезпечує автоматизовану індексацію цитати. 

БД Cogprints Cognitive Science EPrint Archive - відкритий репозитарій з когнітивних наук 

(психологія, неврологія, лінгвістика, комп'ютерні науки, філософія, біологія, антропологія). 

БД E-LIS The open archive for Library and Information Science - репозитарій наукових 

публікацій за підтримки Міністерства культури Іспанії, містить понад 10232 документів. 

https://www.etde.org/etdeweb/logon.jsp
http://www.springerlink.com/
http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/
http://www.doaj.org/
http://arxiv.org/
http://citeseer.ist.psu.edu/
http://www.plos.org/journals/index.php
http://www.biomedcentral.com/browse/journals
http://www.biomedcentral.com/browse/journals
http://www.osti.gov/
http://citeseer.ist.psu.edu/
http://cogprints.org/
http://eprints.rclis.org/
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БД HighWire Press Репозитарій підрозділу бібліотеки Стенфордського університету, 

налічує понад 1 тис. журналів, 4,5 млн повнотекстових рецензованих статей, з них 1,8 млн у 

вільному доступі. 

БД J-STAGE Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic - понад 500 

наукових журналів (близько 250 тисяч статей) з різних галузей знань. 

БД Open J-Gate Портал електронних журналів - понад 4 тис. назв журналів, 50% - 

рецензовані академічні журнали. 

БД RePEc Research Papers in Economics - відкритий архів з економіки, містить 700 тис. 

документів, 600 тис. з яких є у відкритому доступі (робочі документи, журнальні статті, 

компоненти програмного забезпечення). 

БД TRC Teacher Reference Center - 260 найбільш популярних освітніх, в т.ч.  регіональних 

професійних журналів, періодики та книжок для вчителів та бібліотекарів (оподаткування, 

безперервна освіта, педагогічні дослідження, навчальні медіа тощо). 

БД Theses Canada Portal Загальнодоступні канадські дисертації за період 1998-2002 рр., 

електронні тези і дисертації для особистого використання студентів та науковців. 

БД U.S. PTO U.S.Patent and Trademark Office - патенти США за період 1790-1975 рр. 

Пошук за номерами патентів і Current US Classification. 

БД Hindawi Hindawi Publishing Corporation - більше 100 рецензованих журналів із 

інженерії, математики, фізики, природничих наук, медицини. 

БД EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek - електронна бібліотека журналів при 

бібліотеці університету Регенсбурга; доступ до змісту журналів та до повних текстів понад 30 

тис. журналів, в т.ч. понад 15 тис. безкоштовних. 

БД Free Medical Journals Доступ до реєстрів і повних текстів 1481 медичних журналів. 

БД Ingenta Багатогалузева бібліографічна БД надає  доступ до понад 28 тис. наукових 

журналів із додатковими пошуковими можливостями. 

БД IPL Internet Public Library - близько 3000 електронних журналів з багатьох галузей 

знань. 

БД FindArticles Сервіс пошуку (діє з 1998 р.) у понад 300 назв світових журналів та 

видань в галузі управління, економіки, інформатики, техніки, освіти, спорту, мистецтва тощо. 

БД MEOS Minerva Electronic Online Services - міждисциплінарна, двомовна (німецька та 

англійська) база наукових журналів різних видавництв; пошук, бібліографічні дані і тези у 

вільному доступі. 

 

http://highwire.stanford.edu/
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/
http://www.openj-gate.com/
http://repec.org/
http://www.teacherreference.com/
http://www.collectionscanada.ca/thesescanada/index-e.html
http://www.uspto.gov/patft/
http://www.hindawi.com/journals/titles.html
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.ingenta.com/
http://www.ipl.org/
http://meos.minerva.at/
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13. Перелік найвизначніших наукових шкіл із зазначенням наукового 

напрямку та висвітленням доробку останніх3-х років. 
 

Історія Харківської політехніки з моменту її започаткування стала невід'ємною частиною 

науково-технічної, інтелектуальної, культурної історії України. З Харківським технічним 

університетом пов'язані імена лауреата Нобелевської премії Л.Д. Ландау, всесвітньо відомих 

вчених - академіків М.М. Бекетова, П.П. Будникова, А.К. Вальтера, А.М.Ляпунова, 

С.П.Тимошенко, М.Д.Пільчикова, К.Д.Синельникова, В.А.Стеклова, Е.І.Орлова, Г.Ф.Проскури, 

І.І.Стрелкова, В.М. Хрущова, С.С.Уразовського, А.П. Філіпова, В.І.Атрощенка, М.І.Бережного, 

А.М.Підгорного, а також засновника НТУ «ХПІ» та Київської політехніки професора 

В.Л.Кирпичова та інших. 

З Університетом пов'язано зародження української технічної науки у галузях механіки, 

теорії й міцності, прикладної хімії, авіації, ядерної фізики та кріотехніки, електро- та 

теплоенергетики, тракторобудування, тепловозобудування тощо. Саме здобутки харківських 

політехніків покладено в основу найкращого в другій світової війні танка Т-34, магістральних 

тепловозів із показниками світового рівня, найпотужніших турбоагрегатів Дніпрогесу й 

атомних електростанцій України та країн зарубіжжя, тракторного парку нашої Держави, систем 

управління ракетно-космічної техніки, вирішення важливих проблем обороноздатності держави 

та інше. 

Сьогодні технічною елітою держави є вихованці харківського політехнічного інституту 

Герої України В.М. Лук'яненко, А.О. Бугаєць, О.А.Жданов, А.А. Коваленко, Заслужені 

машинобудівники України, Заслужені працівники промисловості України, Заслужені діячі 

науки і техніки, лауреати Державної премії України: Ю.М.Бусяк, Г.Д.Грищенко, 

В.М.Золотарьов, В.В.Казаков, Є.Т. Ковальов, Ю.М. Мацевітий, М.К.Рязанцев, В.В.Кузьмін, 

В.І.Молчанов, О.Ю.Путнокі, Є.Я.Хруслов, В.Ф. Клімов та багато інших. 
В університеті склалися і плідно працюють відомі в Україні і далеко за її межами 40 

наукових шкіл: з фізики тонких плівок та фізичног матеріалознавства, 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, 

інтегрованих технологій машинобудування, технічної електрохімії, двигунів внутрішнього 

згоряння, механіки, фізики високих напруг, досліджень іоносфери Землі тощо. 

В 2009 році на  базі  відомих  наукових  шкіл   в  університеті  працювало 16 

спеціалізованих  вчених  рад  ВАК  України:  14 - по захисту докторських за 29 

спеціальностями та 2 - по захисту кандидатських дисертацій за 3 спеціальностями, яки 

охоплюють  всі напрямки діяльність майже 40 наукових шкіл та підготовки фахівців в 

університеті:  машинобудування, електроенергетика, електроніка, хімічна технологія та 

обладнання, інформаційні технології, приладобудування, автоматизовані системи управління,  

матеріалознавство, економіка підприємства та інші.  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 2009 рік у 16 спецрадах університету захищені 11 докторських та 62 кандидатських 

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

НАН України, на провідних підприємствах України. Серед них співробітникам НТУ "ХПІ": 8 

докторських, 36 кандидатських (3 – аспірантами – іноземцями). Тематика докторських і 
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кандидатських дисертацій  пов‘язана з пріоритетними напрямками розвитку вітчизняної і 

світової науки: фундаментальні проблеми сучасних технологій,  технологія машинобудування, 

енергетика та енергозбереження, машинознавство, двигунобудування, турбінобудування,  

техніка сильних електричних та магнітних полів, приладобудування, хімічні технології, 

електротехнічні комплекси та системи, фізика металів та напівпровідників, інформаційні 

технології, обчислювальна техніка та автоматизація, системи автоматичного проектування, 

екологія тощо. 

Слід відмитити,що за останні 10 років представниками наукових шкіл університету 

отримано 12 Державних премій в галузі науки і техніки, а за останні 3 роки - 5 Державних 

премій в галузі науки і техніки. 

 

 Наукова школа „Фізика тонких плівок та фізичне матеріалознавство”.  

 

Наукова школа проводить дослідження в галузі фізики твердого тіла та фізичного 

матеріалознавства, зокрема фізики тонких плівок та інших нанорозмірних об’єктів. Ці 

дослідження є основою розробки новітніх технологій в різних галузях сучасної техніки. В НТУ 

„ХПІ”   провадяться та будуть продовжуватись дослідження в таких напрямах: 

-   Вдосконалення та розробка нових методик і апаратури для дослідження хімічного складу, 

структури та фізичних характеристик твердотільних  матеріалів. 

- Дослідження структури та фізичних властивостей матеріалів, механізмів формування 

плівкових та інших нанорозмірних об'єктів, фазових перетворень в конденсованих системах. 

- Розробка фізичних основ технологій нових матеріалів з унікальними властивостями 

(нанокристалічних об'єктів, плівок та плівкових композицій, фуллеренів, керамік, 

біоматеріалів, квазікристалів, штучних алмазів,  надтвердих матеріалів  і т. ін.). 

     Базою  проведення зазначених фундаментальних та прикладних досліджень і їхнього  

впровадження  в промисловість є також  експериментально - дослідницький матеріалознавчий 

комплекс (ЕДМК), що були започатковані в кінці 50-х років минулого сторіччя  за ініціативою 

видатного вченого, Лауреата Державної премії УРСР, заслуженого діяча науки і техніки 

України проф. Л.С. Палатника.  

 В даний час у складі ЕДМК НТУ ”ХПІ” безпосередньо працює більше 60 співробітників, 

включаючи 50 штатних співробітників НДЧ. У виконанні НДР беруть участь 8 докторів наук та 

40 кандидати наук. Понад 100 студентів щорічно залучаються до виконання наукових 

досліджень. За своїм кадровим потенціалом, технічними можливостями і оснащенням ЕДМК  у 

поєднанні із розробленою його співробітниками методологією наукового пошуку і досліджень 

(комплексне і всебічне вивчення ланцюжка „фізико-технологічні параметри →  структура 

та хімічний склад матеріалу → його фізичні властивості → використання матеріалу”) не 

має аналогів в Україні, Росії, в країнах СНД і наближається до кращих лабораторних баз 

відповідного профілю у розвинутих країнах.  

За часи майже 50-річного  існування наукової школи та ЕДМК НТУ ”ХПІ”  було виконано 

більше 60 держбюджетних робіт за завданнями директивних органів та понад 300 

госпдоговірних робіт на замовлення промислових підприємств, академічних та галузевих 

інститутів. При їх виконанні були одержані важливі фундаментальні результати та  створено 

ряд нових матеріалів, технологій, приладів та методик. Ці НДР були пов’язані із загальним 

поступом вітчизняної та світової науки і були стимульовані потребами радіоелектронної 

промисловості, зокрема мікроелектроніки, машино- та приладобудування, аерокосмічної 

техніки, ядерної енергетики, металургії, гірничої промисловості та інших галузей вітчизняної 

економіки. Такі роботи продовжуються і за часів незалежності України. Як приклади, можна 

навести деякі підприємства та організації в Україні та Росії, що були замовниками цих 

розробок: НВО „Хартрон”, завод „Радіореле”, , завод ім. Малишева, Підшипниковий завод, , 

Інститут електрозварювання ім. Патона НАН України,  Світловодський  завод надчистих 
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металів, Новокраматорський завод важкого машинобудування, НВО „Сатурн” , НВО ”Маяк”, 

НВО ”Електронприлад”, Донецький металургійний завод, завод ім.. Ілліча( м. Маріуполь), 

Ракетно- космічна корпорація „Енергія”, Інститут космічних досліджень АН СРСР, НДІ 

Матеріалів електронної техніки, НДІ Електровимірювальних приладів, НДІ Вакуумної техніки і 

т. ін. Більшість виконаних розробок була впроваджена у практику зі значним економічним та 

соціальним ефектом.   

Про ефективність виконаних НДР свідчать такі показники: 

- зареєстровано відкриття № 245; 

- присуджено 2 Державні премії СРСР та України в галузі науки і техніки; 

- вийшли з друку 25 монографій та підручників; 

-   опубліковано понад 1200 статей, включаючи більше 600 статей в зарубіжних виданнях; 

-     підготовлено 12 докторів наук та 113 кандидатів наук. 

     НДР роботи виконуються у тісній співпраці з установами НАН України (ФТІНТ, ННЦ ХФТІ, 

Інститут монокристалів, ІРЕ, Ін-т матеріалознавства, Ін-т металофізики, Ін-т магнетизму,  Ін-т 

фізики), а також з багатьма навчальними закладами (ХНУ ім. Каразіна, КНУ ім Т. Шевченка, 

НТУ „КПІ”, СумДу та ін. ). Успішно розвиваються  науково-технічні контакти в межах 

міжнародного співробітництва з інститутами в Німеччині, Франції, США.  

 

 Наукова школа „Інтегровані технології машинобудування”. 

 

Наукова школа заснована у 1885 році  і впродовж всієї своєї історії проводила 

дослідження з фізики та  техніки різання матеріалів ,а в останній час ще й з проблематики 

швидкого формоутворення деталей та поверхонь. 

В теперішній час наукова школа налічує у своєму складі 40 штатних науково-технічних 

працівників, серед  них 8 докторів наук,19 кандидатів наук. 

Основні напрямки  наукових досліджень: 

- Розробка високотехнологічних систем обробки композиційних матеріалів; 

- Підвищення ефективності машинобудівного виробництва на  основі генеративних 

технологій прискореного прототипування деталей (Rapid Prototyping and Manufacturing) ; 

- Розробка оптимальних режимів та параметрів прецизійної обробки оптичних виробів. 

 

Значним кроком у розвитку наукової школи інтегрованих технологій 

машинобудування являється створення в 2001 р. при НТУ «Харківський політехнічний 

інститут» першого і єдиного поки в Україні учбово-науково-виробничого центру 

інтегрованих технологій, що базуються на ідеології і техніці Rapid Prototyping. Минулі роки 

продемонстрували глибокий інтерес промислових підприємств України до можливостей 

генеративних технологій макро-, мікро- і нанорівнях. 

Відповідно до запропонованої концепції, до генеративних відносяться технології, що 

виготовляють вироби не за допомогою відділення об'ємів, що становлять припуск, а завдяки 

пошаровому нарощуванні об'єктів до досягнення необхідних їхніх характеристик на макро-, 

мікро- і нанорівнях і конструюванні фізичної поверхні. 

Концепція трьох рівнів дозволяє системно розглядати і реалізовувати весь потенціал 

різноманітніших технологій, що відповідають генеративному принципові. 

На нанорівні здійснюється нарощування об'єму, коли товщина шарів складає від частки 

нанометра до кількох нанометрів, а граничний шар за рахунок текстурування й ін. прийомів 

формує фізичну поверхню, її топографію і функціональні властивості з урахуванням 

анізотропії. 

На мікрорівні виробляється нарощування мікрошарів з різних матеріалів у будь-якій 

послідовності товщиною від нанометрів до десятків мікрометрів. Це технології вакуумно-

плазмові, хімічні, хіміко-термічні і т.д. 
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На макрорівні виробляється пошарове вирощування твердих тіл, перехід від віртуального 

простору і віртуальних моделей до твердотільних об'єктів незалежно від ступеня складності 

їхньої конструкції, форм і розмірів. Це технології Rapid Prototyping і їм подібні.  

Генеративні технології, зокрема прискорене формоутворення і прототипування по ідеології 

Rapid Prototyping, забезпечують прямий перехід від віртуального простору і віртуальних 

моделей (електронних еталонів виробів) до реальних твердотільних тривимірних об'єктів без 

обмежень по складності форми, не прибігаючи до використання технологічного оснащення . 

У такий спосіб за лічені години нова конструкторська ідея може бути втілена в реальну 

SL-модель, яка завдяки високої точності і стабільності розмірів, дозволяє: вивчати й 

аналізувати дизайн розроблювального виробу; здійснювати функціональне тестування 

конструкції, перевіряючи ії в зборці; здійснювати тестування в аеродинамічній трубі, 

використовувати її як майстер-модель для створення формоутворюючого технологічного 

оснащення, наприклад прес-форм (гнучких силіконових, металевих напилених і епоксидних); 

робити демонстраційні зразки продукції, що готується до виробництва; виготовляти деталі з 

металевих сплавів литтям по випалюваних моделях (технологія QuickCast – QC ). 

Наукова школа інтегрованих технологій машинобудування постійно удосконалює 

форми і розширює географію міжнародних зв'язків. За останні роки міжнародного 

співробітництва школа мала 12 спільних договорів з університетами Австрії, Греції, Китаю, 

Німеччини, Польщі, Румунії, Угорщини, що дозволяє одержувати значні фінансові ресурси для 

розвитку вузівської науки. 

Багаторічне плідне співробітництво з ученими вузів-партнерів Німеччини, Польщі й 

Угорщини дозволило школі придбати високий науковий авторитет і, як наслідок, взяти участь у 

науково-технічних програмах європейської співдружності MINOS, INTAS і ін. По програмі 

Європейського Союзу INCO-COPERNICUS виконувався проект «Прецизійне й ультра 

прецизійне точіння і шліфування металів, конструкційної кераміки і полімерів» при участі 

вчених Угорщини, Греції і Франції, науковим керівником якого від НТУ «ХПІ» був професор 

А.І. Грабченко. Тісне співробітництво учених школи з закордонними колегами будується на 

прямих міжкафедральних міжнародних договорах. У рамках творчої співдружності з ученими 

науково-технологічного концерну «Інститут монокристалів» НАН України встановлено зв'язки 

з ученими США, Італії, Швейцарії в області фізики високих енергій.  

Наступність поколінь і ідей, характерних для творчої атмосфери школи інтегрованих 

технологій машинобудування, виражається й в щорічних міжнародних науково-технічних 

конференціях «Interpartner» і “MicroCAD», ініціатором, натхненником і беззмінним головою 

оргкомітетів яких являється професор А.І. Грабченко. Постійними співорганізаторами 

міжнародних конференцій стали Мішкольцький і Будапештський технічні університети 

(Угорщина), Магдебурзький університет (Німеччина), Познанська політехніка (Польща), 

Петрошанський університет (Румунія). Щорічно в семінари «Інтерпартнер» із проблем високих 

технологій у машинобудуванні беруть участь більш 100 учасників з 30 країн, а в науково-

технічній конференції «MicroCAD», метою якої є визначення рівня і місця інформаційних 

технологій у різних галузях науки, техніки, технології, освіті і медицини, – більш 500 учасників 

з 38 країн. Результати конференцій публікуються в наукових збірниках «Різання й інструмент у 

технологічних системах» і «Високі технології в машинобудуванні», причому щорічний обсяг 

цих видань виріс з 25 друкованих аркушів у 1991 р. до 90 друкованих аркушів у 2009 р. 

Як безпосередній керівник наукової школи  професор А.І. Грабченко підготував 22 

кандидата і 5 докторів технічних наук. Серед них відомі вчені і педагоги: В.А. Залога – 

професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри металорізальних верстатів і інструменту в 

Сумському державному університеті, Ю.Н. Внуков – професор, доктор технічних наук, 

проректор Запорізького національного технічного університету, Янош Кундрак - доктор 

технічних наук, професор Мішкольцького університету, Угорщина, В.Л. Доброскок - доктор 

технічних наук, професор кафедри інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф. Семко 

1
 -
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Національного технічного університету «ХПІ»; В.А. Федорович - доктор технічних наук, 

професор кафедри інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф. Семко Національного 

технічного університету «ХПІ», Є.В. Мироненко – доктор технічних наук, професор, декан 

інженерно-економічного факультету Донбаської машинобудівної академії, м. Краматорськ і ін. 

Однією з характерних рис школи є постійна робота в співдружності з науково-

дослідними, галузевими й академічними організаціями України, Білорусі і Росії, 

інструментальними заводами Полтави, Санкт-Петербурга, Львова, Харкова й ін. міст. Особливо 

варто виділити ІНМ НАН України, ІПМ НАН України, Іпмаш НАН України, науково-

технологічний концерн «Інститут монокристалів» НАН України, Фізико-технічний інститут 

НАН України, Інститут низьких температур НАН України, Інститут фізики високих тисків 

РАНЕЙ, Харківський інститут технології машинобудування, ЦНІІТМАШ і ін. 

 

За цикл робіт представниками цієї наукової школи отримана у 2008 р. Державна премія 

України в галузі науки і техніки. «За розробку та впровадження інтегрованих 

комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування 

(авіаційні двигуни нового покоління)»(проф. Грабченко А.І., проф. Фадєєв В.А). 

 

 Наукова школа турбінобудування.   
 

За 75 років свого існування вчені наукової школи  турбінобудування провели великий 

обсяг експериментальних і теоретичних досліджень. Основні наукові розробки проводилися в 

тісній співпраці з науково-виробничим об'єднанням атомного турбінобудування "Харківський 

турбінний завод", Інститутом проблем машинобудування НАН України та іншими 

підприємствами.  Кадровий склад школи налічує 55 штатних науково-технічних працівників , 

серед них - 1 академік НАН України, 8 докторів наук та професорів, 9 кандидатів наук. 

Основні наукові результати: 

Проведені експерименти та створені нові високо економічні ступені для різних класів 

турбін, у тому числі ПВК-150, ПВК-200, К-300-240, К-500-240 і К-100-130 (10 турбін для Куби і 

КНДР). 

Створені високо економічні, широко режимні останні ступені для швидкохідних і 

тихохідних турбін, що відповідають підвищеним вимогам надійності, маневреності та 

економічності, що з'явилося важливим етапом в розвитку вітчизняного турбінобудування. 

Останні ступені з робочою лопаткою 1030 мм використовуються в турбінах потужністю 220 

МВт (К-220-44-2), потужністю 500 МВт (К-500-240-2 і К-500-65/3000), потужністю 750 МВт (К-

750-65/3000); останні ступені з робочою лопаткою 1450мм - в турбінах потужністю 500 МВт (К-

500-60/1500) і в турбінах потужністю 1 млн. кВт (К-1000-60/1500). Створення таких лопаток 

разом з оптимізацією обводів проточної частини є важливим етапом в розвитку вітчизняного 

турбінобудування. Випробування на Придніпровський ДРЕС вітчизняного останнього ступеня 

турбіни і ступеня фірми Рато (Франція) засвідчили, що вітчизняний ступінь має ККД на 2,5 % 

вищій ніж французький ступінь. 

Науково-дослідна робота кафедри охоплювала також широке коло проблем, пов'язаних 

зі створенням вологопарових турбін для АЕС типу К-220-44, К-500-65/3000, К-500-60/1500, К-

750-65/3000, К-1000-60/1500.  

З метою підвищення ККД і надійності циліндрів низького тиску проведені масштабні 

дослідження з проблеми створення широкорежимних вихлопних патрубків. За розробками 

конструкцій патрубків отримано 13 авторських свідоцтв і 10 патентів. В цілому 

співробітниками кафедри одержано більш 100 авторських свідоцтв і 20 патентів. 

Велика кількість розрахунково-теоретичних та експериментальних досліджень проведена в 

галузі теплофізичних проблем турбінобудування з метою підвищення маневреності і 

експлуатаційної надійності турбоустановок. Виконані дослідження в галузі теорії 
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теплопровідності, електротеплової аналогії, контактного і конвективного теплообміну на 

поверхнях турбінних лопаток, полотнах дисків, в лабіринтових ущільненнях, в підшипниках 

ковзання, течії двофазного потоку. Створений новий тип приладу для вимірювання відносного 

подовження роторів турбін, який використовується на 14 ТЕС і АЕС країн СНГ, а також в Китаї 

і Болгарії. 

Розвиваються зарубіжні наукові зв'язки кафедри з Польщею (Варшавський технічний 

університет), Республікою Корея (компанії "Samsung Aerospace", “Techno Solution”, "Samsung 

TechWin", Корейський інститут машинобудування і матеріалів) і Італією (фірма “Nuovo 

Pignone”). 

Результати досліджень в галузі охолоджування елементів високотемпературних газових 

турбін упроваджені в ЦІАМ, ЦКТІ, ВТІ, ІТТФ НАН України, Харківському турбінному заводі, 

ЛМЗ, НЗЛ, ЗМКБ "Прогрес", СПБ "Машпроект", Уральському турбомоторному заводі, а також 

у всіх підприємствах авіаційного моторобудування колишнього СРСР. 

Базова кафедра цієї наукової школи - кафедра турбінобудування НТУ «ХПІ» має в своєму 

складі колектив кваліфікованих фахівців – у тому числі визнану наукову школу вчених – 

турбіністів. Цей колектив здатний зіграти провідну роль в науковому забезпеченні комплексної 

модернізації турбінного устаткування енергетичної галузі України.  

Підтвердженням цього є виконаний ряд наукових розробок для блокових 

електростанцій України: Ладижинської ДРЕС, Слав’янської ДРЕС, Зуєвської ДРЕС і ін. 

Упровадження рекомендацій кафедри турбінобудування на ЗуДРЕС забезпечує економію 3% 

річного споживання палива на електростанції. Продовжується наукові роботи з оптимального 

проектування проточних частин і дослідженню роботи ступенів за умов не розрахункових 

режимів. Виконуються розробки з модернізації турбін ТЕС і АЕС, що відпрацювали повністю 

або частково свій ресурс.  

На кафедрі регулярно діє науково-технічний семінар «Сучасні проблеми 

парогазотурбінобудування» і випускається вісник НТУ «ХПІ» «Енергетичні і теплотехнічні 

процеси та устаткування». 

Наприкінці 2004 року фірмою "Enothera Limited" (Великобританія) при кафедрі 

створений Науково-Технічний Центр "Турбо-Оптимум", метою якого є розробка сучасних 

методів розрахунку, оптимізації і проектування турбомашин широкого спектру використання. 

Під час проведення реконструкції електростанцій, а також побудови нових 

парогазових ТЕС і АЕС, унікальний науково-дослідний комплекс кафедри турбінобудування та 

її науковий потенціал може гарантувати створення устаткування ТЕС і АЕС з 

показниками економічності та надійності на рівні світових стандартів. 

 

За цикл робіт присвячених створенню нового класу енергетичних турбін представнику 

наукової школи турбінобудування , проф. Суботович В.П. у 2009 році став лауреатом 

Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Створення парових турбін 

нового покоління потужністю 325МВт». 

 

Наукова школа „Двигуни внутрішнього згоряння”.   
 

Основу бази для супроводження технологічного розвитку складає проблемна 

лабораторія перспективних двигунів та кафедра „Двигуни внутрішнього згоряння” ( ДВЗ) НТУ 

„ХПІ”, разом з її філією в Харківському конструкторському бюро по двигунам (ХКБД), 

загальна чисельність наукових, інженерних та інженерно-технічних співробітників, 

допоміжного та залученого персоналу яких складає 45 чоловік, із них 6 докторів наук, 18 

кандидатів наук. 
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Кафедра має необхідну інфраструктуру, матеріально-технічну базу та багаторічний 

досвід (з 1918 року) з підготовки фахівців та проведення фундаментальних і прикладних 

досліджень у галузі двигунобудування.  

Основа матеріальної бази: два моторних зала (560 кв. м., 20 стендів), клас технічних 

засобів навчання (100 кв. м.), учбовий та науковий обчислювальні центри (150кв.м., 35 

дисплейних місць), учбовий обчислювальний цент філіалу (60 кв. м., 15 дисплейних місць), 

клас дипломного та курсового проектування  (46 кв.м.), клас самостійної роботи студентів (30 

кв. м.), клас комп’ютерної спеціалізації (36 кв.м.), кімнати викладацькі, аспірантські, тощо, 

лабораторія корундування (15 кв. м., 2 установки), компресорна лабораторія паливної 

апаратури та хімічних аналізів, вимірювальна лабораторія, зал механічної обробки деталей (75 

кв.м., 8 станків), заготівельна дільниця. Інформаційна підсистема кафедри підключена до 

міжнародної системи “Internet”. 

З 1980 року кафедра ДВЗ є базовою серед українських вузів з підготовки фахівців 

високої кваліфікації. 

 

Основні напрямки наукових досліджень: 

Термодинамічна оптимізація ДВЗ, кінетика згоряння і токсичності в них, вторинне 

використання теплоти та альтернативні палива. 

Тривала міцність, тепло напруженість деталей ДВЗ та альтернативні матеріали і 

покриття. 

Багатопаливні ДВЗ. 

САПР та  екологізація ДВЗ. 

Всі роки співробітники кафедри приймають активну участь у розробці та виконанні 

регіональних, міністерських, галузевих і державних програм з розвитку двигунобудування у 

співробітництві з моторобудівними організаціями та академічними інститутами (створення 

танкового двигуна В-2 для      Т-34, тепловозного двигуна Д70, автотракторних двигунів типу 

СМД, МеМЗ, суднових, адіабатного двигуна, тощо) на базі бюджетного фінансування та 

госпдоговорів. 

Кафедра підтримує творчі зв’язки з вітчизняними та закордонними вищими навчальними 

закладами та академічними інститутами (Україна – УТУ, ХАРДАЗТ, ХІМЕСГ, ДМА, ІПМаш 

НАНУ, НТУ, КДУ, тощо; Росія – МДТУ ім. Баумана; Литва – Клайпедський університет; 

Польща – м. Кельці; Чехія – Пражський технічний університет; Німеччина – Магдебург; Китай 

– м. Шен’ян). 

У співробітництві с Інститутом проблем машинобудування НАН України виконувалась 

НДР за основними напрямками: розробка САПР, конвертація ДВЗ на альтернативні палива та 

інш. 

Результати розробок передані для використання в ДСКБД, ХКБД, на завод ім. 

Малишева, в ІПМаш НАН України, на МеМЗ, ХЗТД та інш. 

В 2001 році для підготовки кадрів вищої кваліфікації рішенням ВАК створена на базі 

кафедри ДВЗ Спеціалізована вчена рада Д64.05013 за спеціальністю «Теплові двигуни», 

членами якої є 6 провідних науковців кафедри (професори: Марченко А.П. – голова ради; 

Шеховцов А.Ф., Дяченко В.Г., Парсаданов І.В., Пильов В.О., Рязанцев М.К.) 

В жовтні 2005 року Уряд України прийняв рішення про створення науково-

технічного центру з дизелебудування, який включає кафедру ДВЗ НТУ «ХПІ». 

Кафедра ДВЗ НТУ «ХПІ» є співзасновником щорічного Міжнародного конгресу 

двигунобудівників, який на протязі 9-ти років проводиться в Україні. В його роботі приймає 

участь в середньому по 250 фахівців, в тому числі по 100 – закордонних.  

Виходить Всеукраїнський науково-технічний журнал "Двигуни внутрішнього згоряння". 

Підготовлено та видано першу в Україні серію підручників у 6-ти томах для студентів 

втузів з спеціальності ДВЗ, під загально. редакцією академіків Марченко А.П. і Шеховцова 
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А.Ф., загальним обсягом більш ніж 200 друкованих аркушів з грифом Міністерства освіти та 

науки України: 

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

двигунів наземних транспортних машин;  

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

двигунів наземних транспортних машин”;  

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

ДВЗ”;  

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

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

ДВЗ”;  

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

Автори цих  підручників у 2008 році стали лауреатами Державної премії України в галузі 

науки і техніки «За комплект підручників «Двигуни внутрішнього згоряння». 

 

Наукова школа техніки високих напруг. 

 

Ця наукова школа заснована у 30 роках минулого століття. За час існування школи 

опубліковано 5 монографій, понад 1000 статей, з них біля 200 у зарубіжних виданнях, отримано 

понад 500 патентів та авторських свідоцтв,4 ліцензії  на проведення сертифікаційних робіт. 

Основні напрямки наукових досліджень: 

грозозахист об’єктів; 

електромагнітна сумісність і стійкість радіоелектронних, електронних й електротехнічних 

засобів; 

 проектування та створення імпульсного високовольтного обладнання граничних амплітудно-

часових параметрів; 

створення не стандартизованих вимірювальних засобів імпульсних електричних, магнітних 

полів, струмів та напруг граничних амплітудно-часових параметрів та метрологічне 

забезпечення проведення випробувань в галузі техніки високих напруг й електромагнітної 

сумісності. 

стандартизації в галузі електромагнітної сумісності технічних засобів. 

 

Лідерство підтверджується, зокрема, наступним: 

В склад університету входить Науково-дослідний та проектно-конструкторський 

інститут (НДПКІ) „Молнія” з експериментальною базою – об’єктом,   що становить 

національне надбання України, яки не мають за своїм технічним оснащенням і практичним 

можливостям  аналогів не тільки в Україні, країнах СНД, але і в країнах Європи та Азії; 

На базі НДПКІ „Молнія” НТУ „ХПІ” діє Технічний комітет України зі стандартизації в 

галузі електромагнітної сумісності та стійкості технічних засобів (ТК 22 „Електромагнітна 

сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів”), який 

очолює директор інституту, доктор технічних наук, професор Кравченко Володимир Іванович; 

В інституті діє Центр сертифікаційних випробувань «Імпульс»,  акредитований 

державними органами України на технічну компетентність і незалежність для проведення 

сертифікаційних випробувань продукції промислового, народногосподарського, культурно-

побутового і медичного призначення, включаючи ракетно-космічні об'єкти  на відповідність  

вимогам електромагнітної сумісності; 

 У 2000 році імітатори, якими оснащена експериментальна база НДПКІ "Молнія" – 

об'єкт національного надбання, за рішенням Міжнародної Електротехнічної Комісії   внесено до 

Міжнародного реєстру унікального світового випробувального обладнання (ІЕС   61000-4-32) ,  
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представляючи  Україну  наряду з установками  ведучих центрів США, Германії, Франції, Росії 

та інш.; 

 З 2003 року за розробкою НДПКІ „Молнія” згідно наказу Міністерства палива та 

енергетики України № 754 від 16 грудня 2003 р. введено в дію систему електромагнітної 

діагностики заземлювальних пристроїв енергетичних об’єктів включаючи атомні 

електростанції для забезпечення безпеки їх експлуатації в аварійних режимах й вражаючих дій 

грозових розрядів; 

У 2004 році проведено передачу розмірів одиниці максимальних значень напруженості 

імпульсних електричних та магнітних полів від Державного Еталону Російської Федерації  

Еталону України, що розроблений та виготовлений у НДПКІ „Молнія”, для метрологічної 

атестації вимірювальних засобів комплексів імітаторів експериментальної бази - об'єкту  

національного надбання, що дозволило вперше у системі Міністерства освіти і науки України 

створити еталону базу. 

З 1991 року в університеті успішно діє єдиний навчально-науково-виробничий 

комплекс НДПКІ "Молнія" – кафедра “Інженерна електрофізика”. На цієї базі діє науково 

школа техніки і електрофізики високих напруг ,яка налічує 185 штатних науково-технічних 

працівників, серед них 8 докторів наук, 16 кандидатів наук. Школу очолює директор НДПКІ 

„Молнія”, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і 

техніки – Кравченко Володимир Іванович. 

 

В університеті діє Спеціалізована вчена рада Д 64.050.08 за спеціальністю 05.09.13 – 

техніка сильних електричних та магнітних полів.     

 

Науковцями цієї наукової школи за останні декілька років отримані 2 Державні премії 

України в галузі науки і техніки. 

Співробітники НДПКІ «Молнія»: директор інституту, доктор технічних наук, професор 

Кравченко В. І., заступник директора з наукової роботи, кандидат технічних наук, старший 

науковий співробітник Коліушко Г. М., головний метролог Немченко Ю. С. спільно з 

співробітниками авіаційного науково-технічного комплексу „Антонов” (м. Київ), Державного 

конструкторського бюро „Південне” (м. Дніпропетровськ) та Національного авіаційного 

університету (м. Київ) за   розробку та впровадження в Україні сучасних науково-технічних 

основ захисту авіаційної та ракетної техніки від руйнівних дій та дестабілізуючих впливів 

електромагнітних факторів природного та штучного походження з безпосереднім 

використанням об’єкту, що становить національне надбання одержали       Державну премію 

України у галузі науки і техніки за 2004 рік. 

 

У 2006 році предаставникам цієї наукової школи також була  присуджена Державна 

премія України в галузі науки і техніки. «За розробки в галузі високовольтної імпульсної 

техніки»(лауреати - проф. Лісачук Г.В., проф. Рудаков В.В., доц. Нескородов Г.Ф., доц. 

Науменко О.А., д.т.н. Баранов М.І., к.т.н. Гладков В.С.,  к.т.н.Коробко А.І., к.т.н. Князєв В.В., 

зав. відділом Клімов О.Л)  
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14. 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 1320 штатних викладачів на 93 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, 

305 педагога працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями. 

Результати найбільш ефективних досліджень, виконаних 256 викладачами на високому 

науково-технічному рівні, захищені 69 патентами як України, так і інших держав. 
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Отримані результати найбільш значущих фундаментальних та прикладних досліджень 

використовуються 287 викладачами при підготовці до друку 120 підручників та учбових 

посібників, а також 33 монографії. 

Активна участь викладачів університету в наукових дослідженнях підтверджується 

публікаціями 3392 статей в різноманітних збірниках наукових праць, а також виступами 1719 

науковців, викладачів, студентів на науково-технічних конференціях з доповідями про підсумки 

проведених досліджень. 

 

В 2009 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 

склокристалічних матеріалів і покриттів, з підвищеною конструкційною міцністю шляхом 

модифікування скломатриць оксидами s-p – елементів.»; 

- на кафедрі електричних машин – «Розробка науково-технічних основ для розвитку на 

базі новітніх комп’ютерних технологій об’єднаної системи проектування, математичного 

моделювання і дослідження електричних машин.»; 

 - на кафедрі автоматизованих електромеханічних систем – «Розробка методів 

настроювання регуляторів на якість керування енергоблоком атомної електростанції.»; 

- на кафедрі двигунів внутрішнього згоряння – «Розробка заходів із забезпечення 

перспективного рівня економіко-екологічних показників ДВЗ при використанні альтернативних 

палив.»; 

- на кафедрі фізики металів та напівпровідників – «Синтез та дослідження структури і 

фізичних властивостей конденсованих плівок та нанорозмірних систем на їх основі.». 

 

  
 

Найважливішими патентами, одержаними викладачами НТУ «ХПІ», є: 

- на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла і емалей – «Комплексне 

силікофосфатне склоемалеве покриття»; 

- на кафедрі автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу – 

«Спосіб одержання метанолу»; 

  - на кафедрі колісних та гусеничних машин – «Система регулювання положення корпусу 

транспортного засобу»; 

- на кафедрі інженерної електрофізики – «Спосіб магнітно-імпульсної обробки металевих 

заготовок»; 

- на кафедрі автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу – 

«Сигналізатор рівня»; 
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- на кафедрі вимірювально-інформаційної техніки – «Спосіб формування тестових 

сигналів для контролю динамічних характеристик вимірювальних каналів». 

 

Найважливішими монографії, надруковані викладачами НТУ «ХПІ» у 2009 році, є: 

- на кафедрі “Інтегровані технології машинобудування” ім. М.Ф. Семка – 

«Моделирование технологических процессов механообработки методами искусственного 

интеллекта» монография / Дмитриенко В.Д., Хавина М.П., Хавин В.Л., Верезуб Н.В. – Харків: 

НТМТ, 2009. – 224 с. – На рус. яз. 

- на кафедрі «Охорона праці та навколишнього середовища», монографія проф. 

Березуцького В.В. „Обеспечение безопасности при применении водных технологических 

эмульсий и растворов на производствах в металлообрабатывающих технологиях” – Харьков, 

2009.- 400 с. 

- на кафедрі «Біотехнології та аналітичної хімії» монографія проф.. Огурцова О.М. 

«Модификация криокристаллов электронными возбуждениями»:– ISBN 978-966-593-741-8. – 

Харьков: НТУ «ХПИ», 2009. – 368. 

 

Вагомим показником наукової діяльності викладачів є присудження Державних премій 

України в галузі науки і техніки. Згідно з Указом Президента України №979 від 30.11.2009р. 

в звітному році ці високі нагороди у складі колективів науковців отримали: 

професор, ст. науковий співробітник, заступник завідувача кафедри турбінобудування 

Валерій Петрович Суботович, серед авторів роботи по створенню парових турбін нового 

покоління потужністю 325 МВт; 

завідувач кафедри стратегічного управління, професор Ігор Володимирович Кононенко, 

серед авторів роботи «Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами 

соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва»; 

доцент кафедри автоматизованих систем управління Володимир Анатолійович Шеховцов, 

серед авторів комплексу підручників «Інформатика» в семи книгах. 

Лауреатом премії НАН України  ім. В.Є. Лашкарьова  від університету став професор 

Яковенко І.В за цикл робіт «Коливальні і хвильові процеси НВЧ діапазону». 
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15. Узагальнена інформація щодо досвіду в організації наукової 

діяльності. 
 

15.1. 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 
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інтелектуальної власності. Ефективність роботи цієї системи підготовки кадрів можуть 

підтвердити понад 1000 студентів та слухачів, які отримали кваліфікацію фахівців з 

інтелектуальної власності в університеті, у тому числі 174 співробітники ДДІВ МОН України 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 2009 р. в НТУ «ХПІ» за сприяння індустріальної групи УПЕК в рамках навчально-

науково-виробничого комплексу «Техноград» відбулося відкриття науково-навчального класу-

кластеру для комп’ютерного моделювання фізико-механічних процесів у складних та 

надскладних механічних системах.  

 
 

 
Урочисте відкриття центру 
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Студенти групи ТМ-86Б у новому класі-кластері 

 

                                      
Губернатор А.Б. Аваков, ректор НТУ «ХПІ» проф. Л.Л.  Товажнянський, президент ІГ 

УПЕК А.М. Гіршфельд, заступник мера В.А. Ландсман на відкритті кластера 

 

 
Керівник центру «Тензор» проф. М.А. Ткачук презентує клас-кластер 
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Мета, що досягається при створенні даного програмно-апаратного комплексу – 

науковий супровід сучасних проектних розробок на світовому рівні,  розробка унікальних 

спеціалізованих мета-систем комп’ютерного моделювання фізико-механічних процесів у 

складних та надскладних механічних системах, інтеграція наукових розробок 

вітчизняних учених із найбільш передовими комп’ютерними технологіями, а також 

безпосереднє впровадження цих розробок у навчальний процес, науково-дослідницькі  

роботи та у виробництво. 

 

Розробка, що представляється, знаходиться на вістрі наступних стратегічних 

напрямків:  

1) залучення сучасних технологій і систем CAD/CAM/CAE до розв’язання складних задач; 

2) розробка суперкомп'ютерних систем для операції зі складними моделями;  

3) підготовка відповідних науково-освітніх і інженерних кадрів. 

 Всі згадані складові і чинники в НТУ „ХПІ” присутні і задіяні: 

1) інстальовані сучасні системи Pro/ENGINEER, LS-DYNA, Siemens PLM та ін.; 

2) створений і запущений унікальний комп'ютерний клас-кластер; 

3) САПР включені у навчальні програми і викладаються всім студентам. 

 

 Крім того, є ще надзвичайно важливий 4-й чинник: розроблені і реалізовані теоретичні 

основи інтеграції сучасних комп'ютерних технологій і наукових розробок з метою створення 

спеціалізованих систем, баз знань і комплексів моделей. 

 

 Таким чином, в НТУ „ХПІ” унікальним способом поєднується 4 складові. Саме у НТУ 

«ХПІ» присутні програмні комплекси і наукові колективи, які націлені на вирішення проблем 

механіки, фізики, математики, машинознавства, енергетики і машинобудування. 

 

 Все це дає можливість промисловим підприємствам, НДІ і КБ у співдружності з НТУ „ХПІ” 

розв’язувати масштабні задачі, що не під силу іншим науково-освітнім установам: 

1) проведення унікальних досліджень з моделюванням складних нелінійних процесів; 

2) підготовка інженерних і наукових кадрів за індивідуальними навчальними програмами; 

3) просування найбільш перспективних комп'ютерних систем на ринок України. 

 

 

Особливості створеного навчально-дослідницького кластеру 

 «Політехнік-125» 

Що стосується основної особливості створеного навчально-дослідницького кластеру 

«Політехнік-125» порівняно з аналогічними, то вона полягає в тому, що він створювався не як 

ізольована обчислювальна система підвищеної потужності та універсального призначення, а як 

інтегрований модуль спеціалізованого науково-програмно-апаратного комплексу (СНПАК) для 

комп’ютерного моделювання фізико-механічних процесів у складних та надскладних 

механічних системах (рис. 1). 

Створений СНПАК базується на кадровому, науковому, методичному досвіді та на 

доробку науково-освітнього центру «Тензор», кафедри «Теорія і системи автоматизованого 

проектування механізмів і машин» та багатьох кафедр НТУ «ХПІ». 

Іншою характерною особливістю СНПАК є пряме поєднання фундаментальних підходів 

до моделювання фізико-механічних процесів (як правило, суттєво нелінійних, нестаціонарних 

та зв’язаних-«мультифізичних») та прикладним характером проблем, що розв’язуються 

(розробка науково обґрунтованих рекомендацій із структурного та параметричного синтезу 

проектованих машинобудівних конструкцій із високими технічними характеристиками). 
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Науково-освітній центр “Тензор”

Програмне
забезпечення

Апаратне
забезпечення

Науково-методичне
забезпечення для
комп ютерного
моделювання

фізико-механічних 
процесів у складних
механічних системах

’

Технологія
 моделювання реальних 

машинобудівних
конструкцій як складних 

механічних систем 

У
н

ів
ер

с
ал

ьн
і

си
ст

ем
и

C
A

D
/C

A
M

/C
A

E
-

К
о
м

п
ю

те
р
н

и
й

 к
л

ас
те

р
“П

о
л
іт

ех
н

ік
-1

2
5

”
’

Б
аз

о
в
і 

к
л

ас
и

-к
л

ас
те

р
и

н
и

ж
н

ьо
го

 р
ів

н
я 

П
о
ту

ж
н

і 
2
-х

п
р
о

ц
е
со

р
н

і 
си

ст
ем

и

 
Рис. 1. Структура спеціалізованого науково-програмно-апаратного комплексу 

 

Крім того, за своєю суттю СНПАК безпосередньо поєднує науково-дослідницький та 

навчальний процеси: і в його створенні, і при забезпеченні функціонування, і при виконанні 

наукових досліджень приймають участь колективи, що складаються із учених, викладачів, 

студентів та аспірантів. При цьому тематичні плани фундаментальних і прикладних бюджетних 

та господарських тем і договорів вибудовуються таким чином, щоб поєднати  відповідний 

світовому рівень наукових розробок, орієнтацію на розв’язання актуальних і важливих задач 

для промисловості та народного господарства України, максимальне використання 

обчислювальних ресурсів для комп’ютерного моделювання, а також впровадження цієї 

ідеології досліджень в дисертації, дипломні, курсові роботи та у навчальні курси. 

Таким чином, завдяки притаманним особливостям створений в НТУ «ХПІ» СНПАК і є 

інструментом, і середовищем розв’язання надзвичайно актуальної і важливої для України 

триєдиної задачі: 

1) розвиток наукових основ фундаментальних та прикладних досліджень у поєднанні із 

самими передовими у світі комп’ютерними технологіями та засобами моделювання; 

2) підготовка наукових та інженерних кадрів у процесі виконання реальних досліджень, 

що забезпечує кадрову основу існуючих та створюваних в Україні наукових шкіл та технічних 

підрозділів на промислових підприємствах; 

3) забезпечення різкого росту рівня технічних характеристик нових машин, устаткування 

та приладів, що дасть можливість досягнути конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 

світовому та внутрішньому ринку України. 

Базовою науковою розробкою, що дає змогу вирішити поставлені задачі, є метод 

узагальненого параметричного опису моделей складних та надскладних механічних систем. 

Базуючись та теоретико-множинному підході до опису усіх типів моделей (математичних, 

числових, експериментальних), він надає досліднику не тільки можливість проводити широкий 

спектр досліджень, але й інтегрувати свої власні та розробки вітчизняних учених у якісно нові 

наукові продукти: мета-моделі, мета-системи та мета-бази знань. У свою чергу вони можуть 

бути зорієнтовані на потреби тієї чи іншої галузі, підприємства, виробництва в Україні або за 

рубежем. 
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Приклади реальних проектів, виконаних протягом 2009 року із застосуванням елементів 

створюваного СНПАК 

1. Теоретичні основи обґрунтування технології дискретного зміцнення поверхневого 

шару високонавантажених елементів сучасних машин. 

Для розрахунку напружено-деформованого стану елементів машин, поверхня яких 

піддана електроіскровому легуванню із дискретно розташованими зонами легування, необхідні 

нові параметричні підходи та значні обчислювальні ресурси. Перша обставина диктується 

необхідністю багатоваріантних розрахунків напружено-деформованого стану елементів машин 

при варіюванні форми, розмірів та властивостей матеріалу зон дискретного зміцнення (рис.2). 

 

  

  
 

Рис. 2. Розміщення зон дискретного зміцнення при електроіскровому легуванні колінчастих 

двигунів магістральних тепловозів 

Друга обставина полягає в тому, що розміри зон дискретного зміцнення – 0,11,5·10
-3

 м 

в плані, 100400 мкм – в глибину, а їх кількість – тисячі одиниць, тоді як зміцнювана деталь 

може досягати кількох метрів у габаритах. Оскільки для визначення напружено-деформованого 

стану методом скінченних елементів потрібно описувати і саме довкілля дискретних зон, і всю 

іншу частину деталі, то в результаті скінченно-елементна модель виростає до багатомільйонних 

розмірів за кількістю вузлів. Таким чином, для розв’язання одиничної задачі аналізу потрібні 

ресурси багатопроцесорних комп’ютерних систем. 

Враховуючи відмічені обставини, для розв’язання задач параметричного  аналізу та 

синтезу параметрів дискретного зміцнення побудовані параметричні скінченно-елементні 

моделі досліджуваних елементів (в даному випадку – вали) з кількістю ступенів вільності до 5 

млн. Розрахунок напружено-деформованого стану здійснено в середовищі систем 

CosmosWorks, Nastran за допомогою комп’ютерного кластера «Політехнік-125». Отримані 

розподіли переміщень та напружень (рис. 3) дали змогу обґрунтувати оптимальне значення 

коефіцієнту дискретності при зміцненні поверхонь деталей на рівні 65-75 %. 

У свою чергу оптимізація параметрів дискретного зміцнення деталей дозволяє 

підвищити ефективність технології обробки високонавантажених деталей, що дає значний 

економічний ефект (до 300 млн. грн.) та підвищення ресурсу (до 40 %) тільки в сегменті 

ремонту колінчастих валів тепловозних двигунів на підприємствах України. Підготовлена до 

захисту дисертація аспіранта Шеремета В.М.  
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Рис. 3. Характерні розподіли переміщень та напружень 

 

Робота висунута на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки за 2009 р. 

2. Теорія, методи та програмно-модельний комплекс для визначення реакції 

бронекорпусів легкоброньованих машин на дію ударної хвилі. 

Визначення фізико-механічних процесів, що відбуваються у складних механічних 

системах під дією рухомого навантаження, є однією з найбільш складних задач механіки. Це 

пов’язано не тільки зі складністю самої механічної системи (наприклад, бронекорпус бойової 

машин легкої категорії за масою), але й із характером рухливого навантаження. Його 

моделювання пов’язане із переносом тиску на досліджувану конструкцію у просторі та часі за 

складним законом. Крім того, це рухоме навантаження зумовлює надзвичайно складний 

нестаціонарний коливальний процес у механічній системі, який неможливо промоделювати ні 

статичними зусиллями, ні нерухомим нестаціонарним тиском. 

Для числового моделювання реакції бронекорпусів методом скінченних елементів на дію 

ударної хвилі запропоновано новий підхід, що передбачає параметричне задання рухомого 

навантаження, розбитого на малі інтервали у просторі та часі. При цьому потрібно застосувати 

процедуру прямого інтегрування рівнянь динаміки для скінченно-елементної моделі великої 

розмірності (сотні тисяч ступенів вільності). Це у свою чергу потребує великих 

обчислювальних ресурсів, які були надані з використанням комп’ютерного кластера 

«Політехнік-125». 

На рис. 4 наведені характерні розподіли напружень у бронекорпусі та елементах 

підсилення. 

Аналіз цих картин та залежностей напружень від варіанту конструктивного виконання 

корпусу, тиску та напряму руху ударної хвилі, розподілу елементів підсилень дає змогу 

оптимальним чином розподілити матеріал бронекорпусу, підвищити його захищеність. 

Теорія, методи, моделі та методика розрахунків з результатами розв’язання низки 

конкретних задач покладені в основу бюджетної теми М 1203 „Хвиля”, договору №12770 

„Разработка методов математического моделирования поведения элементов объектов 

бронетанковой техники под действием распределенной нагрузки для обеспечения их 

защищенности” між НТУ „ХПІ” та КП „ХКБМ ім. О.О. Морозова” (2009 р.). Захищена 

дисертація м.н.с. Пелешком Є. В. та підготовлені до захисту дисертації пошукачів Бруля С.  Т. 

та Васильєва А. Ю. 
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Рис. 4. Розподіли напружень у бронекорпусі у різні моменти часу 

 

Створений унікальний програмно-модельний та програмно-апаратний комплекси для 

комп’ютерного моделювання нестаціонарних процесів у складних механічних процесах є 

високоефективним інструментом для обґрунтування параметрів бронекорпусів бойових машин 

із високими тактико-технічними характеристиками, що проектуються та виготовляються на 

підприємствах України. 

 

3. Теоретичні основи комп’ютерного моделювання динамічних процесів у 

віброударних системах та вібромашинах. 

Віброударні машини є одним із найскладніших об’єктів досліджень. У цих віброударних 

системах поєднуються короткочасні ударні процеси з високим рівнем прискорень та 

навантажень, а також вільний рух елементів системи між ударами. При цьому на даний час 

відсутні адекватні математичні та числові моделі для опису цих процесів, особливо ударної 

взаємодії. Це стримує розвиток теорії та практики проектування і виготовлення вібромашин, 

особливо унікальних (в першу чергу – високонавантажених). Прикладом такого об’єкту може 

бути віброударна машина для вибивки крупного вагонного литва у складі унікальної 

автоматизованої лінії у ВАТ „Азовмаш”. 

Для моделювання динамічних процесів у машинах даного типу проведено суттєвий 

розвиток теоретичних основ опису нелінійних зусиль контактної взаємодії як функції 

зближення двох контактуючих тіл, їхньої взаємної швидкості та часу. На цій основі 

запропонована нова параметризована скінченно-елементна модель для визначення напружено-

деформованого стану елементів машин  при дії імпульсних ударних зусиль. 

При цьому застосована процедура прямого інтегрування задач динаміки для скінченно-

елементних моделей великої розмірності (сотні тисяч скінчених елементів). 

Оскільки для опису сил ударної взаємодії (5-20 мс) потрібно дискретизувати процес у 

часі на дуже короткі інтервали (0,1 мс), та задача комп’ютерного моделювання стає дуже 
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вибагливою до обчислювальних ресурсів. У зв’язку з цим до розв’язання виникаючих складних 

задач були залучені ресурси кластера „Політехнік – 125”. 

На рис. 5 наведені деякі результати досліджень, Вони отримані у ході науково-

дослідницьких робіт, передбачених договором про співпрацю між НТУ „ХПІ” та ВАТ 

„Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут”, що входить до ВАТ 

„Азовмаш”.  

Теорія, методи та моделі, що розроблені, відображені у дисертаційній роботі аспіранта 

Грабовського А. В., що підготовлена до захисту.  

Рекомендації, що були отримані, були покладені в основу при проектуванні нової 

віброударної машини (рис. 6) з високими технічними характеристиками (маса – близько 21 т, 

маса технологічного вантажу – 10 т, частота ударного процесу – 16 Гц). Вона працює в 

безперервному режимі та забезпечує якісну вибивку грудок з литвом (елементи вагонного 

візка). 
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Рис. 5. Спроектована у ВАТ „ГСКТІ” та досліджена в НТУ «ХПІ» унікальна віброударна 

машина для вибивки крупного вагонного литва та результати досліджень 

 

Усі наведені приклади свідчать про те, що створений в НТУ „ХПІ” унікальний 

спеціалізований науково-програмно-апаратний комплекс є високоефективним інструментом 

та середовищем для комп’ютерного моделювання фізико-механічних процесів у складних та 

надскладних механічних системах.  

Це надзвичайно актуально для вітчизняної науки, освіти та народного господарства 

України, виводить їх на новий рівень, що відповідає світовому.  

Це не тільки інноваційний за своєю суттю проект, але й генератор нових інноваційних 

напрямів в науці, освіті та промисловості України. 

 



 182 

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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15.2. Висвітлення результатів наукової та науково-технічної діяльності. 

 

В 2009 році університет приймав активну участь в 23 виставках-ярмарках, в т.ч. 14 

міжнародних, 7 з яких проходили в країнах далекого і близького зарубіжжя та 

презентував понад 100 новітніх технологій, розробок, близько 70 видань науково-технічної 

літератури. В рамках програм виставок підготовлено і проведено 1 семінар і 1 

презентацію. 

Оргкомітети виставок і міжнародні журі високо оцінили рівень наукових і 

методичних досягнень університету, його активну участь в заходах форумів. Він та автори 

представлених розробок нагороджені 11-ма Золотими медалями, 10-ма Почесними та 27-

ма Дипломами і 6-ма Подяками МОН та АПН України. Університет підтвердив Почесне 

звання «Лідер сучасної освіти». За популяризацію винахідницької діяльності університет 

нагороджено Призом Міністра економіки України. Він виборов І місце і Золоту медаль в 

конкурсі виставки «Сучасна освіта в Україні» та І місце і Золотий символ «Виробник 

кращих вітчизняних товарів 2009 року» на всеукраїнському конкурсі виставкової акції 

«Барвиста Україна». 

На базі університету проведено науковий конгрес, симпозіум та 35 науково-технічних 

конференцій і семінарів, в тому числі 7 наукових форумів студентів і молодих вчених. В 

рамках Малої Академії наук підготовлено і проведено 2 науково-технічних семінари. В 

цілому вченими, магістрами і студентами університету виголошено 1873 доповіді і 

повідомлень на наукових форумах, в т.ч.  456  із них виголошено студентами чи в 

співавторстві з ними. 

Впродовж року видано 48 випусків „Вісник НТУ „ХПІ”, який видається в 

університеті за 25 тематичними напрямками, затвердженими Президією ВАК України та 

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

опублікованих в них статей науковців університету склала 893.  

В фахових виданнях опубліковано 4025 статей. Всього ж в наукових виданнях 

опубліковано 6101 публікація, в тому числі в зарубіжних – 375, зі студентами – 1096. З 

друку вийшли 33 монографії, 15 підручників і 105 навчальних посібників. Загальна 

кількість друкованих робіт в університеті перевищила 6200. 

 

В минулому році університет приймав участь в таких виставкових заходах: 
 

ХІ спеціалізована виставка «Енергозбереження. Електрообладнання. Енергетика. 

КВПіА-2009» (м. Харків, 18-20 лютого 2009р.). Вироблення ефективної політики 

енергозбереження залишається одним із державних пріоритетів України і є важливою 

складовою енергетичної безпеки нашої держави. 

Під керівництвом ректора університет прийняв активну участь в цій виставці, що зібрала 

біля 60 учасників з України та Росії. На ній були представлені енергоефективні технології, 

перспективні технології виробництва теплової та електричної енергії з альтернативних та 

відновлювальних джерел, сучасні передові технічні й конструкторські рішення для 

електротехнічного обладнання, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, екологічно 

безпечних та безвідходних технологій в різних сферах народного господарства тощо.  

Виставку відкривали ректор університету, заступник директора Департаменту економіки і 

комунального майна міської ради Мусіенко Я.А. 

За активну участь у виставці університет нагороджено Дипломом Оргкомітету. 3 кафедри 

університету нагороджені Дипломами за розробку і демонстрацію кращих енергозберігаючих 

технологій. 
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ХІ Міжнародна виставка «Сучасна освіта в Україні – 2009» (м. Київ, 25-27 лютого 2009р.). 
Протягом останніх одинадцяти років виставка стала центром передового досвіду в галузі 

освіти, презентацією досягнень сучасної педагогічної науки і практики, нових форм організації 

навчально-виховного процесу. 

На виставковому стенді університету увага приділялась результатам інтеграції науки і 

освіти в НТУ «ХПІ».  

Серед експонатів, представлених на стенді, слід відзначити: модульна теплоустановка ТS, 

магнітний та електромагнітний підвіс, еталон РЕМП, перетворювач частоти ПТР, Internet-

базована інформаційно-керуюча система тощо. 

Всього на стенді презентувались 33 розробки університету та 70 підручників. За перемогу 

в конкурсі виставки за номінацією «Інтеграція науки і освіти – необхідна умова підвищення 

якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах» університет нагороджено золотою 

медаллю. 

За участь і активну роботу на виставці НТУ «ХПІ» нагороджено Дипломом, а два 

учасника – отримали Подяку від МОН України. 

 

Засідання обласної науково-координаційної ради з питання «Енергозберігаючі 

технології та альтернативні види енергії» (м. Київ, 26 лютого 2009р). В заході взяли участь 

голова облдержадміністрації Арсен Борисович Аваков, його заступники: Володимир 

Миколайович Бабаєв, Людмила Олександрівна Бєлова, голова обласної ради Сергій Іванович 

Чернов, керівники райдержадміністрацій, райрад, мери міст обласного значення, науковці, 

представники промислових підприємств та бізнес-структур. 

Перед засіданням усі учасники мали змогу ознайомитись з розробками університету: 

приладами та новітніми технологіями в галузі електроенергетики та енергозбереження. 
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Підвищеною зацікавленістю у відвідувачів користувались представлені роботи: базовий 

елемент геліосистеми, автоматизований електропривод на базі ВНД, автоматизована система 

моніторингу сонячних фотоелектричних модулів, елементи теплообмінника для 

індивідуального теплопункту, фрагмент "теплої" підлоги, перетворювачі частоти струму тощо. 

 

 
 

V Спеціалізована виставка архітектурних рішень і товарів для будівництва (м. Харків, 4-7 

квітня 2009р.). На стенді  НТУ «ХПІ» презентував 18 високих технологій. Серед них: 

керамічна плитка зі зносостійким глазурним покриттям, лицьова будівельна кераміка, 

установка для випробувань кабелів з полімерною ізоляцією, базовий елемент геліосистеми «ГК-

0,6», модульний елемент «теплої підлоги», електрична плита зі склоемалевим покриттям тощо. 

Чисельні відвідувачі та фахівці дали високу оцінку розробкам університету.  

В рамках виставки проходив Перший національний форум «Енергоефективні технології. 

Енергозбереження: практика, проблеми, перспективи». На цьому форумі з доповіддю 

«Актуальні проблеми енергоефективності господарського комплексу, теплопункти в 

Харківській області» виступив ректор університету. 

 

Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – Абітурієнт 2009» (м. Київ, 5 квітня 2009р.). На 

виставковому стенді НТУ «ХПІ» були широко представлені досягнення університету щодо 

тематики виставки, міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами 

Німеччини, Угорщини, Польщі, Австрії в галузі освіти та впровадження сучасних технологій 

навчання. Представники університету приймали активну участь в круглих столах, які 

проводились під час роботи виставки, критично знайомились з презентаціями вітчизняних і 

закордонних ВНЗ, різноманітними молодіжними програмами. 

Великий інтерес у відвідувачів викликали представлені на виставці «Правила прийому до 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на 2009-2010 

навчальний рік». Багато питань та зацікавленість викликав досвіт роботи Центру «Кар’єра» 

нашого університету з питань працевлаштування молоді.  
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Стенд відвідали понад 2000 учасників виставки. За активну професійну роботу серед 

молоді на виставці університет нагороджено Дипломом МОН та АПН України. 

 

ХІІ виставка-ярмарок з міжнародною участю «Екологія – 2009» (м. Київ, 7-10 квітня 

2009р.). Проходила в Експоцентрі «Наука» НАН України (м. Київ) за ініціативою Національної 

академії наук України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища і партії 

зелених України. 

Виставку відкрили представники вищезгаданих установ за безпосередньою участю 

заступника міністра охорони навколишнього природного середовища Мовчана М.М. Під час 

огляду експозиції виставки заступник міністра виявив зацікавленість розробками НТУ«ХПІ», 

зокрема каналізаційним люком, виготовленим з відходів пластмас та технологією утилізації 

меланжу. 

 

 
 

Під час роботи виставки чисельні відвідувачі також виявляли зацікавленість розробками 

університету. Наприклад, начальник Держуправління екології в Сумській області Черненко 

В.В. виявив зацікавленість технологією стосовно гідроізоляції газових свердловин та геліо-

модулем для підігріву води. Завідувач відділу водних ресурсів Держуправління охорони 

навколишнього середовища у Дніпропетровській обл. Шамановська Олена виявила бажання до 

впровадження розробки щодо каналізаційних люків. Директор фірми СЕТ виявив згоду 

вкладання інвестицій в екологічні проекти стосовно виготовлення каналізаційних люків, 

теплових модулів та біогазового комплексу. Директор агенції «ЮВЕЛ» Хмельницької області 

був згоден на закупівлю біогазового комплексу та установки по утилізації СОЖ. Начальник 

бюро охорони навколишнього середовища ОАО «Крюковський вагонобудівний завод» проявив 
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зацікавленість до впровадження теплових модулів та каналізаційних люків з пластмас. 
Ведуться переговори. 

 

Спеціалізована виставка «Освіта-2009» (м. Львів, 7-9 травня 2009р.). На виставковому 

стенді університету презентувались наукові школи і їх вплив на навчальний процес в 

НТУ«ХПІ», науково-дослідна робота студентів, навчальна та методична література, елементи 

студентського самоврядування, досягнення у працевлаштуванні випускників тощо. 

На стенді активно працювали стендисти, представники центральної приймальної комісії. 

Вони представляли здобутки університету в галузі освіти та навчального процесу, знайомили 

майбутніх абітурієнтів з правилами прийому і навчання в НТУ «ХПІ». 

Стенд відвідали понад 400 відвідувачів: викладачі ВНЗ, робітники наукових установ, 

студенти, школярі. Вони мали можливість ознайомитись і обмінятись досвідом, обговорити 

актуальні проблеми, ознайомитись із кращими зразками навчальної та науково-методичної 

літератури, переконатись, що професійні навички, здобуті безперервним процесом навчання, є 

запорукою професійної та соціальної конкурентоспроможності та успіху. 

 

 
 

Міжнародна виставка «URBIS INVEST 2009» (м. Брно, Чехія, 21-25 квітня 2009р.). З метою 

збільшення експорту Харківської області та згідно розпорядження голови Харківської обласної 

державної адміністрації від 26 лютого 2009 року № 93 «Про презентацію експертних 

можливостей та інноваційно-інвестиційного потенціалу Харківської області на міжнародній 

виставці у м. Брно Республіка Чехія», а також у відповідності до заходів, передбачених 

частиною ІІІ програми економічного і соціального розвитку  Харківської  області,  затвердженої  

рішенням  обласної  ради  від  03.02.09 №1106-V, Харківська обласна державна адміністрація в 
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квітні 2009 року здійснила підготовку експозиції Харківської області на міжнародній виставці 

«URBIS INVEST 2009». 

На стенді демонстрували свої проекти підприємства, наукові установи, вищі навчальні 

заклади. Університет презентував три інвестиційні проекти: магнітний та електромагнітний 

підвіс для роторних машин, нанотехнології з виробництва магнітних плівок, перетворювач 

струму для електродвигунів ескалаторів метро і один інноваційний – модульна теплоустановка. 

До складу офіційної делегації області було запрошено ректора НТУ «ХПІ». На виставці 

він презентував університет, його проекти, а також інноваційно-інвестиційний потенціал 

Слобожанщини. Відбулись ділові зустрічі з представниками підприємницьких структур країн 

світу, які були представлені на виставці. 

 

Міжнародна універсальна оптово-роздрібна виставка-ярмарок «Курская Коренская 

ярмарка – 2009» (м. Курськ, Росія, 18-21 червня 2009р.).  

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 м. Свобода Курської області РФ. 

Виставку оглянули губернатор Курської області, керівні працівники Курської обласної 

держадміністрації, фахівці і науковці. Учасники ярмарку і виставки дали високу оцінку 

експозиції Харківської області, зокрема науковим розробкам нашого університету. 

 

Виставка-презентація Харківської області в рамках загальнодержавної виставкової акції  

«Барвиста Україна» присвяченій 18 річниці незалежності нашої Держави (м. Київ, 18-21 

серпня 2009р.). 
На виставковому стенді НТУ «ХПІ», який входив до експозиції Харківської області, 

презентувались розробки в галузях високих технологій, енергозбереження та машинобудування, 

нано- та інформаційних технологій, хімічних та біохімічних технологій, охорони навколишнього 

середовища, дослідження геокосмосу, випробувань вузлів та деталей машин на наявність 

електромагнітної стійкості та сумісності, воєнно-промислового комплексу. Демонструвались 

підручники та навчальні посібники, видані державною мовою за останні роки . Загальна кількість 

експонатів сягнула 36. 

Серед нових експонатів треба відзначити макет теплого дому, для будівництва якого були 

залучені розробки і передові технології вчених 8 кафедр університету, енергозаощаджувальна 

система запалювання ДВЗ, монтажно-будівельні профілі  та  композиційна-арматура, модуль 

геліосистеми  потужністю  1 КВт тощо.  
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Серед перспективних розробок, а саме Еталон, Склоемаль для електростатичного нанесення на 

сталеві деталі та Біогазова установка були представлені на Всеукраїнський конкурс, за підсумками 

якого університет став Лауреатом конкурсу «Кращій вітчизняний товар 2009 року» і нагороджений 

Золотим символом, а розробки стали переможцями в номінації наука і нагороджені Золотими 

медалями і Дипломами конкурсу. 

За активну участь в виставковій акції і роботу на стенді університет нагороджено Дипломом 

НК «Експоцентр України». 

 

Міжнародна виставка «Наука і виробництво. Машинобудування Харківщини» в рамках 

Великого Слобожанського Ярмарку (м. Харків, 24-27 вересня 2009р.). Від університету було 

представлено 39 розробок, які демонстрували наші здобутки на ниві науково-дослідної роботи за 

останні роки. Жвавий інтерес у відвідувачів викликали роботи в галузях енергозбереження, 

комунальної енергетики, нетрадиційних джерел енергії, хімічних і біохімічних технологій, 

інформаційних технологій, енерго- та машинобудування. Багато цікавих питань було висказано на 

адресу розробкам, які удостоєні Державних премій України в галузі науки і техніки або стали 

переможцями Всеукраїнського конкурсу «Кращий вітчизняний товар року». 

Стенд відвідали і ознайомились з роботами НТУ «ХПІ» фахівці підприємств регіонів-

партнерів Харківської області: Великопольське Воєводство,  Мінська, Московська, Бєлгородська, 

Курська області, а також керівники  посольств, представники торговельно-економічних місій РФ, 

Угорської Республіки, Республіки Білорусь, Азербайджанської Республіки. Вони отримали рекламні 

проспекти та іншу інформацію щодо робіт які їх зацікавили. 

 

Всеукраїнська спеціалізована виставка «Енергоефективність-2009» (м.Донецьк, 17-19 

вересня 2009р.). Основна мета виставки – демонстрація досягнень енергоефективних 

технологій у всіх галузях економіки – червоною лінією пройшла через наш виставковий стенд. 

Університет презентував 38 енергоефективних технологій і розробок, спрямованих на 

вдосконалення виробничих, техніко-технологічних процесів, популяризацію переваг 

застосування альтернативних джерел енергії, сприяння нарощуванню обсягів споживання 

місцевих ресурсів та виробництва більш ефективного обладнання, а також розширення 

міжнародного співробітництва в сфері енергозбереження. 
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Стенд відвідали представники Мінпромполітики України, губернатор Донецької області і 

відповідальні працівники облдержадміністрації, провідні фахівці, вчені, представники 

іноземних посольств та представництв, фінансових і бізнес інституцій, учасники ділового 

форуму «Діалог влади та бізнесу». На стенді активно точились зацікавлені фахові розмови 

щодо того чи іншого експонату, розробки, технології. 

За активну участь і роботу на виставці університет нагороджено Дипломом. 

 

V Міжнародний салон винаходів і нових технологій «Новое время» (м. Севастополь, 24-26 

вересня 2009р.)  проходив під лозунгом «Устойчивое развитие во время перемен». Університет 

презентував на цьому форумі три розробки захищені патентами. В рамках Салону проходив ІV 

Міжнародний конкурс молодіжних інновацій та розробок, на який була представлена одна 

робота. Вона була визнана переможцем конкурсу і також приймала участь в ярмарці розробок і 

нових технологій Салону. 

За важливий внесок в винахідницьку діяльність в Україні, активну участь в Салоні 

винаходів і нових технологій, продуктивну роботу на ярмарці і перемогу в конкурсі університет 

нагороджено золотою медаллю і Дипломом Салону «Новое время», а також призом Міністра 

економіки України. Золотими медалями і Дипломами нагороджені всі чотири розробки 

університету. 

 

Міжнародна спеціалізована виставка «Високі технології – 2009» (м. Київ, 30 вересня - 2 

жовтня 2009р.). Експозиція вищих навчальних закладів «Hi-Tech Наука і Освіта», була 

розгорнута у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза». 

На стенді університету були представлені експонати, які демонстрували досягнення і стан 

науково-дослідної роботи і, особливо, результативність науково-дослідної роботи студентів, 

прийоми, спрямовані на ефективне працевлаштування випускників, діяльність центру 

«Кар‘єра». 

 

ХІІ спеціалізована виставка «КВП. Электроника. Энергетика» (м. Харків, 27–29 жовтня 

2009р.) 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 і апаратів, динаміки та 

міцності машин, загальної електротехніки, факультету військової підготовки тощо.  

Стенд відвідали понад 600 провідних фахівців Харківських підприємств і фірм, викладачів 

технічних вузів, студентів, працівників наукових установ. Викладачі кафедри ІВТС провели на 

стенді круглий стіл.  

За демонстрацію фундаментальних та прикладних наукових досліджень в області 

енергетики і енергозбереження та активну участь у роботі виставки, за розробку пілотного 

проекту «Теплий дім» університет нагороджено Дипломами виставки. Дипломами учасників 

нагороджено 3 кафедри та факультет військової підготовки. 

 

Виставка-презентація «Інноватика в освіті України» (м. Київ, 2-4 грудня 2009р.). 
З приєднанням до Болонської конвенції в Україні розпочався динамічний етап 

модернізації галузі освіти. Одним із основних чинників підвищення якості знань є оновлення 

змісту навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки. 

На виставковому стенді університету презентувались розробки, які підтверджували 

ефективність наукового супроводу педагогічних інновацій в освіті університету, а саме: 

Віртуальна електромашинна лабораторія; Дистанційне навчання для супроводу педагогічних 

інновацій в освіті; Впровадження комплексної ділової гри у навчальний процес як шлях 

розвитку науково-технічної творчості студентів; Особистісно орієнтована система формування 
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творчих здібностей майбутніх інженерів тощо. Поряд з ними демонструвались розробки 

наукових шкіл, до виконання яких залучались студенти. 

На виставці співробітники університету підготували і провели науково-практичний 

семінар «Впровадження технологій дистанційного навчання в практику вищих навчальних 

закладів». 

За перемогу в конкурсі НТУ «ХПІ» удостоєний звання «Лауреат конкурсу «Інноватика в 

вищій освіті», а учасники виставки нагороджені: «Подяка» - 4 чоловіка, «Почесний диплом» - 

10 чоловік. 

 

 
 

Університет приймав участь і в таких міжнародних виставках, як: Виставка-

презентація наукових розробок НТУ «ХПІ» в КНР (м.Шанхай, 15-20 червня 2009р.), 

Виставка-презентація науки НТУ «ХПІ» в Польщі (м.Варшава, 16-20 червня 2009р.); 

Міжнародна виставка-презентація в республіці Таджикистан (28-30 жовтня 2009р.), де 

активно велась робота і переговори з керівними особами країн на предмет продовження діючих 

і заключення нових договорів щодо підготовки кадрів і взаємовигідного науково-технічного 

співробітництва. 

 

Заочно приймав участь і в Міжнародному Білоруському промисловому форумі 

(м.Мінськ, Бєларусь, 19-22 травня 2009р.), де в експозиції Харківської області представляв 

свої розробки в галузі машинобудування, хімічних і біохімічних технологій, енергозбереження 

тощо. 

І в Щорічній виставці-презентації Московської області «Подмосковье-2009» (м. 

Москва, 23-26 вересня 2009р.). У відповідності до заходів Регіональної програми розвитку 

експортного потенціалу Харківської області на 2008-2009 роки Харківська обласна державна 

адміністрація забезпечила підготовку обласної експозиції у МВЦ «Крокус Експо» 
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Красногорського району Московської області РФ і в якій наш університет приймав активну 

участь. 

В експозиції НТУ «ХПІ» були представлені новітні технології в галузі машинобудування, 

енергозбереження, інформації, хімії тощо. 

За час роботи виставки експозицію відвідали понад 300 фахівців підприємств, фірм, 

наукових установ Красногорського району Московської області. 

За участь у виставці університет нагороджено Дипломом Губернатора Московської 

області.  

 

 
 

В університеті постійно ведеться профорієнтаційна робота, спрямована на підвищення 

кількості абітурієнтів, тому він брав активну участь в таких виставкових заходах як X 

міжрегіональна виставка-презентація «Полтавський абітурієнт-2009» (м.Полтава, 22-23 

вересня 2009р.), Міжнародна виставка «Освіта і Кар’єра 2009» (м.Київ, 10–12 грудня 

2009р.). 
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На базі університету в 2009 році підготовлено і проведено 39 наукових форумів , 

серед яких 24 міжнародних і 15 всеукраїнських науково-технічних заходів, в т. ч 7 

студентських і 2 - Малої академії наук. 

 

В м. Алушта з 14 по 19 вересня проходив XIV Міжнародний конгрес 

двигунобудівників. Кількість учасників – 212 осіб (1 академік НАН України, 42 доктора наук, 

58 кандидата наук, 30 аспірантів, 18 магістрів, 8 студентів), якими було зроблено 282 доповіді 

та повідомлення. Країни – учасники конгресу: Росія, Казахстан, Германія, Польща, Чехія, 

Україна. Конгрес відзначив ріст якості представлених доповідей у всіх областях, пов’язаних з 

тематикою двигуно- будування, активну участь молодих вчених та позитивну тенденцію 

представлених в доповідях реальних робіт, пов’язаних з створенням нової техніки. Основний 

вклад в організацію та проведення конгресу зробила кафедра двигунів внутрішнього згоряння. 

 

З 21 по 23 жовтня в м. Харкові проходив XI Міжнародний науково-технічний 

Симпозіум “ SIEMA - 2009”. Учасники Симпозіуму з України, Росії, Лівії, Польщі, які 

представляли 24 вищих навчальних закладів , 5 науково-дослідних інститутів,  3 промислових 

підприємства – і фірми. 

Основна мета форуму була спрямована на вирішення проблем удосконалення розробок в 

галузі електротехніки й електромеханіки, розвитку промислового виробництва електричних 

машин й апаратів, техніки сильних електричних і магнітних полів. Готували цей захід до 

проведення три кафедри університету: Електричні машини, Електричні апарати  та Загальна 

електротехніка. 

 

VIII Міжнародна конференція «Технологія інформаційних систем та її 

застосування» ( ISTA’ 2009), проведена в рамках об’єднаного форуму UNISCON ’2009 в 

Університеті Західного Сіднею ( м. Сідней, Австралія) з 21по 24 квітня 2009 року. Керівний 

комітет конференції очолювали ректор Клагенфуртського університету проф. Х. Майер, проф. 

Д. Караянніс ( Віденський університет, Австрия), проф. М.Д. Годлевський ( НТУ ”ХПІ”). 

Тематика конференції охоплювала різні аспекти сучасних інформаційних систем і викликала 

великий інтерес наукового співтовариства України і закордонних країн. Число доповідей, 

поданих на рецензування складало 85, серед них - 20 робіт  українських вчених і 65 робіт з 

країн далекого зарубіжжя: Австрія, Німеччина, Ірландія, Угорщина, Велика Британія, Італія, 

Іспанія, Швеція, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Австралія, Японія, Південна Корея. Праці 

конференції були опубліковані в збірнику із серії Lecture Notes for Buziness Information 

Processing – провідного видавництва Springer (Німеччина). 

Організатор – кафедра автоматизованих систем управління. 
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VI Міжнародна науково-практична конференція «Геометричне моделювання та 

комп’ютерні технології : теорія, практика, освіта», присвячена 10 – річчю Української 

асоціації з прикладної геометрії. Проходила в м. Харкові 21-24 квітня 2009 року.  

На конференції було представлено 179 доповідей, серед авторів: 45 докторів та 150 

кандидатів наук. З них 156 доповідей з України, 18- з Росії, 2- доповіді з Казахстану, 2- з 

Узбекистану, 1- з Грузії. Такі дані свідчать про поступове розширення міжнародних зв’язків, 

взаємне збагачення різних геометричних шкіл. Конференція визначила високий загальний 

рівень наукових досліджень в галузі геометричного моделювання об’єктів, процесів та явищ. 

Видані програма і тези доповідей конференції. 

Організатор-кафедра нарисної геометрії. 

 

V Всеукраїнська науково-технічна конференція «Проблеми енергозбереження 

України та шляхи їх вирішення» відбулася в м. Харкові  23-24 квітня 2009 року. В роботі 

прийняли участь: перший заступник генерального директора, генеральний конструктор ВАТ “ 

Турбоатом”, к.т.н. Левченко Є.В. , головний конструктор парових і газових турбін ВАТ “ 

Турбоатом ” Швецов В.Л. , лауреат Державної премії України, завідувач кафедри 

турбінобудування , д.т.н. Бойко А.В. Під час роботи конференції обговорювались питання 

підвищення економічності і надійності турбоустановок. Було заслухано 25 доповідей. В роботі 

прийняли участь 12 докторів наук та 25 кандидатів технічних наук. Загальна кількість учасників 

– 80 осіб. По матеріалах наукової конференції опубліковано тематичний випуск Вісник НТУ “ 

ХПІ ” “ Енергетичні і теплотехнічні процеси і устаткування”. 

Організатор – кафедра турбінобудування. 

 

VI Міжнародна конференція «Співробітництво для вирішення проблем відходів» 

проходила в м. Харкові  8-9 квітня 2009 року. Програма конференції обіймала 220 доповідей за 

участю 260 авторів 15 країн світу: Італії, Німеччини, Данії, Туреччини, Чехії, Польщі, Росії, 

Латвії, Естонії, Білорусії, Грузії, Казахстану і Молдови. В роботі пленарного та секційних 

засідань форуму прийняли участь і виступили з науковими доповідями та повідомленнями 125 

учасників, у томі числі 23 доктори і 29 кандидатів наук.  

Видана програма конференції, кращі доповіді були рекомендовані до опублікування у 

збірках наукових праць НТУ “ ХПІ”. 

Організатор – кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем та економічного 

моніторингу. 
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Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології : наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD’2009) є щорічною. XVII форум проходив в 

Харкові на базі НТУ “ХПІ” 20-22 травня 2009 року. Організаторами конференції були НТУ 

“ХПІ”, Мішкольцький університет (Угорщина), Магдебурзький університет ( Німеччина), 

Петрошанський університет (Румунія), Познанська політехніка (Польща), Софійський 

університет (Болгарія). Делегація Мішкольцького університету вручила ректору НТУ “ХПІ” 

ювілейну монету з нагоди 45-річчя плідної співпраці двох університетів, а ректору 

Мішкольцького університету, професору Дьюлі Патко вручено Диплом почесного доктора НТУ 

“ХПІ”. В програмі конференції та її безпосередній роботі взяли участь близько 1350 учасників. 

На Пленарному та секційних засіданнях (24 секції) конференції Micro CAD’2009 було 

представлено 1176 доповідей. Найбільш цікаві доповіді та повідомлення опубліковані в “ 

Віснику НТУ “ХПІ”. 

Організатор – науково-дослідна частина НТУ ” ХПІ”. 
 

 
 

Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані технології та 
енергозбереження. ITE -2009» була проведена в м. Алушта у період з 11 по 16 травня 2009 

року. Кількість учасників конференції – 42 особи, серед них 5 докторів наук та 12 кандидатів 

наук, 20 аспірантів, 5 представників виробничих підприємств та компаній. На форумі була 

відзначена позитивна роль програм Європейської спільноти у підвищенні якості вищої освіти з 

енергозбереження та ухвалені засоби створення маловідходних виробництв. Матеріали 

конференції опубліковані у щоквартальному журналі “ Інтегровані технології та 

енергозбереження”. 

Організатор – кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів. 

 

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми фізики конденсованого стану» 

присвячувалась 100 річчю з дня народження видатного вченого-фізика професора 

Палатніка Л.С. Проходила в м. Харкові 28-29 червня 2009 року. В роботі конференції 

прийняли участь близько 150 учасників з різних міст, університетів, академічних установ і 
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промислових підприємств України : Києва, Львова, Сум, Донецька та Російської федерації (м. 

Воронеж, м. Корольов Московської області). Серед них 5 академіків НАНУ і 1 академік РАН, 

близько 30 докторів та 50 кандидатів наук. На конференції була визначена видатна роль Л.С. 

Палатника в становленні та розвитку сучасних нанотехнологій, наноелектроніки, що пов’язані з 

вивченням специфіки конденсованого стану в об’єктах малого розміру та створенням приладів 

на цій основі. Матеріали конференції опубліковані в випуску журналу “ Functional Materials”, а 

також у книзі Л.С. Палатника «У истоков эры нанотехнологий”.  

Організатор – кафедра фізики металів і напівпровідників. 
 

 
 

Міжнародна науково-технічна конференція «Хімія і технологія жирів» відбулася м. 

Харкові 21-25 вересня 2009 року. Участь у конференції взяли представники зарубіжних країн: 

Росія, Германія, Польща, Туреччина, Сирія. В конференції взяли участь 105 осіб – 

представники навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, фірм та підприємств, серед 

них 14 докторів та кандидатів технічних наук. Кількість доповідей, що були заслухані – 36, 

кількість стендових доповідей – 36. В них розглядались проблеми розвитку олійно-жирової 

галузі під час світової кризи, проблеми взаємодії науковців і виробників в Україні, селекції 

гібридного соняшнику, питання нових технологій видобування олії та їх переробки. 

Робочі матеріали та підсумковий документ конференції опубліковані в галузевому 

журналі “Олійно-жировий комплекс”. 

Організатор – кафедра технології жирів. 

 

VIII Міжнародна конференція «Перспективи розвитку автомобіле- та 

тракторобудування» є щорічною і проходила в м. Севастополі 17-18 вересня 2009 року. В її 

роботі взяли участь відомі вчені, доктори і кандидатів наук, молоді науковці України – всього 

38 осіб з таких міст  України як  Харків, Донецьк, Київ, Житомир, Запоріжжя, Львів, в т.ч. 

представники 10 ВНЗ.  
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На Пленарному засіданні було представлено 7 доповідей, в яких розглядались питання 

систем охолодження двигунів, систем наддуву  повітря на радіатор, альтернативних видів 

палива, розробки пристрою для отримання біопалива, розробки систем діагностування 

транспортних засобів по стану мастильних матеріалів. Виголошені доповіді опубліковані в 

тематичних фахових збірках університету. 

Організатор – кафедра автомобіле- і тракторобудування. 

 

IX Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатики і 

моделювання ПІМ – 2009» проходила в м. Харкові 26-28 листопада 2009 року. Присвячена 

розгляду результатів експериментальних досліджень в галузі програмування та розвитку 

апаратних засобів. Питання, які обговорювались, мають велике значення для рішення складних 

проблем, які пов’язані з розробкою і побудовою теоретичних та практичних основ сучасної 

інформатики та інформаційних технологій. В роботі конференції брали участь 423 вчених, в 

тому числі 29 докторів і 102 кандидата технічних наук. Серед іноземних авторів доповідей, 

прийнятих редакційною колегією, налічується : 3 з Литви, 1з Сирії, 1 з Лівану. Співробітниками 

НТУ “ ХПІ ” було виголошено 38 доповідей. Видана програма конференції, а кращі доповіді 

були рекомендовані до опублікування у збірці наукових праць університету. 

Організатор – кафедра обчислювальної техніки та програмування. 

 

Міжнародна науково-технічна конференція «Ресурсозбереження і 

енергоефективність процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні і 

металургії» була присвячена 125-річчю НТУ “ ХПІ ” та 80-річчю кафедри “ Обробка металів 

тиском ”, проходила м. Харків з 24-26 листопада 2009 року. Конференція організована  у 

співдружності з Українським державним науково-технічним центром “ Енергосталь”. Мета 

конференції полягала в аналізі сучасного стану і перспектив розвитку обробки металів тиском у 

машинобудуванні і металургії. Наголошувалось на обміні досвідом і підвищенні рівня 

інформованості підприємств і організацій про можливості технологічних процесів і обладнання 

обробки тиском, по забезпеченню ресурсозбереження і енергоефективності в машинобудуванні 

і металургії. В конференції взяли участь 133 фахівця в галузі ОМТ- представники вузів, 

проектних організацій, підприємств, вчені й інженерно-технічні працівники НДІ: 26 докторів, 

37 кандидатів технічних наук, які представляли 28 підприємств і організацій з 4 країн Європи:  

Польща, Російська Федерація, Німеччина, Україна. 

Матеріали проведеної конференції опубліковані в журналах “Ковальсько-штампувальне 

виробництво”, “ Руда і метал”. 

Організатор – кафедра обробки металів тиском. 
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I Міжнародна науково-методична конференція «Безпека людини у сучасних 

умовах» та студентська конференція “ Харківщина, студентство, екологія ”, проходили у 

м. Харкові 3-4 грудня 2009 року. Організатори конференції НТУ “ ХПІ ”, Національний 

науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, Європейська асоціація з 

безпеки та основ здоров’я, Бєлгородський державний технологічний університет ім. Шухова. 

Прийняли участь 176 фахівців, виголошено 132 доповіді, у тому числі 54 за участю студентів і 

аспірантів. 

Заслухавши та обговоривши Пленарні та секційні доповіді, учасники визначили 

важливість та приоритетність питань безпеки життєдіяльності людини в сучасних умовах. 

Спілка фахівців з безпеки життєдіяльності м. Харкова продовжує виконувати роботу з 

об’єднання зусиль усіх фахівців, які б змогли внести свій вклад у покращення життєвих 

показників людини у світі, в Україні та м. Харкові. 

Видані програми і тези доповідей конференції. 

Організатор – кафедра охорони праці та навколишнього середовища. 

 
В минулому році на базі університету та за його участю також були підготовлені та 

проведені такі форуми: Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми 

фундаментальної підготовки в елітарній інженерній освіті» (м. Харків, 7-10 жовтня 2009р.); 

XVII Міжнародна конференція «Теорія оптимізація та практика процесів подрібнення розділу, 

змішування, ущільнення» (м. Одеса, 20-26 серпня 2009р.); Міжнародна науково-технічна 

конференція «Проблеми якості, довговічності зубчастих передач, редукторів, їх деталей та 

вузлів. ЗП-2009» (м. Севастополь, 28 серпня – 3 вересня 2009р.); Міжнародна науково-технічна 

конференція «Силова електроніка та енергоефективність. СЕЕ-2009» (м. Алушта, 21-26 вересня 

2009р.); Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого 

електроприводу. Теорія і практика.» (Євпаторія, 14-19 вересня 2009р.); ІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Простір літератури – шлях до миру, згоди і співробітництва 

між слов‘янськими народами» (м. Харків, 16-18 грудня 2009р.); Регіональний науково-

технічний семінар «Нові розробки в галузі електричної ізоляції (м. Харків, 24 листопада 

2009р.); ІV Міжнародна науково-практична конференція «Переяславська Рада і гармонізація 

українсько-російських відносин:історія і культура, наука і освіта» (м. Харків, 18 грудня 2009р.); 

Всеукраїнська конференція «Кирпичівські читання» (м. Харків, 16 грудня 2009р.); Регіональні 

семінари: «Динаміка нелінійних електромеханічних систем»; «Силова і біомедична 

електроніка»; «Наукові основи електроенергетики»; «Консолідована інформація»; «Інтегровані 

технології та проблеми сталого розвитку регіону». 
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Результати наукових досліджень вчених університету систематично відображаються в 

наукових фахових виданнях НТУ «ХПІ»: «Віснику Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» та наукових журналах: «Інтегровані технології й 

енергозбереження», «Електротехніка і електромеханіка», «Теорія і практика управління 

соціальними системами», «Механіка і машинобудування», «Двигуни внутрішнього 

згоряння», «Енергозбереження, енергетика, енергоаудит» та наукових збірках: «Проблеми 

та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти», «Сучасні 

технології в машинобудуванні», «Різання та інструмент», «Високі технології в 

машинобудуванні». 

Випуск тематичних збірників «Вісника НТУ «ХПІ», як і наукових збірок і журналів 

університету координується і здійснюється Координаційною радою, яку очолює ректор НТУ 

«ХПІ». В минулому році у «Віснику НТУ «ХПІ» працювали 25 тематичних редколегій: 

«Автоматика та приладобудування», «Автомобіле- і тракторобудування», «Історія науки і 

техніки», «Динаміка і міцність машин», «Електроенергетика і перетворююча техніка», 

«Енергетичні і теплотехнічні процеси і устаткування», «Інформатика і моделювання», 

«Колісні та гусеничні машини спеціального призначення», «Нові рішення у сучасних 

технологіях», «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика», 

«Проблеми механічного приводу», «Проблеми удосконалення електричних машин і 

апаратів. Теорія і практика», «Радіофізика й іоносфера», «Різання і інструмент в 

технологічних системах», «Системний аналіз, керування й інформаційні технології», 

«Технічний прогрес та ефективність виробництва», «Технології в машинобудуванні», 

«Філософія», «Філософська антропологія та філософія культури», «Хімія, хімічні 

технології та екологія», «Техніка та електрофізика високих напруг», «Транспортне 

машинобудування», «Машинознавство та САПР»,  «Актуальні проблеми історії України», 

«Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів». 

Впродовж року з друку вийшли 48 «Вісників НТУ «ХПІ» за такими тематичними 

випусками: «Автоматика та приладобудування», «Автомобіле- і тракторобудування», 

«Історія науки і техніки», «Динаміка і міцність машин», «Електроенергетика і 

перетворююча техніка», «Енергетичні і теплотехнічні процеси і устаткування», 

«Інформатика і моделювання», «Нові рішення у сучасних технологіях», «Проблеми 

автоматизованого електропривода. Теорія і практика», «Проблеми механічного приводу», 

«Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика», 

«Системний аналіз, керування й інформаційні технології», «Технічний прогрес та 

ефективність виробництва», «Технології в машинобудуванні», «Філософія», «Хімія, 

хімічні технології та екологія», «Техніка та електрофізика високих напруг», «Транспортне 

машинобудування», «Машинознавство та САПР»,  «Актуальні проблеми історії України». 

В 2009 році з друку вийшли 18 журналів і 9 наукових збірок. 

Кількість статей, надрукованих у Вісниках та наукових журналах і збірках, 

дорівнює 1793. Географія авторів статей представляє майже всі регіони України: Київ, 

Харків, Донецьк, Львів, Суми, Луганськ, Одеса, Чернігів, Вінниця, Дніпропетровськ, а 

також країни: Росія, Литва, Угорщина, Польща, Німеччина, Румунія. Кількість статей 

вчених університету, опублікованих в наукових виданнях, становить 893, загальна кількість 

друкованих аркушів – 732. 
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15.3. Патентно-ліцензійна робота 

 

В 2009 році спостерігався процес подальшої активізації винахідницької роботи серед 

співробітників та студентів завдяки умовам, які створено в НТУ «ХПІ» для забезпечення 

оформлення нових ідей, творчих досягнень, спрямованих на створення конкурентноспроможної 

продукції в багатьох сферах науки і техніки. Винахідництву належить приоритетне місце в 

університеті, маючи на увазі неможливість стабільного економічного розвитку держави без 

удосконалення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності. Отримання науково-

технічних результатів, їх надійний правовий захист та ефективне використання дають 

можливість постійно удосконалювати технологічні процеси, що характеризують сучасне 

виробництво та забезпечують випуск конкурентноспроможної продукції, яка задовольняє 

постійно зростаючі потреби населення. 

В університеті проводиться активна робота по просуванню на ринок своїх досягнень, і в 

першу чергу, власних наукових досліджень, за допомогою сучасних форм і методів науково-

технічної пропаганди. Важливим заходом в цій роботі є участь в V Міжнародному салоні 

винаходів і нових технологій «Новое время» (м. Севастополь, 24-26 вересня 2009р.). В 

цьому році він проходив під лозунгом «Устойчивое развитие во время перемен». Університет 

презентував на цьому форумі три розробки захищені патентами., а саме: 

 Патент №86361 «Спосіб одержання метанолу», автори І.Слабун, Л.Товажнянський, 

А.Марченко, Г.Лісачук, М.Зінченко, А.Калінченко, О.Миргород, А.Ценципер. Винахід 

відноситься до технології одержання метанолу неповним окислюванням природного газу. 

Ця технологія виробництва метанолу (як інгібітору гидратоутворення) рекомендується на 

газових, газоконденсатних промислах і газотранспортних підприємствах. 

 Патент №38101 «Керамічна маса для одержання керамограніту», автори М.Рищенко, 

О.Федоренко, К.Фірсов, Л.Щукіна. Винахід відноситься до керамічної промисловості й 

адресований виробникам керамогранітних (плотноспечених) плиток. Актуальність винаходу 

визначається необхідністю утилізації відходів переробки гранітів і розширення сировинної 

бази вітчизняної керамічної промисловості. 

 Патент №86720 «Комплексне силикофосфатне стеклоемалеве покриття», автори 

Л.Брагіна, О.Саввова, О.Шалигіна, Г.Воронов, Я.Покроєва. Запропонований винахід 

відноситься до складів стеклоемалей для антибактеріального захисту і додання спеціальних 

експлуатаційних властивостей виробам з маловуглецевої сталі санітарно-технічного і 

побутового призначення. Актуальність винаходу визначається необхідністю забезпечення 

надійного довгострокового антибактеріального захисту об'єктів життєдіяльності людини. 

Золотими медалями і Дипломами нагороджені всі три розробки університету. 

 В рамках Салону проходив ІV Міжнародний конкурс молодіжних інновацій та 

розробок, на який була представлена одна робота: 

Патент №37401 «Спосіб виготовлення каталізатора для середньотемпературної 

конверсії оксиду вуглецю (+2) водяною парою», автор Олександр Сінческул. Винахід 

відноситься до технології каталізатора середньотемпературної конверсії оксиду вуглецю (+2), 

що використовують у промисловості для одержання водню, необхідного в синтезі аміаку. 

Робота була визнана переможцем конкурсу і також нагороджена Золотою медаллю і 

Дипломом конкурсу, та приймала участь в ярмарці розробок і нових технологій Салону. 

За важливий внесок в винахідницьку діяльність в Україні, активну участь в Салоні 

винаходів і нових технологій, продуктивну роботу на ярмарці і перемогу в конкурсі 

університет нагороджено Золотою медаллю і Дипломом Салону «Новое время», а також 

призом Міністра економіки України. 
Результатом такої спрямованої роботи університету є різке збільшення за останній рік 

кількості залучених до винахідницького процесу викладачів, наукових співробітників. У 2009 

році мала місце тенденція до зростання участі творчої молоді в розробці нових охороноздатних 



 201 

об’єктів інтелектуальної власності, чисельність авторів об’єктів права інтелектуальної власності 

становила 220 осіб, при цьому кількість залучених до винахідницької діяльності студентів 

зросла до 19 осіб, кількість заявок на винаходи та корисні моделі за участі студентів 

збільшилась до 15, отримано 14 патентів. 

Кількість поданих заявок та отриманих охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності стабільно зростає. Вченими і студентами НТУ «ХПІ» в звітному році 

подано 84 заявки на отримання патентів на винаходи та корисні моделі. Значно збільшилась 

кількість отриманих патентів - 75 охоронних документів, із яких 18 -  патенти на винаходи, 57 - 

патенти на корисні моделі. Об’єкти захисту належать здебільшого до таких галузей, як хімія, 

охорона навколишнього середовища, електротехніка, харчова промисловість, 

машинобудування, зокрема, верстатобудування, енергетика. 

Патент №87611 «Каталізатор для другого ступеня окиснення аміаку», автори Близнюк 

О.М., Савенков А.С., Ратушна Л.М., Скляров В.Л., Антонов О.М. Винахід відноситься до 

хімічної промисловості і може бути застосований в отриманні каталізаторів другого ступеня  

для окиснення аміаку у виробництві азотної кислоти. Введення в каталізатор на основі оксиду 

кобальту оксидів цирконію і хрому сприяє утворенню аніонних вакансій, які забезпечують 

високу селективність по оксиду азоту (ІІ) і зниження виходу оксиду азоту (І) в 4-5 разів.  

Патент №85777 «Спосіб полімеризації стиролу», автори Авраменко В.Л., Лєбєдєв П.В., 

Сєнчишин В.Г., Тицька В.Д.  Відноситься до технології пластичних мас і може бути 

використаний для виготовлення оптично-прозорих полімерних виробів, блоків і покриттів. Для 

забезпечення фотохімічної полімеризації стиролу його вводять до складу фотомономерів, куди, 

крім стиролу, додають оптично-активні мономери або олігомери.  

Патент №38427 «Сігналізатор рівня», автори Дубовець О.М., Тошинський В.І., 

Литвиненко І.І., Лях Б.Г., Подустов М.О. Відноситься до вимірювальної техніки і може бути 

використаний в різних галузях промисловості для сигналізації з мінімальною похибкою 

граничного верхнього рівня різних сипких матеріалів (пісок, цукор, зерно, горох, гранульовані 

добрива та ін.), підвищуючи чутливість сигналізатора до зміни рівня сипкого матеріалу в об 

єкті. 

Патент №40339 «Спосіб інтенсифікації видобутку нафти», автори Гурин А.Г., 

Мостовий С.П., Ярмак О.М. Розробка відноситься до нафтовидобувної галузі, до видобутку 

нафти з глибоких діючих свердловин і може бути використаний при вивченні запасів нафти в 

районі колектора діючої свердловини, а також для збільшення притоку нафти з нафтоносних 

шарів в умовах складної геологічної структури або шарової неоднорідності. Дозволяє 

збільшити ефективність видобутку нафти з працюючих свердловин. 

Патенти №41750 та №45130 на «Спосіб одержання провідних наноструктур», автори 

Поспєлов О.П., Пилипенко О.І., Александров Ю.Л., Камарчук Г.В. Запропоновано варіанти 

нового способу одержання точкових контактів, які можуть бути використані для дослідження 

тонкої структури твердих тіл шляхом аналізу спектрів електрон-фононної взаємодії, вивчення 

квантових ефектів провідності шляхом аналізу великих масивів резистометричних даних, а 

також в аналітичній техніці при виготовленні чутливих елементів точково-контактних газових 

сенсорів для виявлення й визначення концентрацій ряду донорних та акцепторних газів. 

Патент №42478 «Склад для азотування сталевих та титанових виробів», автори 

Костик В.О., Літус К.О., відноситься до металургії, а саме до хіміко-технологічної обробки, 

зокрема до процесу дифузійного насичення азотом і вуглецем деталей зі сталей та титанових 

сплавів і може бути використаний у машинобудуванні та інших галузях народного 

господарства для підвищення експлуатаційних властивостей (твердості, міцності, 

зносостійкості, корозійної стійкості та ін.) поверхневих шарів деталей машин. 

Патент №43146 «Гусенична машина», автори Єпіфанов В.В., Воронцов С.М., 

відноситься до швидкохідних транспортних засобів, переважно до швидкохідних гусеничних 
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машин. Дозволяє підвищити захищеність екіпажу, полегшити натяжіння гусениць та знизити 

пожеженебезпеку. 

Патент №45761 «Моторний привід пристрою регулювання під навантаженням 

силового трансформатора», автори Хоменко И.В., Наній В.В. Відноситься до електротехніки, 

а саме до пристроїв регулювання напруги (коефіцієнтів трансформації) силових 

трансформаторів (трансформатори з РПН). Завдяки заміні класичної електромеханічної системи 

моторного приводу РПН на високомоментний низькообертовий електродвигун, підвищується 

надійність, зменшуються масогабаритні показники, експлуатаційні витрати та собівартість 

моторного приводу. 

Провідну роль у винахідницькому процесі традиційно відіграють вчені та студенти хіміки, 

які працюють в різних напрямках: кераміка, електрохімія, органічна хімія, харчова та 

косметична промисловість.  
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15.4. Підготовка кадрів вищої кваліфікації. 

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації  - це стратегічний напрямок 

розвитку університету спрямований на підвищення рейтингу університету у світовому 

освітянському просторі. В університеті успішно реалізується Програма "Кадри", яка 

започаткована ректором проф. Товажнянським Л.Л. та находиться під пильним контролем 

проректора з наукової роботи, відділу підготовки кадрів вищої кваліфікації (аспірантура, 

докторантура), ректорату, деканів факультетів та завідувачів кафедр. Мета цієї програми – 

пошук талановитої цілеспрямованої молоді щодо роботи у науковій сфері, створення умов для 

підготовки сучасних перспективних науковців, підвищення науково-педагогічного рівня 

професорсько-викладацького складу НТУ "ХПІ". Тому у навчальному процесі для студентів 

широко впроваджується система курсових, бакалаврських та дипломних робіт відповідно до 

тенденцій розвитку науки, технологій і виробництва, створена система планового підбору 

аспірантів та докторантів. Регулярно двічі на рік заслухуються звіти аспірантів та докторантів 

на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів та підсумки цієї роботи на вченій раді 

університету. 

Ректорат університету постійно реалізує заходи щодо підвищення ефективності роботи та 

збільшення кількості спеціалізованих вчених рад ВАК України по захисту докторських та 

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 обговоренням перспективи поліпшення діяльності структури 

підготовки кадрів вищої кваліфікації.  

Значну допомогу щодо впровадження результатів наукових досліджень аспірантів та 

здобувачів надає науково-дослідна частина університету, де здійснюється постійний контроль 

над залученням перспективних науковців та студентів у виконання держбюджетних та 

госпрозрахункових НДР. У міжнародному відділі університету створені умови для надання 

інформаційної допомоги науковцям у пошуку можливого наукового партнерства, поширюється 

участь аспірантів та докторантів у виконанні міжнародних грантів і договорів та практика 

наукових відряджень фахівців університету до провідних наукових центрів світу для організації 

сумісних досліджень.  

За станом на 01.01.2010 року в аспірантурі НТУ “ХПІ” навчається 369 аспірантів (за 

очною формою навчання – 265, за заочною – 104) та 10 аспірантів -іноземців. 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. Для поліпшення процесу підготовки дисертації для 

аспірантів та здобувачів наукового ступеню введений курс лекцій по нормативним документам 

та вимогам ВАК України, який викладають провідні науковці з досвідом підготовки 

дисертаційних робіт. 

В докторантурі за станом на 01.01.2010 року навчаються 15 докторантів,  які проводять 

теоретично-експериментальні дослідження за перспективною науковою тематикою на базі 

наукових шкіл, обов’язково залучаються до виконання науково-дослідних грантів, 

держбюджетних та госпдоговірних робіт. До кафедр університету прикріплені 4 здобувачі для 

виконання докторських дисертацій. 

За 2009 рік найбільш плідно працювали наступні кафедри, де є певні досягнення в 

організації роботи аспірантів та докторантів, та залучення їх до участі у наукових 

дослідженнях: кафедра колісних та гусеничних машин (зав.кафедри д.т.н. Волонцевич Д.О.), 

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.), нарисної геометрії та графіки (д.т.н. Шоман О.В.), кафедра теоретичної 

механіки (зав.кафедри проф. Морачковський О.К.), кафедра двигунів внутрішнього згоряння 



 204 

(зав. кафедри проф. Марченко А.П.), кафедра організації планування та управління персоналом 

(зав.кафедри проф. Перерва П.Г.).  

Серед наукових керівників, які плідно працювали з аспірантами та докторантами слід 

відзначити - проф. Морачковського О.К., проф. Кондрашова С.І., проф. Любчика Л.М., проф. 

Яковлєва А.І.   

В 2009 році на  базі  відомих  наукових  шкіл   в  університеті  працювало 16 

спеціалізованих  вчених  рад  ВАК  України:  14 - по захисту докторських за 29 

спеціальностями та 2 - по захисту кандидатських дисертацій за 3 спеціальностями, яки 

охоплюють  всі напрямки діяльність майже 40 наукових шкіл та підготовки фахівців в 

університеті:  машинобудування, електроенергетика, електроніка, хімічна технологія та 

обладнання, інформаційні технології, приладобудування, автоматизовані системи управління,  

матеріалознавство, економіка підприємства та інші.  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 2009 рік у 16 спецрадах університету захищені 11 докторських та 62 кандидатських 

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

НАН України, на провідних підприємствах України. Серед них співробітникам НТУ "ХПІ": 8 

докторських, 36 кандидатських (3 – аспірантами – іноземцями). Тематика докторських і 

кандидатських дисертацій  пов‘язана з пріоритетними напрямками розвитку вітчизняної і 

світової науки: фундаментальні проблеми сучасних технологій,  технологія машинобудування, 

енергетика та енергозбереження, машинознавство, двигунобудування, турбінобудування,  

техніка сильних електричних та магнітних полів, приладобудування, хімічні технології, 

електротехнічні комплекси та системи, фізика металів та напівпровідників, інформаційні 

технології, обчислювальна техніка та автоматизація, системи автоматичного проектування, 

екологія тощо. 

Основні показники роботи спеціалізованих вчених рад в НТУ "ХПІ" за 2009 рік наведені у 

таблиці 

 

№ 

п/п 

Шифр 

спецради 

Голова 

спеціалізованої ради 

Кількість захистів дисертацій 

д
о
к
то

р
сь

к
и

х
 

співробітниками 

НТУ «ХПІ» 

к
ан

д
и

д
ат

сь
к
и

х
 

співробітниками 

НТУ «ХПІ» 

1. СРД 64.050.01 Волонцевич Д.О. - - 5 3 

2. Д 64.050.02 Яковлев А. І. 1 1 11 8 

3. Д 64.050.03 Рищенко М. І. 3 1 7 3 

4. Д 64.050.04 Сокол Є. І. - - 4 1 

5. Д 64.050.05 Товажнянський Л. Л. 1 1 4 3 

6. Д 64.050.07 Куценко О. С. - - 5 2 

7. Д 64.050.08 Данько В. Г. - - 4 3 

8. Д 64.050.09 Гурин А. Г. 2 1 3 3 
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9. Д 64.050.10 Львов Г. І. 1 1 3 3 

10. Д 64.050.11 Бойко А. В. 1 1 3 3 

11. Д 64.050.12 Грабченко А. І. 1 1 6 1 

12. Д 64.050.13 Марченко А. П. 1 1 1 - 

13. Д 64.050.14 Качанов П. О. - - 2 2 

14. Д 64.050.15 Омельяненко В. І. - - 1 - 

15. К 64.050.06 Вороновський Г. К. - - 3 1 

16. К 64.050.1 Бєсов .М. з 5.11.2009р. прийнята до захисту 1 робота 

Всього: 11 8 62 36 

 

Усі дисертаційні роботи успішно були розглянути експертними радами ВАК. 

Кращі показники роботи спеціалізованих вчених рад у 2009році:  

• Д64.050.03 (голова - проф. Рищенко М.І.) -  захист  3 докторських та 7 кандидатських 

дисертацій; 

• Д64.050.05 (голова - проф. Гурин А.Г.) -  захист 2 докторських та 3 кандидатських  

дисертацій; 

• Д64.050.02 (голова – проф. Яковлєв А.І..) -  захист 1 докторських та 11 кандидатських  

дисертації; 

• Д64.050.12 (голова - проф. Грабченко А.І.) -  захист 1 докторських та 6 кандидатських 

дисертацій. 

Всього співробітниками НТУ “ХПІ” у спеціалізованих вчених радах ВАК України на 

протязі 2009 року захищені 11 докторських та 44 кандидатських дисертацій, які виконувалися з 

пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, затверджених Постановами Кабінету 

Міністрів України, Постановами Уряду, НАН України та галузевих міністерств, у  рамках 

фундаментальних і прикладних бюджетних НДР за тематичними планами МОН України, та 

госпдоговірних науково-дослідних робіт з провідними промисловими підприємствами України. 

Результати досліджень внесли вагомий вклад в розвиток вітчизняної науки, регулярно 

демонструються на науково-технічних виставках, конференціях та демонструють рівень 

наукових досягнень та розвиток нових технологій.  

В 2009 році серед докторських дисертації науковців НТУ “ХПІ” визначаються наступні 

роботи, які відрізнялися рішенням сучасних проблем науки: 

► професора кафедри турбіно будування Тарасова О.І. на тему «Удосконалення 

методів розрахунку і розробка ефективних систем охолоджування газових турбін», яка стала 

результатом виконання значної кількості держбюджетних та госпдоговорних НДР . У роботі 

запропонований і обґрунтований спосіб розрахунку гідравлічних мереж з урахуванням 

стисливості теплоносія, що забезпечує похибку розрахунку витрати охолоджувача не більше 

ніж 8-10%; запропонований спосіб визначення тиску повітря, обумовленого відцентровим 

ефектом, в різних за формою порожнин навколо дисків роторів газових турбін для 

моделювання систем охолоджування; запропонована і обґрунтована поправка до критерійного 

рівняння для теплообміну в каналах системи охолоджування прямокутного перерізу, що 

враховує зниження ефективності тепловіддачі залежно від співвідношення ширини до висоти 

каналу на 10-15%; виконана оцінка ефективності парової системи охолоджування в порівнянні з 

повітряною системою для складних розгалужених систем охолоджування високотемпературних 

газових турбін і дані відповідні рекомендації для охолоджування корпусу, ротора, соплових і 

робочих лопаток; розроблена математична модель для сумісного розв'язування рівнянь 

газодинаміки і теплообміну однофазних і двофазних теплоносіїв, за допомогою якої показана 

істотна ефективність вологої пари для охолоджування лопатки газової турбіни в порівнянні з 

перегрітою парою і повітрям, зроблені обґрунтовані висновки щодо вибору величини 

початкового ступеня сухості вологої пари на вході у внутрішні канали системи охолоджування; 
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запропонована і теоретично обґрунтована можливість застосування пористих елементів з 

рідинометалевим теплоносієм для вирівнювання температурного поля оболонки і збільшення 

ефективності її охолоджування.  Створений алгоритм і відповідна комп'ютерна програма 

оптимізації систем охолоджування з урахуванням режимних і функціональних обмежень 

роботи сучасних газотурбінних установок і двигунів.  Розроблені рекомендації по зниженню 

витрати пари в системах охолоджування стаціонарних газових турбін у порівнянні з витратою 

повітря, при підтримці допустимого температурного рівня деталей турбін.  Розроблений метод і 

комп'ютерна програма розв'язування одновимірної зв'язаної задачі газодинаміки і теплообміну 

однофазних і двофазних теплоносіїв і визначення температурного стану оболонки лопатки. 

Отримала подальший розвиток модель двофазного теплообміну в пористому середовищі, на 

основі якої створена комп'ютерна програма для моделювання теплообміну в багатошаровій 

системі, що складається з суцільних і пористих елементів, насичених рідиннометалевим 

теплоносієм. Результати дисертаційної роботи упроваджені на: ВАТ «Турбоатом», на ГП НПКГ 

«Зоря»-«Машпроект», ТОВ „Актуальна механіка" ( м. Харків). 

► доцента кафедри гідро пневмоавтоматики і гідроприводу Андренка П.М. на тему 

«Розвиток наукових основ проектування апаратів з гідравлічною осциляцією для систем 

гідроприводів» за спеціальністю 05.02.02 -машинознавство. У дисертаційній роботі визначена, 

науково обґрунтована і вирішена проблема підвищення технічного рівня гідроприводів за 

рахунок розробки та використання принципово нового класу гідроапаратів з осциляцією. 

Розвинуті наукові основи проектування створених гідроапаратів: методи розрахунку 

гідродинамічної сили, коефіцієнта передачі гідравлічного вібраційного контуру, сил тертя та 

демпфірування, пружних елементів, витоків. Розроблені математичні моделі таких 

гідроапаратів та гідроприводів, методики імітаційного моделювання, розрахунку та 

проектування, включаючи і багатокритеріальну оптимізацію параметрів.. 

Розроблені нові конструкції і компоновки гідравлічного устаткування, які реалізують 

концептуальне рішення апаратів з осциляцією та гідравлічним керуванням, чим забезпечено 

підвищення технічного рівня систем гідроприводів, зокрема зменшення порогу чутливості, 

підвищення точності регулювання тиску і витрати, скорочення часу перехідного процесу. 

Розробки використано у нових, захищених авторськими свідоцтвами, конструкціях 

гідророзподільника та регульованому гідроапараті. 

Розроблені методики і рекомендації упроваджено в проектно-конструкторські та дослідні 

роботи АТ "Гідроапаратура", АТ "ІНТОС", СП ЗАТ "ХЗМЗ -ІРЕС", ТОВ "ВНППДРОПРИВОД" 

і "ПРОМГІДРОПРИВОД" та прийняті для упровадження у гідроприводах пресів Б 1642 в 

копрових цехах ВАТ "Запоріжсталь" та "АрселорМіттал" Кривий Ріг. 

► доцента кафедри  фінансів, контролінгу та зовнішньоекономічної діяльності 

Мозенкова О.В. на тему «Стратегічне управління розвитком підприємств паливно-

енергетичного комплексу з корпоративними правами держави». 

Дисертаційне дослідження спрямовано на вирішення важливої науково-практичної 

проблеми розроблення та обґрунтування  науково-методичних підходів до стратегічного 

управління розвитком підприємств паливно-енергетичного комплексу з корпоративними 

правами держави в реальному часі. Одержані в роботі висновки та результати є відповідним 

внеском у розвиток теорії та практики стратегічного управління розвитком підприємств 

паливно-енергетичного комплексу. 

До практичних результатів  віднесено: методи оцінки інтегральних показників розвитку 

підприємств; методичний підхід до побудови моделей до прогнозування ймовірності 

банкрутства; принципи 2-х етапної оптимізації реалізації довгострокових інвестиційних 

проектів, націлених на реалізацію стратегії розвитку підприємства. Окремі з цих результатів 

було впроваджено в практичну діяльність Північно-Східного наукового центру НАН та МОН 

України, ВАТ "ЕК "Житомиробленерго", ДП "Енергоринок", ВАТ "ДЕК "Ценренерго", НАК 

"Енергетична компанія України", Фонду державного майна України. 
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Результати та висновки, які отримані у дисертації, доведені до рівня конкретних 

пропозицій та методичних розробок, придатних для практичного використання в управлінні 

економічними і соціальними процесами на підприємствах з державним капіталом та можуть 

бути рекомендовані для впровадження на провідних підприємствах паливно-енергетичного 

комплексу з державним капіталом в реальному часі з метою ефективного стратегічного 

управління розвитком цих підприємств, насамперед, на етапі реалізації стратегії розвитку 

підприємств даного сектору економіки України. 

Теоретичні положення дисертації рекомендується використовувати при викладанні 

навчальних дисциплін «Менеджмент», «Стратегічне управління», «Інноваційний менеджмент», 

«Корпоративне управління», «Контролінг» для підготовки спеціалістів та магістрів з 

економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах. 

Основні результати дисертаційного дослідження пропонується направити до науково-

дослідних установ, до Міністерства палива та енергетики України, Головного управління 

економіки Харківської обласної державної адміністрації та Міністерства освіти і науки України. 

►  доцента кафедри електрохімії Блізнюк О. М. на тему «Каталітичні процеси в 

технології нітроген оксидів та нітратної кислоти».  Дисертаційна робота присвячена створенню 

наукових основ ресурсозаощадних технологій окиснення аміаку до нітроген оксидів, створенню 

нового покоління каталізаторів і їх технологій, обґрунтуванню оптимальних технологічних 

режимів і реакторів для їхнього здійснення, інтенсифікації технології нітратної кислоти. 

Наведено нові науково обґрунтовані результати, які вирішують науково-прикладну проблему 

інтенсифікації існуючих та створення нових технологій нітроген оксидів та нітратної кислоти, 

що має суттєве значення для галузі хімічних виробництв та промислового комплексу України 

Розроблено високо селективні, термостабільні оксидні каталізатори для окиснення аміаку, 

рекомендації передано УкрДІАПу (м. Дніпродзержинськ) для промислової реалізації. 

Впроваджено конструкцію реактору окиснення аміаку з новою формою каталітичного елементу 

в агрегатах УКЛ-7 на ВАТ «Азот» (м. Черкаси). Технологічні рекомендації по зменшенню 

кількості N20 в агрегатах нітратної кислоти УКЛ передано на ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання 

Азот» (м. Сєвєродонецьк). 

Рекомендовано впровадження результатів роботи у виробництві каталітичних матеріалів 

для хімічних перетворень, очищення газових викидів на підприємствах хімічної промисловості: 

ВАТ «Азот» (м. Черкаси), ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» (м. Сєвєродонецьк), ВАТ 

«Рівне Азот» (м. Рівне), ДВО «Азот» (м. Дніпродзержинськ). Результати досліджень доцільно 

використовувати в навчальному процесі при підготовці фахівців з технології неорганічних 

речовин, каталізу та екології - НТУ «ХПІ» (м. Харків), ДВНЗ «УДХТУ» (м. Дніпропетровськ), 

НТУУ «КПІ» (М. Київ), ЧДТУ (м. Черкаси).  Робота виконувалася згідно 4-х держбюджетних 

тем МОН України. 

► доцента кафедри хімічної техніки і промислової екології Данилова Ю.Б. на тему: 

"Науково-практичні основи створення енергозберігаючого теплообмінного і випарювального 

обладнання хімічних виробництв", яка спрямована на вирішення актуальної науково-технічної 

проблеми - створення науково-практичних основ розрахунків, проектування та промислової 

реалізації енергозберігаючого теплохімічного устаткування для нафто-газохімічного комплексу 

України. 

На основі методологічного та структурного аналізів процесів нафтогазохімічних 

виробництв та устаткування, проведення теоретичних та експериментальних досліджень вперше 

отримано закономірності теплопередачі через складні форми непроникних теплопередаючих 

поверхонь та при прямому контакті газу та рідини; вперше розроблено математичні моделі 

тертя та тепловіддачі гравітаційних плівкових течій та вертикально розташованих 

осесиметричних циліндричних та конічних поверхонь випарного апарата багаторазового 

використання пари - в єдиному агрегаті; вперше розроблено узагальнені рівняння та визначено 

межі їх застосування для розрахунку теплообміну та втрат рушійного натиску в теплообмінних 
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апаратах з політетрафторетилену (фторопласту), його сополімерів та поліолефінів; розроблено 

нові методи теплових та міцністних розрахунків та засобів промислового   створення   

енергозберігаючих   теплообмінних   та   випарних приладів   поверхневого   та  контактного   

видів  зниженої  металоємності   та зменшення енерговитрат на цільове передавання тепла. 

Новизну обґрунтування технічних рішень щодо конструкцій теплообмінного та 

випарювального обладнання підтверджено 23 авторськими свідоцтвами та патентами України. 

Практичне значення наукових результатів: для хімічної та нафтопереробної галузей 

промисловості вирішено проблему розробки методів гідродинамічних і теплових розрахунків, а 

також визначення деформативності, міцності та конструювання промислових 

енергозберігаючих теплообмінних та випарювальних апаратів поверхневого та контактного 

типів зниженої металоємності, які суттєво зменшують енерговитрати під час їх створення та 

експлуатації, створено нові методи розрахунку та конструювання національних та галузевих 

нормативно-технічних матеріалів, їх гармонізація з європейськими , стандартами, нові 

конструкції промислових теплообмінних та випарювальних апаратів; проведено уніфікацію та 

стандартизацію з оптимальним вибором устаткування на задані умови експлуатації; 

організовано нові спеціалізовані промислові виробництва теплохімічного устаткування 

галузевого застосування, зокрема, на підприємствах ВАТ «Завод Павлоградхіммаш», ВАТ 

«Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе», ВАТ «Сніжнянськхіммаш». 

Дисертаційну роботу виконано згідно державних науково-технічних програм: 

«Ресурсозбереження» (№ ДР 280193Ш20070, 1992-1995 р.р.); «Ресурсозбереження. Проблеми 

нафтогазових ресурсів України та наукові основи їх рішень» (№ ДР 0104Ш09244; № ДР 

0104Ш247; № ДР 0104Ш683, 2004-2006 р.р.); комплексній програмі НАН України «Проблеми 

ресурсу і безпечної експлуатації конструкцій, споруд і машин» (№ ДР 0150Ш5690, 2004-2006 

р.р.); державній програмі розвитку машинобудування (№ ДР 01080Ш94206, 2006-2011 р.р.), а 

також відповідно до ряду господарських договорів з підприємствами промисловості України, 

Росії та країн СНД і дальнього зарубіжжя. 

Теоретичні та практичні розробки дисертаційної роботи Данилова Ю.Б. можуть бути 

використані науково-дослідними інститутами, КБ і підприємствами хімічної промисловості, 

заводами хімічного та теплоенергетичного машинобудування, у сфері теплопостачання 

комунальних господарств, а також у суміжних галузях, де використовують теплообмінне і 

випарювальне обладнання. Здобуті результати можуть бути використані у вищих навчальних 

закладах при підготовці спеціалістів та магістрів за відповідним фахом. 

► доцента  кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем Щапова П. Ф. 

на тему "Методи підвищення вірогідності контролю та діагностики стохастичних параметрів 

об'єктів різної фізичної природи" за спеціальністю 05.11.13 - прилади і методи контролю та 

визначення складу речовин. Робота присвячена обґрунтуванню теоретичних основ розробки та 

впровадженню методів підвищення вірогідності багатопараметричного контролю й діагностики 

об'єктів, стохастичність параметрів, яких обумовлена випадковим факторним впливом і 

обмеженістю первинної інформації про фізичні властивості об'єктів. Вперше розроблений 

метод тестування із заданою вірогідністю випадкових контрольованих величин на статистичну 

однорідність їх стохастичного зв'язку з параметром контролю, на основі запропонованої моделі 

рандомізації рівнів впливаючих факторів. Теоретично обґрунтовано розробку методу 

інформаційного аналізу поліноміальних функцій перетворення з випадковими коефіцієнтами, 

коли аргументами є випадкові контрольовані величині. Доведено можливість вибору 

максимально інформативної підмножини таких величин для багатопараметричного контролю 

об'єктів зі стохастичними властивостями. Отримали розвиток методи оцінки точності моделей 

перетворення стохастичного параметра у випадкові контрольовані величини, на основі 

запропонованого методу розкладання дисперсії цих величин на систематичну, адитивну й 

мультиплікативну складові. Вперше розроблено теорію й метод оптимального, за максимумом 

вірогідності, багатоальтернативного розпізнавання рівнів параметра контролю за вектором 
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стохастичних контрольованих величин з урахуванням їхньої інформаційної значимості й 

взаємної кореляції. Запропоновано метод розрахунку допускових інтервалів на контрольовані 

рівні. Отримали розвиток методи підвищення вірогідності контролю та діагностики по 

спектрально-нестаціонарних контрольованих сигналах, за рахунок стабілізації дисперсій їхніх 

інформативних параметрів. Розроблено метод розрахунку ширини допускових інтервалів по 

рівням заданих стрибкоподібних змін нестаціонарності таких сигналів. Отримали розвиток 

методи ймовірнісної функціональної діагностики технологічних об'єктів у задачі підвищення 

вірогідності контролю нормативних перехідних процесів, на основі запропонованого методу 

одержання надлишкової інформації за складовими їхньої залишкової дисперсії. Отримали 

розвиток методи підвищення вірогідності експлуатаційного контролю промислового 

устаткування в задачах багатопараметричного контролю якості рідкої ізоляції високовольтних 

маслонаповнених трансформаторів. Розроблено метод інформаційного аналізу лінійних 

моделей дисперсійного розкладання реалізацій вектора контрольованих величин, 

представлених багатомірними часовими рядами. Обґрунтовано можливість підвищення 

вірогідності за рахунок відбору максимально інформативних складових цього вектора. 

Розроблено метод планування тривалості періодичного контролю при прогнозуванні, із 

заданою вірогідністю, стрибкоподібних і дрейфових порушень якості ізоляції. 

Робота виконана на базі 4-х науково-дослідних держбюджетних роботах МОН України, 1 -  

в держбюджетних роботах Академії медичних наук України та 5- госпрозрахункових НДР. 

► доцента кафедри теоретичної механіки Андрєєва Ю.М. за спеціальністю 05.02.09 

- динаміка та міцність машин. В роботі були одержані наступні основні результати: 

 розроблено обґрунтовано теорію аналітичних комп'ютерних методів розрахунків і 

програмні засоби у вигляді спеціальної системи комп'ютерної алгебри; 

 розроблено універсальний аналітичний опис та ефективні алгоритми автоматичного 

комп'ютерного формування; 

 проведено розрахунки динамічних процесів в конструктивних елементах широкого класу 

машин і технічних систем на основі розробленої спеціальної системи комп'ютерної алгебри та 

здійснено порівняння результатів з відомими аналітичними і числовими даними, отриманими 

іншими науковцями; 

 одержано аналітичні оцінки кількості операцій у рівняннях динаміки систем типу 

"дерево", що будуються спеціальною системою комп'ютерної алгебри; 

 отримано на новій теоретичній основі із застосуванням розроблених аналітичних 

комп'ютерних методів і програмних засобів рішення прикладних задач розрахунків динамічних 

процесів для аналізу та синтезу конструкцій машин, приладів і апаратів сучасної техніки. 

Практичну цінність роботи підтверджено актами про застосування результатів, 

рекомендацій та висновків дисертації в організаціях, для яких надано рішення науково-

технічних завдань за допомогою створених у роботі програмних засобів: Машинобудівне 

підприємство "УКР. АГРО-СЕРВІС" (м. Харків), Національний науковий центр "Харківський 

фізико-технічний інститут"  (м.  Харків),  НТУ  "ХПІ",  ФГОУ  ВПО  «Чувашський  державний 

університет» та інших. Робота виконувалась на кафедрі  теоретичної механіки НТУ "ХПІ"  за 

господарчими договорами та за держбюджетними темами МОН України. 

► доцента кафедри інтегрованих технологій машинобудування Пижова І.М. на 

тему "Наукові основи формоутворення лезових інструментів з полікристалічних надтвердих 

матеріалів" за спеціальністю 05.03.01 - "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти". 

Основним результатом роботи є вирішення науково-технічної проблеми високоякісного 

формоутворення прецизійних складнопрофільних лезових інструментів із полікристалічних 

надтвердих матеріалів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що розроблено 

принципи і запропоновано методи вирішення проблеми формоутворення прецизійних лезових 

інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів за рахунок використання струмо-

провідних кругів на основі мікропорошків алмазу з рельєфними товстошаровими металевими 
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покриттями в комбінованих процесах шліфування зі сталими значеннями вихідних показників 

обробки. Результати досліджень впроваджені у виробництво ДП завод «Електроважмаш» 

(м.Харків), ВАТ «Полтавський алмазний інструмент», ЗАТ «Завод Композит» (м.С.-Петербург), 

Дергачівський державний моторобудівний завод із загальним економічним ефектом понад 200 

тис.грн, та використовуються в навчальному процесі НТУ «ХПІ». 

► завідувача кафедри ливарного виробництва Акімова О. В. "Наукові основи 

конструкторсько-технологічного проектування литих деталей ДВЗ", яка спрямована на 

розробку наукових основ конструкторсько-технологічного проектування литих деталей ДВЗ з 

використанням комп'ютерно-інтегрованих систем і технологій, що дозволяє вирішити значущу 

науково-технічну проблему забезпечення підвищення технічного рівня і ресурсу двигунів 

внутрішнього згоряння. 

Робота виконувалась згідно Державної програми розвитку двигунобудування України 

(Постанова КМУ від 16.01.1996 р. № 95), Державної програми розвитку виробництва 

вітчизняних малолітражних дизельних двигунів, силових і енергетичних установок для 

агропромислового комплексу на 2006 - 2010 роки (Постанова КМУ від 07.06.2006р. №798) та  

2-х держбюджетних тем МОН України.  

У роботі науково обґрунтовані основи інтегрованого конструкторсько-технологічного 

проектування литих деталей ДВЗ. Розроблено концепцію конструкторсько-технологічного 

проектування литих деталей ДВЗ з використанням комп'ютерно-інтегрованих систем. 

Запропонована і теоретично досліджена методика аналізу впливу чинників технологічного 

процесу виготовлення литих деталей ДВЗ на їх робочі характеристики. Обґрунтовано 

застосування та підтверджена ефективність методології теплового і термопружного розрахунків 

моделей литих деталей ДВЗ. Створений високоефективний інструментарій для розв'язання 

задач автоматизованого аналізу та синтезу литих деталей ДВЗ. Концептуальні принципи 

практичного застосування комп'ютерно-інтегрованих систем CAD/CAM/CAE «електронне 

віртуальне підприємство» впроваджені в практику двигунобудування на провідних 

підприємствах України і підготовку фахівців у НТУ «ХПІ». 

Результати дисертаційної роботи можуть бити використані: при конструюванні литих 

деталей ДВЗ, проведенні конструкційних розрахунків блок-картера циліндрів ДВЗ з 

урахуванням динамічних, статичних навантажень і ливарних геометричних параметрів та 

підготовці виробництва; при вдосконаленні технологій ливарного виробництва деталей ДВЗ із 

застосуванням інноваційної схеми розвитку конструкцій і технологій; при застосуванні 

комп'ютерно-інтегрованих систем CAD/CAM/CAE «електронне віртуальне підприємство» у 

конструкторсько-технологічному проектуванні, виробництві і експлуатації ДВЗ; при 

розрахунках робочих коліс турбін ТКР з урахуванням ливарних геометричних параметрів 

виливків. 

Серед кандидатських дисертацій відзначаються роботи Рудевич Н.В., Дорошенка Ю.І., 

Міронова К.А., Фатєєвої Н.М., Клітного В.В., Татарінової О.А., Ларіна О.О., Голик О.В., 

Борцова О.В., Гречка О.М., Потаніної Т.В., Манойла Ю.В., Макарова Д.В., Кіяшка Б.О., Шуби 

І.В., Байрачної Т.М., Коваленко Т.П., Єршової Н.Ю. та інших, які зарекомендували себе як 

дійсні дослідники, що спроможні були вирішити актуальні науково-практичні задачі, провести 

обгрунтовані  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: ВАТ «Концерн Стирол», ОАО «ММК 

ім. Ілліча»(м. Маріуполь), ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г.Шевченка», ДУ 

«Інститут медичної радіологій ім. С.П.Григор’єва, Державно адміністрації залізничного 

транспорту України, Південо-Західна залізниця, ЗАТ «Чернігівський автозавод», ДП ЗИКБ 

«Івченко-Прогрес» (м.Запоріжжя), ДП НПКГ «Зоря-Машпроект» (м.Николаїв), ВАТ 

«Полтавський алмазний інструмент», ВАТ «Укркард» (м.Чернігів), Дергачевський державний 
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моторобудівний завод, ДП «Протон-1» (м. Київ), «Елга» (.м.Шостка), ВАТ «ВІТ» 

(м.Запоріжжя), ВАТ» Стахановський завод феросплавів», ВАТ «Азот» (м.Черкаси), ВАТ 

«РівнеАзот», 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), 

ВАТ "Сумське НВО ім. Фрунзе",  ННЦ „Харківський фізико-технічний інститут”, ТОВ 

"Турбомаш" (м. Суми), ВАТ "Харківський тракторний завод ім. Орджонікідзе", ВАТ 

"УкрНДІХІММАШ" (м.Харків),  ВАТ "Азовмаш" (м. Жданов), ДНПКІ основної хімії 

"НІОХІМ"(м. Харків), ВАТ "Лисичанська сода", ВАТ "Кримський содовий завод",  ДП "Завод 

"Електроважмаш" (м.Харків), ВАТ "Укргідропроект" (м.Харків), ВАТ "УКРГАЗТЕХ" (м.Київ), 

ВАТ "Укрспецтехника"(м.Київ), ТОВ "ПРОТОН-21" (м.Київ) та інші. 

Другий напрямок підвищення рівня кваліфікації професорсько-викладацького складу 

пов’язаний з процесом атестації при присвоєнні вчених звань. В університеті функціонує 4-х 

ступінчата система атестації: спочатку на засіданні кафедрі проводиться оцінка науково-

педагогічної діяльності здобувачів, потім на вченій раді факультету, методичній раді 

університету та на завершальному етапі – вченій раді університету, яка приймає рішення щодо 

присвоєння вченого звання.  

У 2009 році, у зв’язку із суттєвими змінами в порядку присвоєння вченого звання 

професора і доцента, рішеннями вченої ради присвоєно вчене звання доцента (МОН України) – 

3 співробітникам, старшого наукового співробітника (ВАК України) – 2 співробітникам 

університету. 

За значні особисті досягнення у розвитку науки та техніки почесне звання «Заслужений 

працівник освіти України» отримав проф. Кравець В.О., звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України» проф. Лісачук Г.В.  

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 отримують 4 професори. У 2009 році стипендію для 

молодих науковців Кабінету Міністрів отримували 3 перспективні співробітники університету.  
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