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1. ПОКАЗНИКИ наукової  та науково-технічної  діяльності НТУ "ХПІ" за 2008-2010 р.р. 

  Код ВНЗ 4225 

№ п/п Показники 2008 2009 2010 

1.  Науково-педагогічні кадри       

1.1. Чисельність науково-педагогічних працівників  НПП (за штатним 

розписом), усього осіб 1322 1320 1356 

1.1.1.                                     з них:  - докторів наук 133 139 141 

1.1.2.                                                 - кандидатів  наук 715 772 781 

1.2. Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконуюють 

НДДКР, усього осіб  1322 1320 1356 

1.2.1.                                     з них:  - докторів наук 133 139 141 

1.2.2.                                                 - кандидатів  наук 715 772 781 

1.3. Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних 

частин, секторів ВНЗ, усього осіб:  574 812 768 

1.3.1.                                     з них:  - докторів наук 16 90 83 

1.3.2.                                                 - кандидатів  наук 114 140 129 

1.4. Кількість штатних одниць наукових установ, науково-дослідних 

частин, секторів, усього   0 518,25 766,75 

1.4.1.                                     з них:  - докторів наук 0 20,5 49 

1.4.2.                                                 - кандидатів  наук 0 112,5 113,25 

1.5. Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних 

частин, секторів, які  працюють  за договорами цивільно-правового 

характеру, усього   1896 6 12 

1.5.1.                                     з них:  - докторів наук 149 1 2 

1.5.2.                                                 - кандидатів  наук 829 2 4 

2. Підготовка наукових кадрів       

2.1 Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених радах, всього, з 

них: 31 32 30 

2.1.1.     "- спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах 29 29 29 

2.2. Кількість докторантів, усього  15 15 10 

2.3. Кількість аспірантів, усього  398 369 348 

2.3.1.                                       з них:  з відривом від виробництва 275 265 263 

2.4. Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками ВНЗ, 

НУ, усього, в тому числі:  0 77 54 

2.4.1. "- за межами ВНЗ 0 15 14 

2.4.2. "- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ 0 26 6 

2.5. Кількість захищених докторських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ 

усього, в тому числі:  0 14 13 

2.5.1. "- за межами ВНЗ 0 3 8 

2.5.2. "- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ 0 3 1 

3. Фінансування НДДКР       

3.1. Обсяг фінансування із загального фонду, усього, тис. грн., з них:  12823,15 12415,55 14069,0 

3.1.1.  - фундаментальних досліджень (за кодом КПКВ 2201020) 6843,38 6843,38 7657,0 

3.1.2.  - прикладних досліджень і розробок ( за кодом КПКВ 2201040)  5568,77 5314,77 6154,6 

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

2201090)   411 257,4 257,4 

3.2. Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040, тис.грн., 

усього,  з них:  4099,75 4989,907 4499,53 

3.2.1.  - обсяг фінансування НДР за  державними цільовими програмами   0 0 0 

3.2.2.   -обсяг фінасування НДР за державним  замовленням, тис.грн.   0 350 290 

3.2.3.   -обсяг фінансування  НДР за проектами  міжнародного 

співробітництва  244 497,9 77,5 
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3.3.   -обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201020, з них:   410 290 0 

3.3.1.          • за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень 0 290 0 

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 

198196

,5 198263 

4.1.1. " - машин та устаткування 0 3161,9 3185,5 

4.2. Капітальні витрати на придбання нового наукового обладнання, тис. 

грн  0 76,1 66,1 

4.3. Загальна площа власних приміщень, на яких виконуються НДДКР, 

тис.кв.м 0 

198,91

9 198,919 

4.4. Кількість створених у ВНЗ наукових та науково-технічних 

інфраструктур ( лабораторій, міжвідомчих центрів, НДІ, центрів 

спільного користування обладнанням)   усього, в тому числі: 0 37 3 

4.4.1. "- створених спільно із науковими установами Національної та 

галузевих академій наук   0 33 1 

4.4.2. "- створених спільно із науковими установами та ВНЗ інших відомств  0 3 1 

4.4.3. "- створених спільно із закордонними науковими установами та ВНЗ  0 1 1 

5.  Результативні показники  виконаних НДДКР       
5.1. Кількість робіт, відзначених  Державною премією України в галузі 

науки і техніки, всього  2 3 0 

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

5.2. Кількість робіт, відзначених  державними нагородами, преміями 

України в інших галузях, усього  0 1 2 

5.2.1. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього 0 1 4 

5.3. Кількість робіт, відзначених  міжнародними нагородами, усього  0 33 35 

5.3.1. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи), усього 0 73 79 

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   1 0 4 

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   33 35 30 

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: 95 93 91 

5.8.1.  " - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 2201020)    63 50 54 

5.8.2. "- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 2201040)   32 40 37 

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

2201090)   2 3 2 

5.9. Кількість наукових та науково-технічних договорів, які виконувались 

за рахунок коштів замовників, що працюють у реальному секторі 

економіки, усього   271 207 235 

5.10. Кількість завершених наукових та науково-технічних робіт у звітному 

періоді, усього, в тому числі:  232 168 164 

5.10.1.  " - фундаментальні дослідження (за кодом КПКВ 2201020)    44 11 8 

5.10.2. "- прикладні дослідження і розробки (за кодом КПКВ 2201040)   188 157 156 

5.11. Кількість завершених наукових та науково-технічних договорів, які 

виконувались за рахунок коштів замовників, що працюють у 

реальному секторі економіки, усього    0 145 126 

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

5.13. Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в 

тому числі: 232 168 164 

5.13.1. " - нової техніки, з них: 34 42 43 
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5.13.1.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.13.1.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 34 42 43 

5.13.2. " - нових технологій, з них: 17 44 32 

5.13.2.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 2 3 1 

5.13.2.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 15 41 31 

5.13.3. " - нових матеріалів, з них: 15 8 6 

5.13.3.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 6 1 0 

5.13.3.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 9 7 6 

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: 166 60 62 

5.13.5.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 36 7 8 

5.13.5.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 130 53 54 

5.13.6. " - інше*, з них:  0 14 21 

5.13.6.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.13.6.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 14 21 

5.14. Впроваджено НТП  у виробництво, створеної у відповідні періоди, 

усього одиниць, в тому числі: 162 145 134 

5.14.1. " - нової техніки, з них: 0 41 43 

5.14.1.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.14.1.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 41 43 

5.14.2. " - нових технологій, з них: 0 39 27 

5.14.2.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.14.2.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 39 27 

5.14.3. " - нових матеріалів, з них: 0 6 2 

5.14.3.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.14.3.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 6 2 

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 45 54 

5.14.5.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.14.5.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 45 54 

5.14.6. " - інше*, з них:  0 14 8 

5.14.6.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.14.6.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 14 8 

5.15. Впроваджено НТП  у навчальний процес, створеної у відповідні 

періоди, усього одиниць, в тому числі: 70 21 40 

5.15.1. " - нової техніки, з них: 0 1 6 

5.15.1.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 

5.15.1.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 1 6 

5.15.2. " - нових технологій, з них: 0 4 5 

5.15.2.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 3 2 

5.15.2.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 1 3 

5.15.3. " - нових матеріалів, з них: 0 2 3 

5.15.3.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 1 0 

5.15.3.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 1 3 

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 13 26 

5.15.5.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 6 7 

5.15.5.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 7 19 

5.15.6. " - інше*, з них:   0 0 0 

5.15.6.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 0 0 
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5.15.6.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 0 0 

6.  Публікації, конференції, виставки          

6.1. Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі:  27 33 34 

6.1.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 23 25 23 

6.1.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 4 8 11 

6.1.3.                                  -"-             друк. арк.: 273,5 640,83 611,55 

6.1.4.              з них,  відповідно до вимог ВАК, усього одиниць:  25 30 27 

6.1.4.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 23 24 21 

6.1.4.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 2 6 6 

6.1.4.3.                                   -"-             друк. арк.: 253,25 582,57 453 

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

6.1.5.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 2 2 

6.1.5.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 2 2 

6.1.5.3.                                   -"-             друк. арк.: 0 52,1 53,2 

6.2. Опубліковано підручників , всього одиниць: 8 15 7 

6.2.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 5 7 3 

6.2.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 3 8 4 

6.2.3.                                  -"-                  друк. арк: 244,1 347,2 207,71 

6.2.4.                       з них, з грифом МОН, усього одиниць: 8 15 5 

6.2.4.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 5 7 3 

6.2.4.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 3 8 2 

6.2.4.3.                                   -"-             друк. арк.: 244,1 347,2 177,61 

6.3.   Опубліковано  навчальних посібників, усього одиниць: 102 105 106 

6.3.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 61 57 57 

6.3.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 41 48 49 

6.3.3.                                   -"-             друк. арк.: 

1058,6 

1242,8

3 1118,1 

6.3.4.          з них:. з грифом МОН, усього одиниць: 92 78 56 

6.3.4.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 55 42 32 

6.3.4.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 37 36 24 

6.3.4.3.                                   -"-             друк. арк.: 981,16 932,04 406,72 

6.4. Кількість публікацій (статей), усього одиниць: 6072 6101 6276 

6.3.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 2200 2311 2219 

6.3.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 3872 3790 4057 

6.3.3.                                   -"-             друк. арк.: 1821,6 1830,3 1938,12 

6.3.4.          з них:  статей у  фахових виданнях України,  усього одиниць: 3914 4025 4194 

6.3.4.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 1732 1917 1954 

6.3.4.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 2182 2108 2240 

6.3.4.3.                                   -"-             друк. арк.: 1174,2 1207,5 1301,7 

6.3.5.            з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць: 384 375 383 

6.3.5.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 217 217 241 

6.3.5.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 167 158 142 

6.3.5.3.                                   -"-             друк. арк.: 170,98 112,5 153,81 

6.3.5.4.   в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, 

Webometrics та інші), усього одиниць: 0 229 234 

6.3.5.4.1.    •  за кодом КПКВ 2201020 0 130 143 

6.3.5.4.2.     •  за кодом КПКВ 2201040 0 99 91 

6.5. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в 

тому числі: 76 84 118 

6.5.1. " - в Україні, з них: 76 84 118 

6.5.1.1.            • патенів на винаходи 0 8 8 

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

6.5.2.1.            • патенів на винаходи 0 0 0 

6.6. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: 73 69 89 

6.6.1. " - в Україні, з них: 73 69 89 

6.6.1.1.            • патенів на винаходи 11 18 10 

6.6.2. " -  за кордоном, з них: 0 0 0 
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5.6.2.1.            • патенів на винаходи 0 0 0 

6.7. Кількість проданих ліцензій, усього одиниць 0 0 0 

6.8. Кількість проведених наукових семінарів і конференцій, всього 37 37 47 

6.8.1.                                      з них:  міжнародних 18 24 25 

6.8.2.                                    в т.ч.  які зареєстровані у МОН,  всього 37 37 47 

6.9. Кількість виступів у міжнародних наукових семінарах та 

конференціях за межами України, усього 0 1873 134 

6.10. Взято участь у виставках, всього :  у національних                            5 9 6 

6.11.                                                            у міжнародних 16 14 10 

6.12. Кількість експонатів 397 395 157 

6.13. Кількість договорів, угод, контрактів про науково-технічне 

міжвузівське співробітництво із зарубіжними партнерами 67 68 70 

7. Інноваційна спрямованість результатів        

7.1. Кількість робіт прикладного спрямування (НДР), розпочатих за 

результами фундаментальних досліджень, усього одиниць 0 335 216 

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

відкритих за результами прикладних досліджень, усього одиниць 0 270 179 

7.3. Кількість елементів інноваційної інфраструктури, створених на базі 

ВНЗ або за його участю (бізнес-інкубатори, технопарки, наукові 

парки), усього одиниць  0 4 1 

8. Наукова робота студентів       

8.1. Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб 16403 15517 14984 

8.2. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього 

осіб 6364 5946 6055 

8.2.1.                з них:   -  з оплатою із загального фонду бюджету 169 164 157 

8.2.2.                            -  з оплатою із спеціального фонду  42 39 31 

8.3. Кількість студентів- учасників 2 туру олімпіад, усього осіб 214 208 192 

8.4. Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами  2 туру 

олімпіад, усього, в тому числі:    117 112 81 

8.4.1. " - на міжнародних олімпіадах 6 9 8 

8.5. Кількість студентів – учасників підсумкових конференцій 

Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 37 48 52 

8.6. Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів студентських НДР   29 35 47 

8.7. Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  1032 1096 1101 

8.7.1.                                                            з них: самостійно 489 298 267 

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 136 139 82 

Примітка: Показники наукової діяльності ВНЗ та наукових установ за 2008-2009 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 2008-2010 рр. 

  
    2008 2009 2010 

5.13.6 Методична документація, нормативно-технічна документація, 

правові документи 

  14 21 

5.13.6.1    •  за кодом КПКВ 2201020       

5.13.6.2     •  за кодом КПКВ 2201040   14 21 

     

5.14.6 Покращення якості продукції, що випускається   14 8 

5.14.6.1    •  за кодом КПКВ 2201020       

5.14.6.2     •  за кодом КПКВ 2201040   14 8 
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2. Інформація  про виконання паспорта 
бюджетної програми за _12_ місяців 2010 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) 

7657012 7657012        

          

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   326,0 325,75 - 325,75 

2 Продукту         

2.1 Кількість 

фундамента

льних 

досліджень 

Од. тематич

ний 

план 
53,0   53,0 54,00 - 54,00 
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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 

37,0   37,0 37,00 - 37,00 

2.3 Публікації в 

наукових 

виданнях 

тис. 

од. 

статзвіт-

ність 2,2   2,2 2,2 - 2,2 

2.4 Кількість 

наукових 

семінарів і 

конференцій 

Од. статзвіт-

ність 
8,0   8,0 16,00 - 16,00 

3 Ефективності        

3.1 Витрати на 1 

фундамента

льне 

дослідження 

тис.грн. розраху

нки 
132,0   132,0 141,80 - 141,80 

4 Якості         

4.1 Відсоток 

науково-

дослідних 

(дослідно-

конструктор

ських) робіт, 

які 

відповідают

ь світовому 

рівню 

% статзвіт-

ність 

95   95 95 - 95 

4.2 Впроваджен

ня 

результатів 

наукових 

розробок у 

виробництво 

(учбовий 

процес) 

% статзвіт-

ність 

100,0   100,0 

100 
учбо-
вий 
процес 

- 100 

    

 

    

        

 Проректор    А.П.Марченко  
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Інформація  про виконання паспорта 
бюджетної програми за _12_ місяців 2010 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. 2201040 0980 Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної 

діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ 

 (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) 

10560446,43 6154594,00 4405852,43       

          

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 

      297,25 143,75 441,00 

2 Продукту         
2.1

. 

Створено 

нових видів 

техніки і 

технологій 

Од. 
статзвіт-

ність 
  62,0 62,0 10 65 75,0 

2.2
. 

Кількість 

друкованих 

робіт 

тис. од. 
статзвіт-

ність 
3,1 0,80 3,9 3,25 0,80 4,05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.3

. 

Кількість  

наукових 

семінарів і 

конференцій 

Од. 
статзвіт-

ність 
18,0 9,0 27,0 22 9 31,0 

2.4
. 

Видано книг, 

брошур та 

навчальних 

посібників 

Од. 
статзвіт-

ність 
74,0 36,00 110,0 74 36 110,0 

2.5
. 

Кількість 

захищених 

кандидатсь-ких 

дисертацій 

Од. 
статзвіт-

ність 
35,0 23,00 58,0 48 6 54,0 

2.6
. 

Кількість 

захищених 

докторських 

дисертацій 

Од. 
статзвіт-

ність 8,0 4 12,0 9 4 13,0 

2.7
. 

Кількість 

охоронних 

документів 
Од. 

статзвіт-
ність 

44,0 31 75,0 63 26 89,0 

2.8
. 

Кількість 

прикладних 

наукових 

розробок 

Од. 
статзвіт-

ність 
45,0 200,0 245,0 37 235 272,0 

3 Ефективності        

3.1 Витрати на 

виконання 1 

науково-

дослідної 

дослідно-

конструкторсь

кої роботи 

тис.грн. 
розрахунк

и 
120,7 15,3 136,0 166,34 18,75 185,09 

4 Якості         

4.1 Відсоток 

науково-

дослідних 

(дослідно-

конструкторсь

ких) робіт, які 

відповіда-ють 

світовому 

рівню 

% 
статзвіт-

ність 
85 85 85 85 85 85 

4.2 Впровадженн

я результатів 

розробок у 

виробництво 

(учбовий 

процес) 

% 
статзвіт-

ність 
100,0 100,0 100,0 

100 
учбо-
вий 
процес 

100 - 

    

 

    

        

 Проректор    А.П.Марченко  
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3. Узагальнена інформація про наукову та науково-технічну  діяльність у 2010 році 

 

Шлях Національного технічного університету "Харківський полiтехнiчний інститут" у 

незалежній Україні, 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. 

Харківський полiтехнiчний, вiдповiдно до визначення Хартії, дійсно є "центром культури, 

знання i досліджень", 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.  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. 

 
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. 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  40 наукових шкіл з фізики металів та напівпровідників, 

електричного приводу, азотного синтезу, тепломасообміну та енергозбереження, 
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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. 

За високі показники в науковій сфері НТУ «ХПІ» 03 лютого 2010 року Постановою 

Кабінету Міністрів України № 76 було надано статус самоврядного (автономного) 

дослідницького національного університету.  

Згідно Положенню про дослідницький університет показники наукової діяльності НТУ 

«ХПІ» не тільки дорівнювали зазначеним, а в багатьох випадках перевищували їх. 

У звітному періоді університет продовжував нарощувати досягнуті результати. 

Згідно Указу Президента України № 1074/2010 від 06.12.10 р. науковцям університету 

присуджені 2 премії Президента України для молодих вчених: 

- «Розробка керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного 

випромінювання» (від університету лауреати премії Президента України для молодих 

вчених – Кривобок Р.В., Романова О.О.).В роботі теоретично обґрунтовано та 

експериментально доведено можливість отримання за технологією швидкісного режиму випалу 

електропровідної та магнітної кераміки із захисними властивостями від дії електромагнітного 

випромінювання. Визначено, що в умовах швидкісного режиму випалу можна отримати 

електропровідні та магнітні керамічні матеріали із захисними властивостями як за 

композиційним типом, так і методом спрямованої кристалізації. 

- «Визначення висотного розподілу іоносферних параметрів методом некогерентного 

розсіяння радіохвиль із застосуванням складного сигналу» (від університету лауреати 

премії Президента України для молодих вчених – Черняк Ю.В., Богомаз О.В.). Роботу 

присвячено підвищенню точності та розширенню можливостей радіофізичного методу 

некогерентного розсіяння радіохвиль для визначення електронної концентрації іоносферної 

плазми. Розроблено та реалізовано на харківському радарі некогерентного розсіяння спосіб 

визначення електронної концентрації в іоносфері з використанням двоімпульсного 

двочастотного зондуючого сигналу. Представлено розвинену модель вимірювального каналу, з 

використанням якої проведено оцінку похибок, що виникають під час розрахунку висотного 

розподілу кореляційних функцій сигналу некогерентного розсіяння у випадку двочастотного 

двоімпульсного зондування. 

У 2010 році було присуджено премію НАН України для молодих вчених за серію 

наукових праць «Методи оцінювання міцності прес-форм і контейнерів для упаковки 

радіоактивних відходів АЕС та стінок вакуумних камер для виводу частинок з 

прискорювачів» наступним науковцям НТУ «ХПІ»: Лавінському Д. В., Ромашову Ю. В., 

Соболю В. М. В серії наукових праць авторами здійснено на сучасному рівні математичне 

моделювання напружено-деформованого стану об‟єктів дослідження, за яким визначені оцінки 

міцності щодо прес-форм з вуглець-вуглецевих матеріалів для пресування матеріалів з 

властивостями наближеними до відходів АЕС при значно вищих температурах (~ 1800 ºС) й 

тисках (40-80 МПа) ніж існуючі. З метою безпечного транспортування й захоронення 

радіаційних відходів АЕС одержані важливі оцінки міцності й герметичності ущільнення 

конструкції контейнеру-упаковки, яку запропоновано до впровадження  в Науково-навчальному 

центрі «Харківський фізико-технічний інститут».  
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Згідно Указу Президента України № 829/2010  від 20.08.10 р. «Про відзначення 

державними нагородами України працівників підприємств, установ і організацій» 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» професорові НТУ «ХПІ»  

Сімсону Едуарду Альфредовичу, доктору технічних наук. 

Один із провідних  вчених університету, доктор технічних наук, професор 

Романовський О.Г. був обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук 

України.  

Романовський Олександр Георгійович є проректором Національного Технічного 

Університету «Харківський Політехнічний Інститут», завідувачем кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами, академіком Академії політичних наук України 

 (2005 р.), академіком Академії вищої школи України по відділенню педагогіки і психології  

(2005 р.), академіком Інженерної академії України (2004 р.), академіком Міжнародної 

інженерної академії за спеціальністю “Проблеми інженерної освіти” (2004 р.). 

За сприянням Романовського О.Г. 2000 року в ХПІ було створено кафедру педагогіки і 

психології управління соціальними системами, яка є першою і єдиною в технічних вищих 

навчальних закладах України з такою цільовою спрямованістю.  

Професор Романовський О.Г. є одним з авторів Концепції формування національної 

гуманітарно-технічної еліти України. Він запропонував інноваційну педагогічну систему, що 

орієнтується на інтегровану гуманітарну, психолого-педагогічну та управлінську підготовку 

інженерів-керівників. 

Під науковим керівництвом Романовського О.Г. захищено 1 докторську та 6 

кандидатських дисертацій, готуються до захисту ще 3 дисертації. На даний момент під його 

керівництвом працюють 6 аспірантів та 3 здобувачі. 

Він є автор 332 наукових робіт, у тому числі 2 підручників, 12 монографій, 15 навчальних 

посібників з грифом Міністерства освіти і науки. 

Вчені та науково-педагогічні працівники в минулому році за високі досягнення в науково-

дослідній роботі відзначені різними нагородами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, а саме: 3 чоловіка нагороджені нагрудним знаком «Петро Могила», 8 чоловік – 

нагрудним знаком «За наукові досягнення», 16 чоловік – Почесною грамотою МОНУ. 

Одна із сучасних стратегічних вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України до вітчизняної вищої школи пов‟язан із міжнародним визнанням вітчизняних 

провідних університетів шляхом входження їх до світових рейтингів.  

За оцінкою незалежного рейтингового агентства «РейтОР» НТУ «ХПІ» у світовому 

рейтингу займає 356 позицію (http://www.globaluniversitiesranking.org/images/banners/top-

400(ru).pdf), що є другим показником серед п‟яти вітчизняних університетів, які приймають 

участь у цьому рейтингу.   

Оцінювання університетів здійснювалося за шести напрямами діяльності: освітянська 

діяльність, науково-дослідна діяльність, професійна компетентність, фінансове забезпечення, 

міжнародна діяльність та популярність університету в Інтернет просторі.  

Статус дослідницького університету потребує від НТУ «ХПІ» подальшої наполегливої 

роботи для закріплення високих показників у науковій сфері та зміцнення позицій в світових 

рейтингах.  

В університеті працюють 1356 науково-педагогічних працівників, в тому числі 207 

докторів наук та професорів, 914 кандидатів наук та доцентів, а також 768 працівників 

науково-дослідних підрозділів науково-дослідної частини, серед яких 83 доктори та 129 

кандидати наук. Працюють 25 Заслужених діячів науки і техніки та Заслужених 

працівників освіти, 32 Лауреата Державних премій України, 31 дійсний член НАН та 

галузевих Академій наук України. 
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В університеті на базі відомих наукових шкіл за рішенням ВАК України в 2010 році 

працювало 15 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських 

дисертацій за 30 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 2010 рік в спецрадах університету захищені 13 докторських та 58 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 13 докторських та 54 кандидатські дисертації, 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. 

НТУ “ХПІ” є багатопрофільним науковим закладом. В 2010 році вчені університету 

працювали над виконанням 91 фундаментальної і прикладної держбюджетної роботи з 

пріоритетних напрямків науки і техніки, 235 госпдоговірних НДР, 28 міжнародних 

освітніх та наукових проектів, загальний обсяг фінансування яких перевищує 20 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 2010 

рік:  отримано 89 патентів на винаходи та корисні моделі; університет приймав активну 

участь в 16 виставках-ярмарках, в т.ч. 10 міжнародних. 

До скарбниці нагород виставок увійшли 8 Золотих медалей, 32 Дипломи, 11 Подяк 

МОН та АПН України, Кубок Міністра економіки України. НТУ «ХПІ» нагороджений 

Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», Золотим символом «Виробник кращих 

вітчизняних товарів 2010 року». 

На базі університету проведено науковий конгрес, симпозіум та 45 науково-технічних 

конференцій і семінарів, в т.ч. 9 наукових форумів студентів і молодих вчених.  

Впродовж року з друку вийшли 34 монографії, 7 підручників та 106 навчальних 

посібників, видано 69 випусків «Вісник НТУ «ХПІ»», 26 випусків фахових наукових 

журналів і збірок наукових праць. В фахових виданнях опубліковано 4194 статті, в 
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зарубіжних – 383, зі студентами – 1101. Загальна кількість друкованих робіт в університеті 

перевищила 6400.    

47 студентів стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських науково-

дослідних робіт. 

Наукова діяльність в університеті за останні 3 роки характеризується сталими вагомими 

результатами, спрямованими на вирішення в першу чергу актуальних проблем економіки 

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

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

спираються на позитивні традиції університету, широке використання нових підходів щодо 

організації науки відповідно вимог часу. Серед них: 

- забезпечення інтеграції навчального процесу, науки та виробництва, органічної єдності 

змісту освіти і програм наукової діяльності, гуманізації та гуманітаризації науки та освіти, 

створення навчально-науково-виробничих комплексів, філій кафедр на виробництві для 

ефективного виконання наукових робіт та підготовки кадрів; 

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

галузевими академіями наук; 

- спрямування науково-дослідних робіт на вирішення актуальних проблем підприємств 

регіону і економіки України в цілому, організаційні заходи щодо впровадження результатів 

наукових досліджень; 

- розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва та заходи щодо інтеграції до 

європейського та світового наукового простору, широка участь у виборюванні наукових 

грантів; 

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

наукових шкіл – магістрів, кандидатів і докторів наук; 

- залучення інвестицій для оновлення науково-лабораторної бази університету, розвиток 

нових форм співпраці з вітчизняними й закордонними підприємствами та установами; 

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

- активна реклама і пропаганда наукових досягнень університету шляхом участі в 

міжнародних, всеукраїнських і регіональних виставках і ярмарках, презентаціях, наукових і 

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

публікацій в наукових виданнях і виданнях науково-технічної інформації. 

В 2010 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. 
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4. Визначні результати фундаментальних досліджень в галузі природничих, 

суспільних і гуманітарних наук 

 

4.1. Наукові досягнення світового рівня 

 

Продовжено дослідження нової маловивченої речовини – фуллерену, що являє собою 

багатоатомні молекули карбону ( частіше– С60) і на основі якої формуються кристали 

фуллериту. Теоретично-розрахунковим методом встановлені закономірності формування 

дифракційних картин кристалами металофуллеренових клатратів. Показано, що наявність 

домішки в октаедричних, тетраедричних і внутрішньомолекулярних порожнинах ГЦК- 

кристала фуллериту істотно впливає на вид дифракційної картини, призводячи до значного 

перерозподілу інтенсивностей рентгенівських максимумів. Показано, що при формуванні 

легуючим компонентом періодичних структур, які задаються системою порожнин матриці  

ГЦК- кристалу фуллериту, співвідношення інтенсивностей рентгенівських ліній визначається 

параметром ґратки, типом переважно заповнених атомами домішки пустот, сортом легуючих 

частинок і концентрацією заповнених атомами металу порожнин кристала фуллериту. 

 

  
Електронно-мікроскопічне зображення поперечного перерізу зразка фуллериту 

 

Розроблено методику, за допомогою якої синтезовано вуглецеві плівки осадженням  

іонномолекулярних потоків фуллерену С60 з енергією часток до 10 кеВ. Встановлено, що 

залежно від температури підкладки та енергія іонів С60 структура плівок змінюється від 

фуллеритної до алмазоподібної та графітоподібної. Показано, що графітоподібні плівки мають 

нетипову текстуру, яка характеризується переважною орієнтацією базових площин графіту 

перпендикулярно до поверхні підкладки.  

 
Електронно-мікроскопічне зображення фуллеритової плівки 
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Виявлено немонотонний характер залежності рівня стискаючих напружень в плівках від 

температури підкладки, який пов'язаний з послідовним переходом структури конденсатів від 

алмазоподібної до графітоподібної. Виготовлені нанокомпозитні плівки з різним вмістом 

алмазоподібної та нанографітової фази характеризуються низьким рівнем стискаючих 

напружень (менш ніж 3 ГПа) та високою нанотвердістю, яка перевищує 40 ГПа.  

 

  
Електронно-мікроскопічне зображення поперечного перерізу фуллерена острівної форми. 

 

Одержані результати є суттєвим внеском у нанофізику та наноматеріалознавство, 

оскільки дають можливість цілеспрямовано змінювати структуру та фізичні властивості 

нових, маловивчених  наноматеріалів – фуллеритових, алмазоподібних та 

графітоподібних плівок.   

 Вперше показано, що використання в рентгеноспектральних приладах, побудованих за 

схемою Йогана, кристалів-аналізаторів (багатошарових періодичних  композицій) з 

періодом, змінним по площі за певним законом, дозволяє значно покращити характеристики 

їхньої роботи:  знімається обмеження ефективно працюючої площі кристалів-аналізаторів.  

Більша площа диспергувальних елементів підвищує світлосилу і чутливість спектральних 

приладів. Цей результат обгрунтовано розрахунково  і підтверджено експериментальним 

випробуванням. 

Встановлена послідовність структурно-фазових перетворень при вирощуванні 

нанорозмірних багатошарових композицій Со/С, обумовлених міжшаровою взаємодією 

(аморфізація шарів кобальту, вибухова кристалізація на певній товщині). Це дозволило вперше 

в світі виготовити високоефективну багатошарову оптику для об‟єктива Шварцшильда 

для роботи на  довжинах хвиль 4,4-4,54 нм. Показана можливість збільшення періоду 

покриття  Со/С у межах 5% шляхом відпалів без втрати відбивної здатності дзеркала. 

 
Електронно-мікроскопічне зображення поперечного перерізу багатошарового покриття Co/C 

періодом ≈ 2.4 нм (Стрілкою позначене місце пропущеного шару кобальту). 
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Схематичне зображення об'єктива Шварцшильда в схемі для рентгенівської мікроскопії. Робоча 

зона із БРД Co/C зображена білими крапками. 

(1 – джерело випромінювання, 2 – досліджуваний об'єкт, 3 – БРД на опуклій підкладці, 4 – БРД 

на ввігнутій підкладці, 5 – фотоплівка). 

 

Введення бар'єрних шарів Cr товщиною ~1,0  нм або CrB2 товщиною ~0,3 нм на міжшарові 

межі  композиції Sc/Si блокує повністю взаємодію шарів Sc і Si. Обидва бар'єрні матеріали 

взаємодіють з кремнієм, формуючи тонкий аморфний прошарок. Введення  шарів Cr і  CrB2  у 

багатошарові структури Sc/Si призводить до підвищення їхньої стійкості: температура 

руйнування збільшується на 30-80°. Такі дані є оригінальними і отримані вперше. 

Результати відносяться до дослідження тонких (<5 нм) аморфних шарів, атестація яких украй 

утруднена. Вони розкривають нові особливості росту матеріалів в умовах взаємодії на 

нанометровому рівні.  

Виготовлені дослідні зразки багатошарових рентгенівських дзеркал з багатошаровим 

покриттям W/Si (з числом періодів 120-250) на ввігнутих по циліндричній поверхні 

підкладках розміром 60х20 мм з оптимізованим розподілом періоду по площі, призначені для 

рентгенівського флуоресцентного квантометра СРМ-25: 9 шт. для визначення вмісту Mg,  Al, 

Si. 

Також виготовлено: більше 100 шт. дослідних зразків багатошарових покрить W/Si, Со/С і  

Sc/Si на плоских скляних та кремнієвих підкладках для мікроскопічних і рентгенодифрактомет-

ричних досліджень, створених за різних технологічних умов, а також з бар‟єрними шарами Cr 

та CrB2  на міжшарових межах. Виготовлено два комплекти дослідних рентгенівських 

дзеркал для об'єктиву Шварцшильда, призначеного для роботи в спектральному 

«вуглецевому вікні» ( на довжинах хвиль =4,40-4,55 нм). Кожен комплект складається з 

ввігнутого (54мм, радіус кривизни R=100 мм) та опуклого (10,5 мм, радіус кривизни R=35 

мм)  дзеркал, на які нанесено багатошарове покриття  Со/С (кількість періодів 100) з 

оптимізованим розподілом товщини шарів по площі. 

Розроблено й випробувано спосіб покращення характеристик флуоресцентних 

рентгенівських квантометрів за рахунок введення змінності товщини шарів по площі їхніх 

кристалів-аналізаторів, зроблених на основі багатошарових періодичних покриттів. 

Рентгеноспектральні прилади з новими кристалами-аналізаторами виконують 

елементний хімічний аналіз швидше і точніше. 

Розроблено покращені зразки багатошарових дзеркал для використання в  аналітичних 

каналах для визначення вмісту Si, Mg, Al квантометра СРМ-25. 

11мм 

Rс2=100 мм 

Rс1=35 мм 

 

1        2         3     4                            5 
 

 

 2,4мм 

27мм 

5,25мм 
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Основними галузями впровадження цього результату є приладобудування і науково-

дослідні інститути НАН України. Застосування багатошарових рентгенівських дзеркал нового 

покоління в рентгеноспектральних апаратах виробництва АТ «Укррентген» (м. Харків) 

підвищить їхню конкурентоспроможність на українському і світовому ринках. На цьому 

підприємстві проводиться апробація та випробування дослідних зразків дзеркал. Зацікавленість 

розробкою виявили представники ОНП «Научприбор» (м. Орел, Росія). Підвищення точності 

аналізу хімічного складу продукції та сировини в металургії, у виробництві скла,  будівельних 

матеріалів і т.п. покращить якість продукції й зменшить виробничі витрати. 

Розроблена методика нанесення багатошарових покриттів на криволійні сферичні 

поверхні з високою точністю (+-0,01нм) дотримання потрібного розподілу товщини шарів 

по поверхні. Нанесення шарів виконується магнетронним методом з використанням 

затінюючих масок та механізмів переміщення підкладки за заданим законом. Висока точність 

товщин шарів досягається врахуванням особливостей росту нанотовщинних композицій  Со/С. 

Така технологія дозволяє створювати рентгенівську оптику, яка задовольняє сучасні вимоги. 

Були виготовлені багатошарові рентгенівські дзеркала для об‟єктиву Шварцшильда, 

призначеного для роботи на довжинах хвиль 4,4-5 нм, що має на сьогодні найвищу в світі 

світлосилу в цьому діапазоні.   Цей об‟єктив призначений для роботи в якості формувача 

зображення в прототипі рентгенівського мікроскопа. 

Створена оптика дозволяє вченим України брати участь у міжнародній кооперації з 

розвитку низки важливих наукових напрямків (рентгенівські лазери, рентгенівська мікроскопія 

біологічних об‟єктів і т.п.). Так Фізичний інститут РАН (м. Москва) планує використовувати 

виготовлений об‟єктив для візуалізації лазерної плазми і для отримання зображення зрізів 

біологічних тканин. В Університеті міста Аквіла  (Італія) будуть проведені експерименти по 

отриманню зображення в «вуглецевому вікні».  

 

 
а – у випромінюванні з довжиною хвилі λ ≈ 4.5 нм, б – у видимому світлі. 

 

Зображення фрагмента кровоносної судини, отримані методами рентгенівської мікроскопії 

(експозиція близько 1 нс) і мікроскопії у видимому світлі .Товщина зрізу тканини - 10 мкм. 

 

Багатошарові покриття Co/C будуть  використані в якості кристалів-аналізаторів для 

рентгенівських спектрометрів, які виготовляються підприємством "Укррентген", а також для 

растрових електронних мікроскопів з приставкою для мікроаналізу  ("SELMI", м. Суми). 

Отримані дані про міжфазні межі між шарами  Sc, Si, Cr, CrB2, C, Co мають цінність, що 

виходить за межі рентгенівської оптики, оскільки їх потрібно враховувати при створенні 

багатошарових функціональних плівкових наноматеріалів різного призначення. 

    
  а)       б) 



 20 

На основі досліджень впливу тиску робочого газу Ar на величину перемішаних зон в 

системі Sc/Si подана заявка на корисну модель «Спосіб виготовлення багатошарових 

рентгенівських дзеркал». Багатошарові рентгенівські дзеркала на основі вдосконалених 

композицій Sc/Si будуть використовуватися при створенні рентгенівських лазерів та для 

астрофізичних досліджень. 

 

Вперше експериментально досліджено характер розвитку залишкових 

макронапружень у поверхні вольфрамових зразків від початкових напружень стиснення 

(–50…–200 МПа) до напружень розтягу (max 300…350 МПа) внаслідок  дії  плазми водню в 

залежності від кількості циклів опромінення  та потужності імпульсів. Показано також, що 

змінення напруженого стану призводить до  розвитку сітки поверхневих мікротріщин.  

Показано, що параметр кристалічної гратки зразків вольфраму в ненапруженому стані 

внаслідок опромінення не змінюється, а досконалість структури  підвищується: загальна 

густина дислокаційних дефектів зменшується, вихідні вакансійні комплекси відпалюються, а 

замість них утворюються комплекси із міжвузлових атомів. 

Встановлено, що немонотонне змінювання відносної інтенсивності та ширини 

дифракційних максимумів квазікристалів в результаті дії   жорсткого рентгенівського 

випромінювання залежить від величини складових дифракційного вектору у фізичному та 

перпендикулярному просторі. Зроблено  висновок про перерозподіл хаотично розташованих 

дефектів дислокаційного типу та накопичення фазонних дефектів, що призводить до 

ініціювання часткових фазових перетворень квазікристалічної фази у дві кристалічні фази. 

Вперше досліджено вплив опромінення фольг цирконію та деяких сплавів на його основі 

електронами з енергією 5 – 10 МеВ. Знайдено, що при цьому відбуваються змінення  періодів 

кристалічної решітки та ширини дифракційних максимумів, зумовлені варіаціями 

характеристик  атомно-кристалічної структури та субструктури. Різновиди цих змінень 

залежать від структури зразків у вихідному стані, наявності легуючих елементів і домішок  та 

енергії електронів. 

Показано, що плівки вісмуту  виявляють високий магнетоопір, порівнянний за величиною 

з гігантським магнетоопором (ГМР–GMR). Ці плівки   є перспективними при розробці  датчиків 

для  вимірювань середніх і сильних магнітних полів. Вони   не деградують при дії  визначених в 

даній роботі термічних та  радіаційних  факторів. 

Одержані результати щодо вольфраму, цирконію та його сплавів розширюють 

уявлення про механізми радіаційних порушень та будуть використані при розробці 

методів моди–фікації матеріалів для реакторів нового покоління з метою суттєвого 

підвищення радіаційної стійкості цих матеріалів. Результати щодо квазікристалів суттєво 

розширюють уявлення про радіаційно стимульовані фазові перетворення в цій маловивченій 

речовині. Дані, що отримані при дослідженні плівок вісмуту, можуть бути використані при 

розробці сенсорів, які працюють в умовах дії термічних та радіаційних факторів.  

Вперше на базі 3D проведено моделювання напружено-деформованого стану алмазно-

композиційних матеріалів (АКМ), що виникає в процесі спікання його компонентів, визначені 

раціональні марки, зернистості і концентрації алмазних зерен з марками металевих, керамічних 

та органічних зв'язок, які забезпечують цілісність зерен в АКМ. Розроблені високоефективні 

режими різання попередньої й прецизійної обробки різноманітних надтвердих композиційних 

матеріалів, які дозволяють в 1,5 - 2 рази підвищити продуктивність, на 30-40% скоротити 

витрату дороговартісних алмазних зерен і на 50-60% підвищити надійність лезового 

інструменту з надтвердих матеріалів.  
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σэкв = 2,55 Гпа  σэкв = 1,90 Гпа 

Температура в зоні різання 600 
о
С 

   
σэкв = 3,56 Гпа  σэкв = 2,55 Гпа 

Температура в зоні різання 800
 о
С 

 

3D- модель системи "різець - металофаза" з одним великим включенням металофази 

різного складу та результати розрахунку її напружено-деформовного стану 

 

   
σэкв = 2,64 Гпа  σэкв = 2,1 ГПа 

Температура в зоні різання 600 
о
С 
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σэкв = 3,62 Гпа  σэкв = 2,62 Гпа 

Температура в зоні різання 800
 о
С 

 

3D- модель системи "різець - металофаза" з двома включеннями металофази різного 

складу та результати розрахунку її напружено-деформовного стану 

 

Вперше проведені розрахунки спікання алмазно-абразивного інструменту з урахуванням 

анізотропії властивостей алмазу. Аналіз приведеної напруги показав, що залежно від орієнтації 

алмазного зерна, міняються зони підвищеної напруги, проте різниця максимальної напруги при 

різних орієнтаціях алмазу не перевищує 10%, що говорить про адекватність результатів 

попередніх розрахунків без урахування властивостей анізотропії алмазу. 

 

Марка зв'язування 
Температура спікання, ºС 

400 800 

Керамічна 

 
σэкв = 1,38 ГПа 

 
σэкв = 2,48 ГПа 

Титаномагнієва 

 
σэкв = 1,38 ГПа 

 
σэкв = 2,48 ГПа 

Металлофаза 

Связка 

Зерно 
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Алюмінієва 

 
σэкв = 1,33 ГПа 

 
σэкв = 2,47 ГПа 

Залізна 

 
σэкв = 1,39 ГПа 

 
σэкв = 2,5 ГПа 

Алюміній-бронза 

 
σэкв = 1,09 ГПа 

 
σэкв = 2,43 ГПа 

 

Вплив властивостей зв'язування й технологічних режимів спікання на цілісність алмазного 

інструмента 

 

Розроблена комплексна методологія 3D моделювання процесів виготовлення алмазно-

абразивних інструментів, їх використання для формоутворення алмазного лезвійного 

інструмента та процеса його експлуатації не меє аналогів в світовій практиці. Деякі результати 

проекту опубліковані в міжнародному журналі «The international Journal of  Advanced 

Manufacturing Technology» з імпакт фактором 1,156. 

 

 
Візуалізація результатів розрахунків напружено-деформовного стану у ріжучій крайці 
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Зерно

Покрытие

Металлофаза

Связка

   
Модель підсистеми "алмазне зерно - рельєфне толстослойне металеве покриття - 

зв'язування кола" і фрагмент візуалізації результатів розрахунків напружено-деформовного 

стану 

 

ЗерноМеталлофаза

ПокрытиеСвязка

ПСТМ

    
Кінцевоелементна 3D модель системи "зв'язування кола - рельєфне толстослойне металеве 

покриття - алмазне зерно - оброблюваний матеріал" і фрагмент візуалізації результатів 

розрахунків напружено-деформовного стану 

 

Виконані дослідження дозволили вирішити науково-технічну проблему 

формоутворення прецизійних (у тому числі і складнопрофільних) лезових інструментів із 

АКМ.  

 

Створено лабораторний зразок термостатуючого устаткування, завдяки якому вдалося 

суттєво зменшити ( до ± 0, 01 К) похибку підтримання температури під час виконання фізико-

хімічних досліджень властивостей неводних розчинів, що в свою чергу сприяє підвищенню 

точності визначення цих фізико-хімічних параметрів. 

Проведено дослідження електрорушійної сили розчинів HBr в насичених одноатомних 

спиртах нормальної будови (н-спиртах) н-гептанолі та н-октанолі при 248,15 – 328,15 К (через 

кожні 10 К). На підставі визначених потенціометричних даних розраховано зміни енергії Гіббса 

сольватації молекул HBr та іонів Н
+
 і Br

–
 в цих спиртах при вказаних вище температурах.  
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Температурна залежність граничних молярних провідностей гідрогенхлоріду у н-спиртах. 
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Залежність граничних молярних провідностей гідрогенхлоріду у н-спиртах від обратної 

температури. 

Показано, що ці дані добре збігаються з відомими в літературі для систем, які вивчаються. 

3. Одержані нові експериментальні дані по електричній провідності розчинів іоногенів 

(HCl, HI, бензойної  кислоти С6Н5СООН ) та іонофору броміду тетрабутиламонію (Bu4NBr) в н-

спиртах при 238,15 – 328,15 К (крок 10 К): 

– HCl (від метанолу  до н-гексанолу); 

– HI (від н-гептанолу до н-нонанолу); 

– С6Н5СООН (від метанолу до н-пропанолу);  

– Bu4NBr (від метанолу до н-октанолу) при концентраціях електролітів від 510
-5

 до 0,2 

моль/л.  

Встановлено, що залежність молярної електричної провідності () від температури (Т) в 

координатах lg  - 1/Т для HCl, С6Н5СООН, Bu4NBr в вивчених спиртах при вказаних вище 

температурах монотонно збільшується при підвищенні температури. Для розчинів  HI в вищих 

н-спиртах (від н-гептанолу до н-нонанолу) характерним є наявність максимумів на залежності 

lg  - 1/Т. Появу цих максимумів обґрунтовано на підставі аналізу взаємного впливу в‟язкості 

та діелектричної проникності розчинників, які сприяють (в‟язкість) або протидіють 

(діелектрична проникність) процесу міграції іонів електроліту у вивчених неводних 

електролітних системах, які вказані вище. 
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T, K
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Політерми λ гідрогенхлоріду у деяких н-спиртах. 

 

Із концентраційної залежності молярної електричної провідності вивчених розчинів 

електролітів розраховано граничні молярні електричні провідності (0) та константи асоціаціі 

(Ка). Аналіз залежності логарифму добутку Пісаржевського – Вальдена  (lg 00)  від оберненої 

температури виявив наступне. 

1/T, K
-1

0,0030 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034 0,0035 0,0036 0,0037 0,0038

lg
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Залежність lg λ0η0 гідрогеніодиду у н-спиртах від зворотньої температури 

 

В н-спиртах від метанол до н-пентанолу можна вважати, що правило Писаржевского – 

Вальдена виконується, тобто у цьому випадку вплив в‟язкості на граничну електричну 

провідність іонів електроліту є переважним у порівнянні з іншими факторами, які впливають на 

електричну провідність. Відхилення від цього  правила спостерігається для н-гептилового, н-

октилового та н-нонилового спиртів, для яких переважним фактором є їх сольватуюча 

властивість, посилення якої пояснюється вызвано значним ростом мономерних молекул в 

структурі н-спиртів. 

Встановлено, що значення констант асоціації зростають при підвищенні температури і 

збільшені молярної маси спирту. Зміна стандартної енергії Гиббсу асоціації іоногенів та 

іонофору в ряду н-спиртів визначається ентальпійною складовою в усьому вивченому інтервалі 

температур. Така поведінка визначених нами енергетичних рівноважних параметрів 

пояснюється впливом температури і природи розчинника на характер та інтенсивність між 

частинних взаємодій в проаналізованих нами неводних системах.   
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Одержані УФ-спектри розчинів бензойної кислоти в метанолі, етанолі, воді та суміші води 

з етанолом. Визначені хвильові числа, що відповідають максимумам поглинання, а також 

коефіцієнти молярної екстинкціі (lg ε). Показано, що із  зростанням хвильового числа та 

зменшенням молярної маси спирту максимуми lg ε послідовно збільшуються. Такий хід цієї 

залежності пояснюється тим, що менш неіонізовані гідрати мають найбільшу екстинкцію серед 

інших, більш іонізованих сольватів. 

 , см
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УФ-спектри розчинів бензойної кислоти у метанолі та етанолі при 298.15 K 
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УФ-спектри розчинів бензойної кислоти у етанолі, воді ті їхньої суміші при 298.15 K 

 

На підставі  квантово- хімічних розрахунків визначені термодинамічні характеристики 

сольватації (сG
0
; сH

0
; сS

0
)  протона, бромід-іона і гідроген броміду. Одержані результати 

добре корелюють з експериментальними даними, що маються у літературі. 
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4.2. 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 2010 

році проводились дослідження за 54 фундаментальними бюджетними темами, що фінансуються 

за рахунок Міністерства освіти і науки України. Ці теми виконуються на 45 кафедрах під 

керівництвом провідних вчених, докторів і професорів. Загальний обсяг фінансування в 2010 

році становив 7 657 012 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 3 154,500 

Проблеми демографічної політики, розвитку 

людського потенціалу та формування громадянського 

суспільства 3 154,500 

Новітні біотехнології, діагностика і методи 

лікування найпоширеніших захворювань 1 73,745 

Нові комп‟ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства 8 860,462 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в 

енергетиці, промисловості та агропромисловому 

комплексі 26 3710,584 

 

Нові речовини та матеріали 13 2703,221 

Всього 54 7657,012 

 

Результати інших фундаментальних досліджень по пріоритетним напрямкам розвитку 

науки і техніки наведені нижче. 

 

Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і 

гуманітарних наук 

 

Знайдені закономірності варіацій відносного вмісту іонів атомарного водню в залежності 

від рівня сонячної  активності.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, яке  дозволяє отримувати більш достовірні 

значення температур заряджених частинок та відносного вмісту іонів різних типів.  

Розроблені та надані до Державного комітету України з питань науки, інновацій та 

інформатизації, пропозиції до проекту методичних рекомендацій з комерціалізації розробок, 
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створених в результаті науково-технічної діяльності; розроблені пропозиції щодо внесення змін 

до ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення». 

Результати роботи виконують функцію інформаційно-аналітичної підтримки прийняття 

управлінських рішень. Впровадження результатів роботи дозволить ефективно 

використовувати патентно-кон‟юнктурну інформацію як індикатор науково-технічного 

прогресу, а патентно-кон‟юнктурні дослідження як важливий інструмент, за допомогою якого 

вирішуються завдання оцінки конкурентів, об‟єктивного визначення серед них свого місця, 

вибору стратегічних напрямків свого подальшого розвитку, покращенню умов для інноваційної 

діяльності вітчизняних виробників, а також міжнародному трансферу технологій.  

Результати НДР є підґрунтям для виконання доручення КМУ Міністерству освіти і науки 

України (вх. № 4126 від 17.10.2006 року) щодо виконання вимог частини другої статті 14 

розділу ІІІ Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій” від 14.09.2006 р. №143-V, яким передбачено розроблення у відповідності з цим 

Законом змін до ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок 

проведення» і методик проведення патентно-кон‟юнктурних досліджень. 

 

Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування 

громадянського суспільства 

 

Із застосуванням одного з узагальнюючих показників ефективності суспільної праці – 

національного доходу запропонований підхід до визначення чисельних величин згаданих 

коефіцієнтів, питомої ваги кожної із складаючих величини. За десятирічний період - 2000†2010 

рр. переважна питома вага 0,819 належить складаючої живої праці, що характеризує збільшення 

впливу людського капіталу на ефективність виробництва. Проведено прогнозування змінення 

обох складаючих. Розроблена економіко-математична модель дозволяє визначити динаміку 

аналізуємих величин у ретроспективі. 

Пропонований підхід сприятиме вирішенню важливої народногосподарської проблеми – 

визначенню оптимальної кількості працюючих, безперервної зміни їх структури в умовах 

економіки знань. У цьому зв‟язку запропоновані методологічні розробки визначення 

ефективності реалізації інноваційного розвитку економіки держави і найважливішої її складової 

– промисловості, та визначені необхідні передумови для її досягнення. Вони довели 

необхідність створення високопродуктивних, надійних та ресурсозберігаючих засобів праці. 

 

Отримані нові результати  для створення нових і реорганізації неефективних механізмів 

трансферу технологій на підприємствах вітчизняної промисловості. Самостійного практичного 

значення також набувають: методичні підходи до вартісної оцінки технологічних інновацій, 

методичні рекомендації по вдосконаленню організаційного механізму комерціалізації і 

трансферу технологій.  

Важливою відмінною рисою практичного використання розробленого механізму 

трансферу технологій слід вважати здатність здійснювати ряд важливих для підприємства 

функцій: виявлення, збір і оцінка комерційного потенціалу результатів науково-дослідної 

діяльності підприємства та його філій; патентна експертиза розробок підприємства і захист 

інтелектуальної власності підприємства, включаючи зарубіжне патентування; експертиза 

науково-технічного рівня розробок; доведення об'єктів трансферу і супутньої документації до 

готовності до комерціалізації; виконання маркетингових заходів відносно промислової 

власності, науково-технічної продукції, дослідницьких, інжинірингових і інших послуг 

підприємства; фінансова експертиза проектів, розробка фінансових умов для угод по 

комерціалізації і їх подальший супровід; навчання,  консультування і розповсюдження 

інформації в області комерціалізації і захисту інтелектуальної власності серед дослідників і 

адміністративного персоналу підприємства; допомога в створенні співробітниками 
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підприємства малих підприємств, що працюють на основі технологій даного підприємства, 

переданих за ліцензією; введення бази даних по розробках і наукових напрямах підприємства; 

взаємодія з державними і недержавними організаціями, що фінансують наукові дослідження; 

розвиток ділового партнерства і проведення переговорів від імені підприємства з українськими 

і зарубіжними компаніями, що займаються трансфером і комерціалізацією технологій, науково-

дослідними установами і університетами. 

Розроблені положення рекомендовані головним управлінням промисловості, транспорту 

та зв‟язку до впровадження в роботу підприємств Харківської області, а також знайшли своє 

впровадження на ВАТ «СКБ Укрелектромаш», ВАТ «Електромашина», ВАТ «Харківський 

електрощитовий завод». 

 

Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань 

 

Обґрунтовано склад каротинвмістивної купажованої олії зі збалансованим 

співвідношенням поліненасичених жирних кислот ω-3 та ω-6 груп, стійкої до окислювального 

псування. 

Виявлено, що період індукції каротинвмістивної купажованої олії та амарату збільшується 

при використанні природних антиоксидантів – сезамолу та сезаміну [при 85±2°С становить 200 

хвилин, що у 2,1 рази вище, ніж період індукції контролю (розчину β-каротину в рафінованій 

соняшниковій олії подібної концентрації - 95 хвилин)]. Подовження терміну зберігання 

каротинвмістивної купажованої олії пояснюється присутністю у її складі природних 

антиоксидантів сезамолу та сезаміну. 

Визначено кінетичні параметри окислення каротинвмістивної купажованої олії. Отримано 

значення ефективних констант швидкості обриву ланцюгів вільнорадикальних реакцій на 

молекулах антиоксидантів, що входять до складу олії.  

Розраховано показники харчової цінності каротинвмістивної купажованої олії 

(жирнокислотний склад, вміст біологічно активних речовин і ступінь захисту від пероксидного 

окислення ліпідів) у порівнянні з гіпотетичною «ідеальною» олією. Розроблена олія має 

збагачувати раціон людини поліненасиченими жирними кислотами ω-3 групи і β-каротином 

відповідно норми збалансованого харчування. 

 

Нові комп‟ютерні засоби та технології інформатизації суспільства 

 

Вперше на базі теорії R-функцій та варіаційних методів розроблено чисельно-аналітичний 

метод дослідження параметричних коливань ортотропних пластин складної форми з різними 

видами граничних умов для математичної постановки задачі, виконаної як в переміщеннях, так 

і в мішаній формі.  

Запропоновано алгоритм дискретизації задачі про параметричні коливання ортотропних 

пластин для випадку складної геометрії та різних видів граничних умов. З цією метою одержані 

варіаційні постановки допоміжних задач про лінійні коливання пластин та плоских задач теорії 

пружності, а також побудовані необхідні структури розв'язку за допомогою R-функцій.  

Запропонований метод застосовано до дослідження нелінійних коливань ортотропних 

пластин складної форми, що знаходяться під дією як статичного, так і динамічного 

навантаження.  

Для ортотропних пластин практично довільної форми розроблено чисельно-аналітичний 

метод знаходження границь областей нестійкості, що базується на використанні лінеарізованої 

теорії.  

На базі одномодової апроксимації невідомих функцій досліджено нелінійні параметричні 

коливання ортотропних пластин та визначені амплітуди усталених коливань в зонах резонансу.   
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Розроблене програмне забезпечення апробоване на тестових задачах та застосовано до 

розв'язання нових задач про параметричні коливання ізотропних та ортотропних пластин 

складної форми з метою дослідження впливу геометричних параметрів, граничних умов 

параметрів навантаження та демпфування на області динамічної нестійкості, амплітудно-

частотні залежності, залежності прогину від часу. 

Узагальнено теорію нелінійних форм на неавтономні системи нелінійних диференціальних 

рівнянь руху. 

Запропоновано адаптований підхід для аналізу, що спирається на метод нормальних форм 

Шоу-П‟єрра, модифікований метод Раушера та метод простих ітерацій, і передбачає редукцію 

динамічної системи до системи з двома ступенями свободи. 

На прикладі загальної форми рівнянь неврівноваженого однодискового ротора з 

ізотропно-пружними нелінійними опорами показано, які проміжні перетворення рівнянь треба 

зробити перед застосуванням адаптованого методу аналізу вимушених коливань. Порівняння 

аналітичних результатів, отриманих за новою методикою, та результатів чисельного 

моделювання засвідчує перспективність запропонованого підходу. 

 

Виконано розробку теорії повзучості початково - ортотропних композитних матеріалів та 

методу визначення усереднених характеристик властивостей повзучості волокнистих 

композитів. 

Виконано роботи з створення алгоритмів та програмного забезпечення для нового розділу 

Інтернет-порталу «Марочник сталі та сплавів» «EUROPEAN STEEL AND ALLOY GRADES» 

(http://www.splav.kharkov.com/steelgrade/index.php), що реалізує можливість робіт з 

проектування машинобудівних конструкцій зі сталей та сплавів, які виготовляються у країнах 

Європейського співтовариства. Новостворена база даних містить дані з хімічного складу та 

фізико-механічних властивостей 203 сталей та сплавів, а також можливості швидкого та 

ефективного пошуку аналогів серед матеріалів, які виготовляються у країнах СНД. 

 

Розроблена методика моделювання лопаткового апарату з порушеною дефектами 

циклосиметрією на основі одного сектора і зведення нелінійності тільки до суперелементу 

локальної області бандажного зв‟язку та методи вирішення різноманітних задач детермінованих 

та випадкових коливань, прогнозування ресурсу роторних систем з технологічними дефектами, 

проведені різноманітні чисельні розрахунки реальних лопаткових апаратів турбомашин з 

дефектами та оцінка їх надійності. 

Запропонована методика моделювання елементів роторних систем з тріщино-подібними 

зазорами та алгоритм розрахунку напруженого стану елементів роторних систем з тріщино-

подібними зазорами дозволяє оцінити залишковий ресурс подібних конструкцій з дефектами, 

виявленими в експлуатаційних умовах за допомогою дефектоскопічного контролю.  

Розроблена програма чисельного аналізу руху ротора в магнітному підвісі (МП) дозволяє з 

достатнім ступенем адекватності моделювати динаміку жорсткого ротора в магнітних 

підшипниках, що підтверджене експериментально на лабораторній установці при значеннях 

кутової швидкості в діапазоні ω=0-300 рад/с. В свою чергу отримані нелінійні математичні 

моделі надалі можуть використовуватися для дослідження механізмів збудження просторових 

коливань жорсткого ротора, що обертається, зокрема форм просторових рухів, а також 

з'ясування умов існування різних режимів резонансних, стійких періодичних або майже 

періодичних коливань, виявлення якісних і кількісних закономірностей сталих процесів при 

просторових коливаннях, апробації алгоритмів управління та ін. 

 

Розроблена методика оптимізації технологічного нагріву для з'єднання деталей з натягом, 

яка забезпечує мінімум енерговитрат при виконанні міцностних та технологічних обмежень до 

конструкції. Виконано дослідження процесу посадки з натягом колеса тепловозу на вісь і 
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запропоновано оптимальні режими нагріву, спрямовані на зменшення енергоємності 

технологічного процесу і збільшення міцності з‟єднання з натягом. 

Вирішені задачі зниження залишкових напружень в осесиметричних конструкціях: 

товстостінній трубі при осьовому періодичному навантаженні, круглій пластині, що має 

зонтичну форму коливань. Одержані розрахункові дані про розподіл залишкових напружень в 

реальних елементах машинобудівних конструкцій: опорі зведення доменної печі, зварних 

балках таврового і двотаврового поперечного перерізів. В ході експериментальних досліджень 

були підтверджені основні гіпотези, лежачі в основі розроблених математичних моделей і 

феноменологічних рівнянь.  Представлені практичні рекомендації по раціональному вибору 

параметрів вібраційної обробки з метою зменшення залишкових напружень. Одержані 

рекомендації і комплекс програмних засобів впроваджені у виробництво які забезпечили 

підвищення техніко – економічних параметрів процесу вібраційного старіння. 

 

Відповідно до "Концепції Державної цільової програми впровадження на залізничних 

шляхах швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005  2015 рр." (Розпорядження КМУ № 

979 від 31.12.04) актуальним є впровадження під час створення нового покоління рухомого 

складу ресурсозберігаючих технологій. Впровадження ТАП є одним з найважливіших напрямів 

технічного розвитку залізничного транспорту України. Це пов'язано з тим, що електропередачі 

з тяговими асинхронними двигунами (ТАД) мають кращі техніко-економічні показники в 

порівнянні з електропередачами з двигунами постійного струму. Разом з тим впровадження 

ТАД пов'язане з рядом труднощів. Виникає необхідність мати систему автоматичного 

управління ТАД.. Застосування потужних персональних комп'ютерів дозволяє використати 

математичні моделі нейронних мереж в системі підтримки прийняття рішень (СППР) 

машиністом, а також безпосередньо використати для управління тяговим приводом в режимах 

тяги, гальмування та буксування. Зокрема, це стосується визначення раціональних режимів 

ведення поїздів, що вимагає переробки значних обсягів інформації про параметри рухомого 

складу та умови руху, обмеження на швидкість, метеорологічні умови, профіль колії. У зв‟язку 

з цим автоматизація ведення рухомого складу вітчизняного виробництва на основі розробки 

СППР машиністом, яка дозволяє у реальних умовах експлуатації поїзда забезпечувати графік 

руху при мінімальних паливно-енергетичних витратах, є завданням, що має незаперечну 

значущість. Перспективність використання нейронних мереж на тяговому рухомому складі 

підтверджується результатами великої кількості обчислювальних експериментів по обробці 

реальних даних, а також рішенням практичних задач управління тяговим асинхронним 

приводом українських дизель-поїздів.  

 

Вперше розроблено концептуальну модель об'єкта діагностики в інтелектуальних 

комп'ютерних системах підтримки прийняття рішень в медицині (ІКСППРМ) на основі єдиного 

формалізованого підходу синтезу структурованих моделей складно організованих 

взаємозалежних підсистем організму, що є об'єктами діагностики (ОД), і синтезу 

діагностичного вирішального правила (ВП) на цих моделях, з метою забезпечення необхідного 

рівня вірогідності комп'ютерного діагнозу в умовах аналізу великої кількості залежних 

різнорідних ознак, включаючи аналіз біологічних сигналів і медичних зображень, при 

обмеженій навчальній вибірці.  

Вперше розроблено теорію ієрархічної кластеризації діагностичних ознак в 

інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в медицині на основі потокових моделей з 

обмеженнями на пропускну спроможність дуг. Кластеризація виконується по критерію 

мінімуму корреляційного зв‟язку між ознаками при врахуванні експертних оцінок структур 

симптомокомплексів. При цьому діагностичні ознаки представляються вершинами 

повнозв‟язного графа, а характеристиками дуг вказаного графа являються: верхня пропускна 

спроможність – статистична міра зв‟язку між вершинами; нижня пропускна спроможність – 
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нуль, вартість проходження потоку по дузі – експертна оцінка належності вершин одному 

симптомокомплексу. Тоді задача ієрархічної кластеризації формулюється в вигляді ітераційної 

процедури пошуку максимального потока мінімальної вартості та відповідного йому 

мінімального розрізу графа на кожному етапі ітерації. 

Побудова ІКСППРМ на основі структурної ідентифікації об‟єктів діагностики дозволить 

зняти обмеження на розмірність простору діагностичних ознак, підвищити достовірність 

комп'ютерного діагнозу та адаптуватися до конкретних об‟єктів медичної діагностики. 

ІКСППРМ можуть навчатися в процесі функціонування та формувати діагностичні висновки в 

умовах істотної апріорної невизначеності, яка характерна для медичних баз даних. 

Одержані результати мають наукову новизну та відповідають світовому рівню і не можуть 

бути досягнені відомими методами побудови систем підтримки прийняття рішень. 

 

Обґрунтовано квазістатичний підхід до математичного моделювання складних 

технологічних процесів характерних для теплоенергетики та хімтехнологій у вигляді системи 

диференціальних рівнянь, лінійних відносно керуючих впливів. Запропоновано шляхи 

одержання останніх на основі експериментальних статичних характеристик. 

Запропоновано та обґрунтовані критерії, що дозволяють розглядати динамічні системи як 

квазістатичні. Критерії враховують як параметри математичної моделі динамічної системи, так і 

характеристики керуючих впливів на об'єкт керування. 

Запропоновано концепція статистичного моделювання квазистатических технологічних 

процесів. У відповідністю із даною концепцією функціонування технологічної системи 

розглядається на мікро та макрорівнях. Стан на мікрорівні визначається сукупністю станів всіх    

одиниць, що перебувають у виробництві продукції (мікропараметрів базових продуктів). Зі 

змістовної точки зору функціонування технологічної системи розглядається як процес переносу 

вартості витраченої праці, сировини, матеріалів на потік базових продуктів у ході переміщення 

базових продуктів по ланцюжку технологічних елементів.  До параметрів стану базового 

продукту відносяться: сумарні витрати, перенесені на предмет праці та інтенсивність переносу 

витрат за одиницю часу. Формально квазистатический технологічний процес представляється у 

вигляді сімейства траєкторій, що описують зміни стану базових продуктів. 

Проаналізовано різні підходи до структурного синтезу систем стабілізації робочої крапки 

квазистатических об'єктів керування. Вирішена задача оптимальної стабілізації довільної 

робочої крапки лінеаризованної системи за квадратичним критерієм якості. Доведена 

аперіодичність перехідних процесів у такій системі. 

Запропоновано повна і спрощена математичні моделі процесу згоряння газового палива в 

топці котлоагрегатів, засновані на балансових співвідношеннях для енергії та речовини. 

Показано, що така модель є квазістатичною. Це дозволило застосувати розроблені загальні 

підходи до синтезу оптимальної системи стабілізації робочої крапки котлоагрегату. 

Проведено чисельне імітаційне моделювання різних структур систем керування процесом 

згоряння в котлоагрегаті, яке включає пропорційний та інтегруючий регулятори, а також 

систему стабілізації з повнорозмірним спостерігачем стану в ланцюзі зворотного зв'язку. 

Запропонована та обґрунтована структурна схема матричного багатомірного регулятора стану, 

що забезпечує найкращу якість перехідних процесів при східчастій зміні теплового 

навантаження котлоагрегату. 

 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі 

 

Запропоновано конструктивну схему опори підшипників надшвидкістних роторів із 

мінімально можливою керованою жорсткістю. Існують зовнішні навантаження, для яких 

постійна складова не є стабільною і може повільно  (із прискореннями, що не впливають на 
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динаміку системи)  змінюватися по довільному закону.і може бути змодельована відповідною 

низькочастотною складовою, котра відслідковується пасивным регулятором пружної опори 

Запропонована конструктивна схема опори ротора складається з трьох основних частин, що 

механічно зв'язані між собою: несучої системи, коректори жорсткості і системи регулювання. 

Несуча система забезпечує необхідну несучу спроможність опори на робочому режимі, 

коректор жорсткості за рахунок паралельного підключення до несучої системи пружних 

елементів від‟ємної жорсткості забезпечує реалізацію пружної характеристики з ділянкою 

квазінульової жорсткості на робочому режимі роботи  роторної системи. Автоматична 

підтримка ділянки квазінульової жорсткості пружної характеристики  в положенні, що 

відповідає робочому режимові, здійснюється пасивним регулятором.Необхідний пружній 

просторір малої жорсткості  опор швидкохідних роторних систем дозволить забезпечити  

сталий режим роботи роторів у зоні закритичних обертів і за рахунок зниження віброактивності 

та його само центрування збільшити ресурс роботи, підвищити показники точності руху і 

економічності. 

 

Розроблено комп‟ютерну версію методики визначення динамічних характеристик 

пластинчастих ТА на основі більш точних та абсолютно стійких точних рівнянь для перехідних 

процесі схемою руху теплоносіїв. 

Розроблена програма на алгоритмічній мові Turbo Pascal для розрахунку динамічних 

характеристик ТА при гармонійній зміні температури гріючого теплоносія 

 

На основі вивчення опублікованих матеріалів по тематиці проекту встановлено характерні 

особливості існуючих теплових схем ВТУ різного цільового призначення, що широко 

використовуються в технологічних комплексах промислових підприємств ряду галузей 

промисловості. Встановлено, що існує проблема створення узагальненої методики 

термодинамічного аналізу і оцінки ефективності використання органічного палива в якості 

джерела теплової енергії для реалізації робочих процесів теплопереносу в ВТУ. Встановлено, 

що загальна фундаментальна проблема полягає в необхідності узагальнення та створення 

теоретичних засад для розробки енергоефективних теплових схем, підбору енергетичного і 

енергозберігаючого теплотехнічного обладнання на основі термодинамічного аналізу і 

математичного моделювання теплообмінних процесів. 

Розглянуто теплові схеми промислових установок і комплексів, що реалізують 

високотемпературні теплотехнологічні процеси нагрівання та плавлення технологічних 

матеріалів для енергоємних виробництв металів, скла, в яких паливні печі є основним 

технологічним ланцюгом. Встановлено можливість використання рівней ієрархії для 

термодинамічного аналізу ВТУ з паливними джерелами теплової енергії. Обґрунтовано 

доцільність використання системного підходу для дослідження ВТУ різного цільового 

призначення при умові реалізації когенераційних технологій. Це забезпечить підвищення 

енергоефективності роботи паливних ВТУ шляхом раціонального тепловикористання. 

З використанням системного аналізу розглянуто особливості побудови 

теплотехнологічних схем ВТУ, виділено типові складові елементи, розглянуто умови роботи 

високотемпературних технологічних агрегатів з системами регенеративного 

тепловикористання. Проаналізовано умови роботи високотемпературних регенеративних 

агрегатів для доменних печей та плавильних комплексів для виробництва скломаси. Такий 

підхід до формування методики розрахунку параметричних характеристик складних теплових 

схем і теплотехнічного обладнання ВТУ дозволить отримати основні узагальнені 

характеристики процесів і обладнання  з різними конструктивними та режимними 

характеристиками.  

Створено банк даних по конструктивним характеристикам регенераторів доменних та 

скловарних печей, сучасних вогнетривких матеріалів і теплоакумулюючих елементів. 
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Встановлено, що ці апарати мають істотні розходження в конструкції та режимних параметрах, 

що потребує урахування цих особливостей та узагальнень при створенні математичних моделей 

теплообмінних процесів.  

 

Створені за темою концептуальні основи для розробки системи статистичного 

прогнозування тривалості повного циклу створення виробів з використанням технологій SLA i 

SLS є певним внеском у вирішення проблеми методичного забезпечення зниження рівня 

невизначеності при прогнозуванні вихідних показників новітніх інтегрованих технологій 

прискореного прототипування, яким є особливо характерними   підвищені рівні комп‟ютерізації 

та інкапсуляції. Врахування або подолання невизначеностей такого роду у превентивних 

організаційно-техничних та планово-економічних розрахунках є особливо важливим у випадках 

численних одноразових проектів дрібносерійного або одиничного виробництва, яки є 

характерними зокрема для застосувань технологій лазерної стереолітографії або селективного 

лазерного спікання. 

Оброблено, проаналізовано і узагальнено у реляційних базах даних відомості із 

стандартно-нормативних джерел відносно нормування часу нанесення різноманітних 

функціонально-захісних покриттів, в тому разі з наноструктурою. Ці бази даних містять як 

чіткі, так й нечіткі показники (діапазони існування останніх наведено) і рекомендуються до 

використання у практичних розрахунках повних часових циклів прискореного виготовлення 

виробів з постпроцесами нанесення функціональних покриттів.  

Формулювання методичних основ для розробки системи статистичного прогнозування 

тривалості повного циклу створення виробів з використанням передових технологій 

прискореного прототипування SLA i SLS послужить подальшому подоланню обмеженості 

існуючої технологічної практики отримання проектно-експлуатаційно обумовлених 

форморозмірних  характеристик деталі конвенціональними підходами зі зняттям заготовочних 

припусків, що нерідко пов‟язано з відомими труднощами у складному формоутворенні, від 

багатьох з яких конструкторсько-технологічну думку вивільняють саме прогресивні інтегровані 

генеративні альтернативи, якими є технології прискореного прототипування, зокрема  лазерна 

стереолітографія і селективне лазерне спікання.  

 

На основі застосування апарату управляючих функцій граничних умов 3-го роду для 

перехідних процесів навантаження дизеля розроблено математичну модель нестаціонарного 

теплонапруженого стану головки циліндрів;розглянуто показники ефективності згоряння 

палива в поршневих ДВЗ, взаємозв'язок сумішоутворення, згоряння, тепловиділення і утворен-

ня шкідливих речовин в циліндрі;визначено можливості використання термодинамічного 

аналізу для пошуку напрямків поліпшення паливної економічності і зниження рівня утворення 

шкідливих речовин в циліндрі двигуна;на основі теорії горіння проаналізовано особливості 

згоряння гомогенних і гетерогенних сумішей, займання, фази згоряння, показники і 

характеристики згоряння палива в двигуні; 

 

Розроблені алгоритми багаторежимної оптимізації багатоступеневої проточної частини 

(ПЧ), використання цих алгоритмів дозволяє отримувати конструкції осьових турбін ефективно 

працюючих в широкому діапазоні зміни режимів експлуатації. Складені програмні модулі для 

побудови параметризованих просторових сіток міжлопаточних каналів. З використанням 

розроблених програмних модулів проведено обчислювальний експеримент по оцінці впливу 

різноманітних способів деформації форми турбінної лопатки на формування просторових сіток 

міжлопаточних каналів. Проведено аналіз можливості  використання параметрізованых сіток в 

розрахунках течії в‟язкої стислої рідини в міжлопаточних каналах, який показав високу 

надійність та ефективність розроблених алгоритмів параметризації просторових сіток.  

Запропоновані і розроблені нові підходи алгоритми та методологія, що до створення єдиного 



 36 

інтегрованого інформаційного простору САПР «Турбоагрегат», як базової основи для 

об‟єднання досягнень в області моделювання фізичних процесів в проточних частинах осьових 

турбомашин та створення універсального інструменту проектування оптимальних конструкцій 

осьових турбін. З використанням методології єдиного інтегрованого інформаційного простору 

розроблена логічна структура інформаційної моделі проектування ПЧ осьової турбіни. 

Розроблені алгоритми редактора формування структурно-топологічної форми інформаційної 

моделі ПЧ, та виконано наповнення цієї моделі реальною інформацією, що до параметрів, які 

характеризують конструктивні, та термогазодинамічні особливості ПЧ осьових турбін. 

Розроблені алгоритми багатоваріантних та оптимізаційних  розрахунків ПЧ в інтегрованому 

інформаційному середовищі проекту. Розроблені засоби візуализації для оперативного 

відображения, пре-, пост-процесінгу та документування інформації про результати 

аеродинамічних розрахунків на моделях лопаток різноманітної форми. 

 

Нові конструктивні рішення гідротурбін на напори 500-800 м з сопловою системою 

підводу потоку до робочих коліс дозволяють значно підвищити середньоексплуатаційний ККД 

та інші енергокавітаційні показники, це буде сприяти розв'язанню проблеми енергозбереження і 

зробить ці гідротурбіни конкурентноспроможними на зовнішньому ринку. Розроблені нові типи 

високонапірних гідротурбін на напори 500–800 м призвели до розширення можливості їх 

роботи у більш широкому діапазоні зміни напорів і витрат при високому ККД і до високої 

надійності устаткування. При цьому істотно підвищился середньоексплуатаційний ККД 

гідротурбіни і, багато в чому, була вирішина проблема експлуатації на режимах відмінних від 

оптимального, яка пов‟язана з роботою гідростанцій у режимі покриття пікових навантажень 

енергосистеми, що вимагає нового підходу до математичного моделювання робочого процесу і 

прогнозування нестаціонарних явищ у гідротурбінах. 

Розролені нові гідродинамічні методики розрахунку і використання соплових підвідних 

каналів у гідротурбінах дозволяють значно знизити гідравлічні втрати за рахунок забезпечення 

більш рівномірного підводу потоку до робочого колеса і ламінарного режиму течії в 

пограничних шарах у більшій частині підвідних органів і лопатевій системі робочого колеса. 

Розраховані оптимальні форми соплових підвідних каналів з поворотними вихідними 

кромками і змінною висотою каналу, що забезпечують 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. 

Ці типи гідротурбін дозволяють істотно підвищити ККД на 0,8–1,5% в оптимумі, а 

середньоексплуатаційний коефіцієнт корисної дії на 6–8%, а також, що не менш істотно, 

розширити зону їх експлуатації по напорах і витратах. 

За підсумками виконаних робіт була отримана геометрія нових лопатевих систем робочих коліс 

РО500-РО800 із формою проточної частини гідротурбін з рівнем ККД 

(при %5,935,92,ìì500
1

 D ) і з високими показниками надійності, що відповідають 

міжнародному рівню. Ці варіанти коліс дають можливість підвищити пропускну можливість 

робочого колеса, підвищити ККД на неоптимальних режимах, а як висновок підвищити 

потужність гідротурбіни. Створені нові пакети програм дають можливість на проектування 

провести розрахунково-експериментальну оптимізацію робочихо коліс.  

Методика розрахункового визначення осереднених кінематичних параметрів потоку в 

характерних перетинах проточної частини РО гідротурбіни дозволяє провести аналіз 

кінематичних і енергетичних параметрів потоку і намітити шлях узгодження елементів вже на 

початковій стадії проектування. 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.  
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Розроблені гідродинамічні методики визначення параметрів спіральовидних вихорів з 

урахуванням індуктивних вихорів, що сходять з вихідних кромок робочого колеса, вихрової 

структури пограничних шарів втулки і ободу РО робочого колеса і циркуляційного потоку, що 

залишає робоче колесо на нерозрахункових режимах експлуатації гідротурбіни. Проведено 

прогнозування пульсацій тиску у відсмоктуючій трубі з урахуванням осесиметричного 

циркуляційного вихрового потоку і впливу розподілу циркуляції за робочим колесом на 

інтенсивність вихрових джгутів у відсмоктуючій трубі і на прогнозування пульсаційних 

характеристик для гідротурбін на напори 100-300 метрів. 

Очікуваний економічний ефект може становити приблизно 25-30 млн. доларів США на 

рік, якщо запропоновані в роботі нові конструктивні рішення і математичні моделі будуть 

впровадженні в Міністерстві енергетики, Мінпромполітики України, виробництві на ВАТ 

„Турбоатом” м. Харків, на підприємствах енергомашинобудівної галузі України та за кордоном. 

Результати роботи можуть бути використані при створенні проточних частин високонапірних 

радіально-осьових гідротурбін, у тому числі, з широким діапазоном експлуатаційних напорів і 

витрат, їх виборі, дослідженні на кафедрі гідромашин НТУ „ХПІ”,  СКБ гідротурбомашин ВАТ 

„Турбоатом”, ІПМаш НАН України, НДІГідропроект, ТОВ «Турбоінженірінг» м. Харків; ВАТ 

«Укргідроенерго» м. Київ, СКБ „Гідротурбомаш”, СНПО ім. М.В.Фрунзе, ВНІАЕН м. Суми та 

ін. 

 

На основі науково обґрунтованих принципів і положень 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 та за 

допомогою удосконаленої теорії імітаційного моделювання СТС, нових методів і підходів до 

імітаційного моделювання були розроблені імітаційні моделі реакторних і парогенераторних 

установок АЕС, котельних установок ТЕС, водогрійних котлів та інш., імітаційні моделі 

паротурбінних установок та енергоблоків АЕС і ТЕС;  розроблено методичне, алгоритмічне, і 

інформаційне забезпечення математичних моделей визначення надійності СТС різного 

призначення та математичних моделей прогнозування величин виробки електричної енергії і 

теплоти СТС з урахуванням показників імовірності безвідмовної роботи логіко-структурних 

схем технологічних  процесів. 

Ці наукові дослідження дозволять розробити методичне, алгоритмічне і інформаційне 

забезпечення математичних моделей автоматизованого структурно-параметричного аналізу 

ефективності функціонування схем технологічних процесів в енергетичному устаткуванні СТС 

різного призначення з урахуванням можливостей вимірювально-обчислювальних  комплексів  

АСУТП; на основі структурно-параметричного аналізу ефективності функціонування схем 

технологічних процесів в енергетичному устаткуванні розробити і науково обґрунтувати метод 

і математичну модель оптимального розподілу навантажень між енергетичними об‟єктами СТС 

різного призначення у залежності від їх функціонального стану;     розробити методичне, 

алгоритмічне і інформаційне забезпечення математичної моделі оптимального розподілу 

навантажень між енергетичними об‟єктами СТС різного призначення на основі даних 

інтегральних експлуатаційних характеристик, що характеризують їх функціональний стан;  

сформулювати основні принципи і положення єдиної наукової концепції підвищення 

ефективності, надійності й безпеки функціонування СТС, яка базується на використанні 

розроблених теорій, методів і моделей в системах інтелектуальної підтримки діяльності 

експлуатаційного персоналу, що необхідні для автоматизованого управління СТС.  

 

Запропоновано аналітичні функції корекції вхідного сигналу електромагніта компенсатора 

з феромагнітним осердям; очікується що використання цих функцій підвищить точність 

відтворення магнітного моменту електромагніта компенсатора, підвищити ефективність 
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компенсації зовнішнього магнітного поля до рівня не менше 100 одиниць. Розроблено алгоритм 

формування та обробки сигналів системи компенсації магнітного поля електротехнічних 

комплексів. 

Результати дослідження рекомендуються для поліпшення екологічної безпеки та 

забезпечення вимог електромагнітної сумісності в частині низькочастотного змінного 

магнітного поля за рахунок досягнення наднизьких рівнів – 0,4-1 мкТл. 

 

Методами просвічуваної електронної мікроскопії, електронографії та вібраційної 

магнітометрії досліджено плівки Ni, та сплавів Ni–Pd і Ni–Au, які були осаджені імпульсним 

лазерним розпилюванням як одноелементних, так і компонованих двоелементних мішеней Ni-

Pd та Ni–Au. Установлено, що при поперемінному осадженні лазерної ерозійної плазми Ni та Pd 

на підкладках можуть формуватися плівки з метастабільною кришталевою решіткою ГЩП, 

параметри якої монотонно зростають зі збільшенням вмісту Pd. Після відпалу плівки 

отримають рівноважну структуру ГЦК и переходять в феромагнітний стан. Спостерігається 

додатне відхилення від закону Вегарда залежності сталої решітки твердого розчину сплаву Ni–

Pd від концентрації Pd. 

Досліджено вплив відпалу на структуру і фазовий склад лазерних конденсатів нікелю. 

Установлено об'ємні зміни та орієнтаційні співвідношення між ГЩП і ГЦК решітками в 

плівках, а також зміна магнітних характеристик при відпалі. Показано, що на підкладці (001) 

KCl вище 400 К має місце двопозиційне зародження й ріст зерен Ni зі структурою ГЩП. Обидві 

позиції містять групи кристалів, для яких осі зон [ 1 1 1 ] і [ 2 2 1 ] орієнтовані по нормалі до 

підкладки. Відпал ініціює поліморфне перетворення ГЩП → ГЦК, що супроводжується 

відносним збільшенням густини речовини на 18.5%. У результаті поліморфного перетворення 

відбувається зміна магнітних характеристик плівки: плівки здобувають магнітний момент, а 

при перемагнічуванні спостерігається гістерезис. 

Методом одночасного термічного випару у вакуумі із двох джерел міді й селеніду індію 

In2Se3 і конденсації їх на поверхні (001) кристалів KCl з підшаром PbS, приготовлені потрійні 

плівки Cu-In-Se змінного складу. У плівках виявлені зони існування (α+β) CIS, β-CIS і (β+γ) 

CIS, які відповідають псевдобінарній діаграмі стану Cu2Se – In2Se3. 

У кристаликах β-CIS орієнтацій (001), (110) встановлено існування пластинок 

мікродвійників по площинах (112) тетрагональної решітки. Виявлені двомірні дефекти по 

площинах (100), (010) та (001) у кристалах β-CIS. Показано, що вони виникають в 

тетрагональній решітці внаслідок зсуву на вектор типу R=½[110], який переводить атоми міді в 

положення атомів індію, але не призводить до появи дефектів в підрешітці селену. В результаті 

утворюються антифазні границі по площинах (100) і (010), а також дефекти упакування по 

площинах (001) β- CIS. 

Експериментальні результати стосовно структуроутворення плівок з плазми, яка 

формується лазерним розпилюванням моно – та двоелементних металевих мішеней і 

закономірностей фазових перетворень при імпульсній лазерній конденсації 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.У 

цей час найбільш перспективними матеріалами для створення нового покоління тонкоплівкових 

сонячних елементів визнана напівпровідникова сполука -CuInSe2 (-CIS) з халькопіритною 

структурою й тверді розчини на її основі. Основними достоїнствами сонячних елементів на базі 

-CIS є їхня стабільність та високий коефіцієнт поглинання. З метою моделювання процесів 

дифузійної взаємодії міді й селеніду індію, що відбуваються по товщині двошарового зразка 



 39 

при пошаровому осадженні компонентів, були приготовлені трикомпонентні плівки Cu-In-Se 

змінного складу за методом Векшинського. Зразки препарували шляхом одночасного випару з 

окремих джерел міді й селеніду індію й наступної конденсації молекулярних пучків на 

підкладці. У цих умовах на підкладці формується трикомпонентна плівка, склад якої безупинно 

змінюється від точки до точки й визначається кількістю компонентів, що були випарені, і 

геометрією розташування джерел і підкладки. Метод дозволяє в горизонтальній площині 

“розгорнути” весь набір фаз, що належать системі Cu-In2Se3. 

 

Досліджені параметри золь–гель процесу одержання активованої поверхні скла, визначені 

температура скляного підкладу та тривалість обробки його поверхні розробленими 

літійвмісними розчинами. Показано, що від температури поверхні скла та тривалості нанесення 

залежить товщина та суцільність одержаного поверхневого шару скла. Встановлені оптимальні 

параметри золь–гель процесу активації поверхні скла, що складають: температура скляного 

підкладу – 150  10 
о
С, тривалість нанесення – 15  20 с; щвидкість нанесення 1  1,5 мм/с 

залежно від складу розроблених плівкоутворюючих розчинів (ПУР). 

Визначені механічні властивості активованої поверхні скла. Вивчені вплив температури та 

тривалості термообробки, концентрації введених солей та аніонної складової ПУР на міцність 

активованих стекол. Наведено, що зі збільшенням вмісту літію (Li2O > 30 мас. %) знижується 

міцність стекол. Поверхні стекол, активовані нітратвмісними ПУР мають підвищену міцність 

при температурі термообробки 500 – 600 
о
С, хлоридвмісними ПУР – 300 

о
С, 500 

о
С. При 

збільшенні тривалості термообробки стекол більш 40 хв зменшуються механічні властивості 

активованих стекол. Встановлено оптимальні режими отжигу скла: 500 
о
С, тривалість 40 хв. 

Проведені теоретичні дослідження процесів активації алюмоборосилікатних стекол, 

зроблені термодинамічні та структурні розрахунки розроблених складів ПУР. 

В результаті термодинамічних розрахунків процесів взаємодії модифікуючого покриття з 

поверхнею алюмоборосилікатного скла було встановлено, що вірогідна температура початку 

взаємодії вказаних компонентів може протікати в інтервалі температур 430 – 730 К. При цьому, 

до розрахунків приймалися лише ті реакції, у яких вірогідна температура протікання реакцій 

була не вищою за 900 К, що відповідає температурі термообробки алюмоборосилікатного скла. 

Ця взаємодія скоріше за усе протікає за рахунок дифузійних процесів між покриттям та 

поверхнею скла. При чому вірогідна температура взаємодій для складів, що містять хлориди 

вища за аналогічну температуру у складах, що вміщують нітратні солі. 

Визначені можливі структурні перетворення в активованій поверхні 

алюмоборосилікатного скла з утворенням силікатів, алюмінатів, боратів, алюмосилікатів літію, 

калію, магнію та кварцу, тридиміту та кітіту. Показана можливість утворення боратів та 

алюмінатів літію при температурах термообробки більше 900 К та 400 К відповідно. 

Досліджені параметри нанесення кремнійорганічних сполук ( – 

амінопропілтриетоксисилану) на поверхню активованих стекол промислового складу, що 

складає: температура нанесення – 20  25 
о
С, тривалість 20 – 30 хв; температура сушіння – 110 

 10 
о
С, тривалість 30 хв. 

 

Розраховано режими ДКПЛ і склади шихти для кожного методу обробки залізовуглецевих 

сплавів, відповідно до потрібного градієнту властивостей, а саме: для умов абразивного зносу та 

високих контактних навантажень, для умов абразивного зносу та ударних (або знакозмінних) 

навантажень, для умов кавітаційного руйнування, для умов корозії в помірно-агресивних 

середовищах, для умов корозії в агресивних середовищах хімічних виробництв. 

В результаті обробки проведених теоретичних і експериментальних досліджень 

встановлені режими ДКПЛ що забезпечують можливість уникання надмірних залишкових 

напружень (що викликають руйнації поверхні в місцях-концентраторах) при закалюванні на 

мартенсит деталей із карбідними поверхневими шарами. 
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Удосконалені технічні шляхи отримання шару карбіду хрому високого ступеня чистоти, 

які полягають у проведенні стадії дифузійного карбідного поверхневого легування при 

пониженому тиску 50-150 мм рт. ст., при використанні активаторів що не містять азот (CrCl2, 

CCl4), і створенні градієнту температури в реакційній камері з метою конденсації хлоридів заліза 

та марганцю на поверхнях із температурою менше 800-850 ºС. 

В результаті модифікації складів шихти і режиму хіміко-термічної обробки ДКПЛ під час 

експериментальних досліджень розроблено нову ресурсозбережуючу технологію дифузійного 

поверхневого легування залізовуглецевих сплавів нітридом хрому Cr2N (або нітридом змішаного 

складу (Cr, Fe)2N, де масова частка хрому змінюється від 77 до 94%). Суттєвою перевагою нової 

технології є зменшення собівартості обробки у порівнянні із ДКПЛ на 25-30% за рахунок 

зменшення витрат базових компонентів шихти що використовуються при її циклічному 

використанні, і можливості застосовувати типове термічне устаткування. 

 

Розроблено основні положення методики нормування енергоспоживання промисловими 

комплексами. Розробка базується на результатах аналізу структури енергоспоживання, 

методики визначення потенціалу енергозбереження промислових комплексів як складової 

потенціалів енергозбереження для виробництв, що складають промисловий комплекс та його 

інфраструктури. Важливим індикатором є результати порівняння існуючих виробництв 

українських промислових комплексів із найкращими існуючими технологіями (НІТ), які 

описано у доступних матеріалах, розроблених Інститутом з досліджень перспективних 

технологій Європейського бюро з комплексного розвитку за побіжності та контролю 

забруднення довкілля. Досліджено співвідношення між питомими енерговитратами та 

питомими обсягами викидів парникових газів, зокрема двоокису вуглецю, у довкілля. 

Визначено напрямки корегування енергоспоживання для промислових комплексів, що 

проектуються. 

Створено нові методи планування багатофакторних експериментів. Розробка їх базується 

на інтерпретації багатокомпонентних сумішей як факторним простором, яке є  правильним 

сімплексом концентрацій с q вершинами у (q – 1) мірному просторі. Апріорі вважається, 

властивості що досліджуються є безперевною функцією аргументів та можут бути досить 

коректно апроксимовані поліномами деякої  ступені від q-змінних або B-сплайнами. 

 

Розроблена кінетична модель низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю (ІІ), яка 

включає два кінетичних рівняння: конверсії СО і синтезу метанолу. Структура першого 

рівняння запропонована авторами цієї НДР, другого – синтезу метанолу – О. Я. Розовським. 

Установлені значення кінетичних і адсорбційних констант цієї моделі та їх аналітичні 

залежності від параметрів конверсії СО на мідь-цинк-алюмінієвому каталізаторі вітчизняного 

виробництва марки СНК – 2. 

Досліджена термодинаміка утилізації метанолу-побічного продукту низькотемпературної 

конверсії СО. 

Установлено, що метанол розкладається практично до рівноваги на 

низькотемпературному каталізаторі синтезу метанолу марки СНМ – У в інтервалі температур 

(220 - 300) °С та тиску 0,1 – 0,4 МПа при об‟ємній швидкості газової суміші метанол-вода 8000 

год
-1

. 

При дослідженні рівноваги розглядали перебіг двох паралельних реакцій: розкладу 

метанолу та реакцію обернену реакції конверсії оксиду вуглецю водяною парою.  

Кінетична модель низькотемпературної конверсії СО, яка враховує перебіг і побічні 

реакції синтезу метанолу, дає можливість аналізувати вплив технологічних параметрів на 

низькотемпературну конверсію СО, у т.ч. установити оптимальні параметри щодо зменшених 

витрат водяної пари на цій ступені конверсії СО у виробництві аміаку. 
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Результати дослідження  макрокінетики низькотемпературної конверсії СО на каталізаторі 

СНК-2 дозволяють вибрати оптимальний розмір гранул каталізатора та забезпечити необхідний 

гідродинамічний режим у шарі каталізатора для досягнення максимальної продуктивності 

каталізатора. 

Дослідження по каталітичному розкладу побічного продукту (метанолу) дозволить  

розробити метод його утилізації і, таким чином, запобігти перешкоді у зниженні витрат водяної 

пари (енерговитрат) при конверсії оксиду вуглецю із-за утворення метанолу. 

 

Розроблено фізико-хімічні основи технології отримання шаруючи γ-Al2O3 на внутрішніх 

поверхнях камери згоряння та поршня із закріпленням на поверхні оксиду активного 

компоненту. Каталітичний шар, отриманий таким чином, має високу стійкість до умов процесу 

та тривалий термін пробігу.  

Запропоновано металоксидний нанесений каталізатор процесів глибокого окиснення 

вуглеводневого палива. Технологія виробництва каталізатору включає стадії: отримання шару  

γ-Al2O3 шляхом мікро-дугового оксидування поверхні металевого алюмінію, просочення 

останньої розчином солей активних компонентів та термічного розкладу солей з отриманням 

активної фази MeCr2O4. 

Організація каталітичного спалювання вуглеводнів в ДВЗ в порівнянні з традиційним 

варіантом знижує витрати палива на 10 – 15%; викиди вуглеводнів в 3 рази; СО –  в 3,5 рази; 

оксидів азоту (зокрема N2O) в 2 рази. 

 

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

синтезу середньотемпературних каталізаторів конверсії Карбон (+2) оксиду сумісним 

осадженням компонентів” проведені дослідження впливу відсутності процесів старіння, 

фільтрації та відмивання на формування сумісно осаджених гідроксосполук Fe
3+

, Cr
6+

 та Cu
2+

. 

Результати експериментів показали, що виключення стадії фільтрації з технологічного процесу 

одержання каталізатора СТК недоцільно, так як вона є найменш трудоємною в порівнянні з 

випаровуванням стосовно виділення вологи із суспензії. Найбільша ефективність процесу 

фільтрації досягається за умов проведення старіння осаду, в ході якого частки твердої фази 

збільшуються в розмірах за механізмом орієнтованого нарощування. Оптимальний час процесу 

старіння склав 6 год. За таких умов відбувається повне розділення твердої та рідкої фаз в 

реакторі-осаджувачі. Стосовно процесу відмивання, то дослідження показали, що є можливість 

його не проводити за рахунок особливостей хімізму процесу термічного розкладання 

отриманих гідроксосполук і відсутності небажаних супутніх йонів.  

Проведено диференційний термічний аналіз суміші співосаджених гідроксосполук 

активних компонентів. Результати свідчать про те, що за температури 383 К відбувається 

процес виділення води, в температурному інтервалі 453 – 493 К спостерігається розкладання 

сполук Купруму та Хрому, за температури 613 – 643 К сублімується амоній хлорид, а за 

температури 623 К починає розкладатися Ферум (ІІІ) гідроксид, який за температури 693 К 

кристалізується до необхідного оксиду. Проведення рентгенографічного аналізу дозволило 

встановити оптимальний час прожарювання для отримання суміші оксидів Феруму, Хрому та 

Купруму, який склав 70 хв. відносно дослідної маси каталізаторної суміші. На підставі 

проведених досліджень розроблена математична модель термічного розкладання активних 

компонентів каталізатора. В результаті проведення диференційного термічного аналізу 

отриманої суміші каталізатора СТК з твердим відновником був встановлений оптимальний 

діапазон температур процесу, а саме, 593–623 К. В даному інтервалі відбувається процес 

відновлення каталізаторної маси до активного стану, до магнетиту та металічної міді. 

Підтвердженням даного факту стали результати рентгенофазного аналізу та мас-

спектрометричного дослідження отриманих зразків. Також було виявлено, що вказаний процес 

відновлення краще відбувається в безкисневій атмосфері. В процесі дослідження стало відомо, 
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що за умови стехіометричних співвідношень реагентів процес відновлення проходить не в 

повному обсязі. Для досягнення 100 %-го стану відновлення каталізатора необхідний надлишок 

відновника склав 11 %. 

Отримані результати дозволяють встановити кінетику процесу термічного розкладання 

гідроксосполук активних компонентів при різних технологічних умовах: температури та часу. 

На основі результатів проведених фізико-хімічних досліджень було встановлено оптимальні 

параметри процесу прожарювання для отримання суміші оксидів Феруму, Хрому та Купруму та 

розроблена математична модель термічного розкладання активних компонентів каталізатора.  

На основі результатів проведених фізико-хімічних досліджень було визначено оптимальні 

умови відновлення каталізатора СТК до активного стану. 

Все це дає можливість вдосконалити технологію одержання суміші гідрососполук 

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

ефективності синтезу СТК. 

 

Знайдено оптимальні параметри процесу ферментативної етерифікації жирних кислот 

етанолом, а саме максимальний ступінь перетворення жирних кислот у відповідні етилові ефіри 

(98,2%) спостерігається при еквімолярному співвідношенні жирних кислот і етанолу, вмісту 

ферменту по відношенню до маси реакційної суміші – 15%, температурі – 60ºС, часу реакції 240 

хвилин. 

Встановлено оптимальні параметри процесу отримання структурованих ліпідів методом 

ферментативної трансетерифікації жирів: мольне співвідношення триацилгліцеринів і етилових 

ефірів – 1:8, кількість ферменту 10% від маси реакційної суміші, температура 70ºС, час реакції 

300 хвилин. При вказаних параметрах досягається найвищий змодельований та підтверджений 

експериментально ступінь перетворення вихідних триацилгліцеринів 92,7%. 

 

Методологічні підходи, застосовані до формування покриттів змішаними оксидами на 

поверхні сплавів алюмінію, не тільки відбивають і враховують специфіку конкретного 

матеріалу підкладки, але включають і феноменологічну компоненту, що апріорі не обмежує 

області застосування. Із цієї причини значний практичний інтерес представляє встановлення 

можливості поширення зазначених наукових підходів до створення покриттів складними 

оксидами на поверхні інших, відмінних від розглянутих, сплавів, зокрема коррозійно- і 

термостійких сплавів титану.  

Синтезовані на титані метал-оксидні системи являють собою складні багатошарові 

структури. Стан такої складної системи, завдяки істотному розходженню діелектричних 

властивостей окремих компонентів і площі їхньої локалізації, можна ідентифікувати по відгуку 

на зміннострумовий сигнал у широкому діапазоні частот.Одержано наноламінатні покриття 

варійованого складу срібло-залізо з застосуванням двоімпульсного потенціостатичного методу 

з варіюванням величини першого та другого потенціалів, а також часу імпульсів. Одержані 

зразки покриттів з різним вмістом заліза в наноламінатному покритті.Практичне значення 

отриманих результатів для сфери електрохімічних вироб-ництв полягає в удосконаленні 

технології мікродугового оксидування для підвищення функціональних властивостей 

покриттів. Розроблено електроліти й режими, які дозволя-ють одержувати на сплавах алюмінію 

міцно зчеплені покриття оксидами мангану, які характеризуються низькою температурою 

реакцій окиснення вуглеводнів.  

Ефективність запропонованих способів оксидування підтверджена позитивними 

результатами лабораторно-промислових випробувань при створенні складних оксидних 

покриттів, які містять BaхSr(1-х)TiуZr(1-у)O3, на електроізоляційних виробах у НДПКІ "Молния" 

(м. Харків). Результати випробувань свідчать, що за електроізоляційними властивостями 

досліджені покриття можуть бути рекомендовані для використання у як активні 

діелектричнісередовища високовольтних приладів.  
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Проведено термодинамічне обгрунтування законів повзучості та накопичення прихованої 

пошкоджуваності у металевих матеріалах. З застосуванням методу багатьох масштабів та 

осереднення на періоді циклу змінювання температури та навантаження отримано нові 

рівняння стану повзучості та пошкоджуваності. 

Розроблені рівняння стану, кінетичні рівняння для параметру пошкоджуваності та методи 

розрахунку циклічної термоповзучості при складному напруженому стані можуть бути 

використані при розрахункових дослідженнях у сучасному авіаційному, енергетичному, 

хімічному  машинобудуванні. За допомогою відповідного чисельного моделювання може бути 

встановлено час до руйнування відповідальних деталей та вузлів та встановлено місце 

зародження тріщин, що дозволить при проектуванні вибирати найкращі варіанти з потрібним 

ресурсом.  

Відмінність створених рівнянь стану та методу аналізу ресурсу конструктивних елементів 

при циклічних теплозмінах від вже існуючих методик полягає у отриманій можливості 

проведення комплексного розрахункового оцінювання довговічності при періодичній зміні 

температур та навантажень будь-якого виду, що є відсутнім в усіх існуючих інженерних 

програмних комплексах. Такий розрахунковий аналіз конструктивних елементів ще на етапі 

проектування надає можливість суттєвої економії коштів та часу за рахунок скорочення 

експериментальних досліджень та випробувань. 

 

Розроблені математичні методи визначення впливу наведений   зовнішнім   

випромінюванням  (ЕМВ) струмів на розповсюдження електромагнітних коливань у 

багатошарових напівпровідникових структурах.  

Побудовані фізичні моделі, що дозволяють  визначати зміни параметрів субміліметрових 

напівпровідникових структур під дією ЕМВ на хвильові характеристики приладів НВЧ –

електроніки. 

Отримані експериментальні дані, що визначають зміни вихідних характеристик 

напівпровідникових приладів НВЧ у субміліметровому діапазоні під дією стороннього ЕМВ в 

галузі зворотних відмов. 

Результати удосконалення методів визначення критеріїв зворотних відказів електро-

радіовиробів, що містять напівпровідникові комплектуючі, послужать основою для створення 

цілої низки нових засобів захисту указаних приладів від впливу діючого  імпульсного 

електромагнітного випромінювання. 

В роботі отримано низку теоретичних  результатів, що можуть бути застосовані  при 

розробці  нових критеріїв  електромагнітної стійкості   напівпровідникових  приладів   під   дією 

ЕМІ. До них належать: визначення спектру електромагнітних коливань напівпровідникових  

структур з урахуванням теплового руху носіїв під впливом дії  зовнішнього електромагнітного 

імпульсу; дослідження змін імпедансу твердотільних структур , що входять до складу  

підсилювачів та генераторів НВЧ – діапазону під дією електромагнітного випромінювання  на 

параметри твердого тіла; 

 

Нові речовини і матеріали 

 

В процесі виконання теми на протязі року проводились комплексні експериментальні та 

теоретичні дослідження тривимірних, двовимірних та одновимірних кристалічних систем 

поблизу нестійкого стану, обумовленого дефектами гратки. Зокрема було проведено теоретичне 

дослідження енергетичного спектру вуглецевих нанотрубок (НТ), що перебудовуються в 

результаті функціоналізації тонким молекулярним шаром, що утворює дислокації 

невідповідності. Розроблено структурну модель фазового переходу 2H -4H під дією вакансій 

селену в дихалькогеніді ніобію. Ці результати, а також роботи лабораторії оптики наносистем 
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присвячені вивченню оптичних властивостей моделей перших дзеркал ІТР після радіаційної 

обробки частинками високої енергії є досягненнями світового рівня. 

 

Встановлені температурно-часові інтервали стабільності структури і фізико-механічних 

властивостей вакуумних псевдосплавів на основі заліза та міді. Отримана інформація свідчить, 

що за рівнем  міцневих властивостей, що зберігаються при дії високих температур, досліджені 

об‟єкти перевершують аналогічні за призначенням  матеріали, які отримують іншими 

технологіями. Засіб отримання і самі матеріали, що можуть бути використаними як у вигляді 

фольг так і  покриттів, є патентоспроможними. Розроблені методики досліджень структури та 

властивостей можуть бути використані для вивчення інших наноструктурних матеріалів. 

 

Визначено загальну методику проведення досліджень, обґрунтований вибір оброблюваних 

матеріалів, базового устаткування, реєструвальних приладів. Розроблено базову методику 

скінченно-елементного моделювання розподілу температурних полів в оброблюваній заготівці.  

В роботі досліджувались зразки технічно чистого титану ВТ1-00 та міді М0, що зумовлено 

різницею їх фізико-механічних властивостей, з метою оцінки поведінки різного роду металів та 

отримання закономірностей для групи технічно чистих металів. Отримання заготівок з 

субмікрокристалічною структурою проводилось методом інтенсивної пластичної деформації, 

зокрема, методом всебічного кування. 

Викладено теорію розрахунків з прогнозування інтенсивності росту зерна під впливом 

температурного фактора, часу його впливу та вихідного розміру зерна і реалізація роботи 

алгоритму визначення остаточної величини кристаліта з використанням експериментальних 

даних. 

Аналіз адекватності розрахунків, проведений з урахуванням експериментальних точок, 

показав, що величини інтенсивності росту зерна, розраховані для експериментальних точок для 

ряду чистих металів (титан, мідь, нікель, ніобій), знаходяться в середині інтервалу між 

теоретичними прямими, які отримано аналітично з урахуванням припущення про кристалічну 

та аморфну природу границь зерен металів з субмікро- та нанокристалічною структурою. 

Отримані результати розрахунків інтенсивності росту зерна у субмікро- та 

нанокристалічних металах (з огляду на прояви різної природи границь зерен) для наочності 

об‟єднуємо для п‟яти металів з різною кристалографічною будовою та фізико-механічними і 

теплофізичними властивостями. 

 

Експериментальні точки для усіх досліджуваних металів знаходяться в інтервалі між 

теоретичними лініями, розрахованими за умов прояву кристалічних та аморфних властивостей 

границь зерен. 

Розглянуто поведінку чистих металів з нанокристалічною структурою із розміром зерен 

25, 50, 70, 100нм та з субмікрокристалічною структурою із розміром зерен 150, 200, 250, 300нм. 

У зв‟язку з тим, що обробка різанням, що супроводжується достатньо високими 

температурами різання, викликає інтенсивне зростання зерна наноструктурних металів та, як 

наслідок, зниження фізико-механічних властивостей, розглянемо в якості заготівки метали з 

субмікрокристалічною структурою, що характеризується меншою поверхневою енергією. 

Збільшення вихідного розміру зерна дозволило знизити інтенсивність процесу 

рекристалізації. Однак температура 873К для субмікрокристалічного титану все одно 

призводить до зростання остаточного розміру кристаліта вище критичного. Аналогічні 

результати спостерігаються для субмікрокристалічних міді та нікелю. 

Таким. чином, при регулюванні лише вихідного розміру зерна неможливо здійснити 

механічну обробку металів з субмікро- та нанокристалічною структурою без втрати початкової 

структури та високих фізико-механічних властивостей. У зв‟язку з тим, що головним фактором, 
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який впливає на зростання розміру зерна є температура, необхідно контролювати теплові явища 

у зоні різання.  

Практична цінність полягає в тому, що розроблено попередній алгоритм визначення 

раціональних технологічних параметрів лезової обробки металів з нано- та 

субмікрокристалічною структурою, які дозволяють зберегти вихідну структуру металу 

заготівки та створювати вироби з принципово новими експлуатаційними властивостями. З 

використанням запропонованого підходу створені дослідні зразки імплантатів з 

субмікрокристалічного титану ВТ1-00 для медико-біологічних досліджень, які проводяться на 

базі ДУ «Інституту патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМН України». 

 

Надана 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 стаціонарному зносі. 

Руйнування на виході свердла є наслідком зародження та зростання міжшарових тріщин. 

Цей процес визначається фізичними властивостями наповнювача та полімеру і адгезійним 

зв‟язком між ними. Фактично цей дефект є наслідком силової дії (за рахунок осьової сили) 

інструменту. Найбільш розповсюдженою є модель Hocheng и Dharan, яка побудована в межах 

лінійної механіки руйнування.  

Фізичні процеси на вході свердла, тобто при навантажені, пов‟язані з силовою дією 

інструменту, місцевою контактною взаємодією і контактним руйнуванням, зносом і частковим 

розігрівом інструменту. Для крихких матеріалів це зародження і зростання радіальних та 

кільцевих тріщин, їх взаємодія і вихід на вільну поверхню. При подальшому навантаженні 

матеріал шарів спірально закручується, що викликає розшарування, розділ шарів та їх 

руйнування. Інтенсивність цього явища найбільш сильно залежить від подачі та зношування 

свердла. 

Розглянуто визначення критичної сила руйнування на початку обробки, яка залежить 

поперед усього від особистих властивостей матеріалу і загальної товщини заготівки. Для того 

щоби уникнути розшарування необхідно протягом усього процесу обробки не перевищувати 

критичну силу руйнування. 

Базуючись на закономірностях теорії механічної обробки волокнистих полімерних 

композитів розробляється математичне забезпечення (МЗ), що до розрахунків оптимальних 

режимів свердлення матеріалів такого класу. Проводиться подальший розвиток теоретичної 

моделі із застосуванням лінійної механіки руйнування та закономірностей механіки 

контактного руйнування. 

Розроблялися алгоритми та математичне забезпечення, як сукупність алгоритмів з їх 

програмною реалізацією, призначено для здійснення автоматизованого вибору режимів 

механічної обробки композиційних матеріалів, зокрема, скло- і вуглепластиків. Також 

створений пакет прикладних програм дозволяє здійснювати підбір інструменту, а саме різців і 

свердла різних типів, що оснащені пластинами з твердосплавних матеріалів або синтетичними 

алмазами. 

 

Одержані нові наукові знання щодо кінетичних закономірностей реакцій перетворення РО 

в поверхнево-активні кисеньвмісні і циклічні азотовмісні продукти, визначено їх 
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термодинамічні параметри, вивчено вплив МВ реагентів, температури, впливу одержаних 

речовин на поверхневий натяг, розробки наукових основ методів одержання ПАР, рекомендацій 

по застосуванню їх у харчовій, парфумерно-косметичній, фармацевтичній, нафтогазовій та 

інших галузях промисловості. 

Отримані наукові результати передбачається використати при створенні 

конкурентоспроможних технологій переробки РО в ПАР, продукти їх переробки, а на цій 

основі – нових композицій, препаратів, реагентів харчового і технічного призначення, що 

планується захистити відповідними патентами. 

Впровадження нових наукових досліджень дозволить створити нові робочі місця, 

витіснити імпортовані поверхнево-активні речовини і композиції з їх використанням в сфері 

діяльності підприємств АТ “Укроліяпром”, НАК Нафтогаз “України” та інших. В зв‟язку з чим 

результати наукових досліджень спочатку передбачається використати в наукових закладах 

(УкрНДІ олій та жирів УААН, Український науково-дослідний інститут природних газів, 

Інститут кріобіології і кріомедицини НАНУ, Інженерна академія, Українська нафтогазова 

академія та інші), а потім – на відповідних профільних підприємствах, при виробництві 

харчових продуктів і препаратів технічного призначення 

 

Для інтенсифікації процесу воднолужного електролізу і зменшення питомих витрат 

електроенергії запропоновано використання плетених сітчастих електродів з сталі 12Х18Н10Т. 

З розглянутих сіток найбільш перспективним є використання сітчастих електродів полотняного, 

саржового і подвійного саржового плетіння. Запропоновані плетені сітчасті електроди є 

механічно міцними і мають достатню електропровідність для створення промислових 

конструкцій промислових моно- і біполярних електролізерів. Щільність таких сітчастих 

електродів є достатньою для збереження азбестової діафрагми існуючих промислових 

біполярних електролізерів від розмивання в умовах інтенсивного газовиділення. 

Запропоновано композиційне покриття залізо-нікель-мішметал для використанні його у 

якості катодного матеріалу у воднолужному електролізі, що дозволить зменшити перенапругу 

виділення водню на катоді на 80-100 мВ у порівнянні з існуючими електродними матеріалами 

та у якості каталізатора для окиснення моноксиду вуглецю з коефіцієнтом окиснення 90  95 % 

при температурі 200-250ºС.  

Визначені параметри формування мультішарових (Cu-Ni)/(Ni-Cu) покриттів, що мають 

високі антікорозійні (безпористість при товщині 1,5 мкм, більш високий, у порівнянні зі 

складовимі сплавами, потенціал корозії у різних середовищах) та механічні властивості, 

зокрема, мікротвердість 500-700 за Вікерсом. На підставі аналізу анодних вольтамперограм 

розчинення мідно-нікелевих і цинк-нікелевих покриттів запропонований новий електроліт, що 

дозволяє оперативно оцінювати елементний й фазовий склад одержуваних покриттів. 

Для інтенсифікації процесу розчинення платиноїдів з вторинної сировини запропоновано 

використання результатів теоретичних розрахунків. Практична реалізація таких розрахунків 

дозволила змінювати співвідношення компонентів розчину, встановити вплив складу і 

структури вихідної сировини, температури, масобміну і інших чинників.  дозволить теоретично 

обгрунтувати умови, які дають можливість найефективніше провести без суттєвих втрат цінних 

металів. Використання термодинамічних і кінетичних розрахунків дозволить розробити 

процеси комбінованого вилуговування платиноїдів із вторинної сировини, що 

характеризуються високим  вилученням платиноїдів, малими об'ємами вторинних розчинів, що 

утворюються, і низькою витратою хімічних реагентів. 

 

В результаті виконання фундаментальних досліджень встановлено вплив швидкості 

підйому температури на зростання нанокристалів -Al2O3 при термообробці при 1450 С. 

Встановлено, що нагріванні модифікованих алкоксидом кремнія наночастин -Al2O3 проходять 

фізико-хімічні процеси, подібні процесам, що відбуваються при термообробці 
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механоактивованого алкоксидом кремнія електрокорунда, але при використанні наночастин в 2 

– 3 рази підвищуються втрати маси, що можливо, пов‟язано не тільки з термодеструкцією 

алкоксида кремнія, але й втратою груп ОН на поверхні наночастин Al2O3. 

Встановлено, що аморфний SiO2 гелей при їх нагріванні кристалізується в основному в -

кристобаліт, порожнечі структури якого стають нанореакторами для синтезу наночастин -SiC 

при термообробці гелів із алкоксиду кремнія  при низьких температурах при взаємодії SiO та 

атомарного вуглецю. Область співіснування SiO та C в системі Si–O2–C збільшується при 

зниженні Р СО/Р СО2 , при цьому початок синтезу SiC зміщується в область більш низьких 

температур: при значенні Psio= 10
-6

 атм температура початку синтезу SiC складає 727 С, при 

Psio= 10
-19

 – 487 . Підтверджено, що коли одним із компонентів середовища є моноксид 

кремнія, то початок синтезу SiC знижується більш ніж на 1000 С . При створенні стійкої 

вуглецевої системи зародкоутворення SiC проходить при термообробці гелів та механоактивації 

алкоксиду кремнія  при низьких температурах. 

Створено методи керування процесами ущільнення структур композиційних матеріалів 

шляхом самоармування  керамічних матриць або вуглецевих зв‟язуючих нанорозмірними 

наноутвореннями із вуглецевих прекурсорів, утворених при термодеструкції алкоксиду 

кремнію та гелів на його основі та додатково введених вуглецевих наносистем та управління 

залежністю «склад–структура–властивості». 

 

З метою підтвердження теоретичних досліджень субсолідусної будови 

чотирикомпонентних підсистем CaO-Al2O3-ZrO2-SiO2, CaO-SrO-Al2O3-ZrO2, BaO-Al2O3-ZrO2-

SiO2 багатокомпонентної системи (Ca, Sr, Ba)O-Al2O3-ZrO2-SiO2 та потрійних сполук було 

проведено експериментальні дослідження. Синтезовані потрійні сполуки та проведена оцінка їх 

гідравлічної активності. Встановлено, що сполуки BaAl2SiO6, Ba3Al6Si2O16, BaAl2Si2O8, 

Sr2Al12ZrO22 проявляють в‟яжучі властивості тільки у гідротермальних умовах та мають 

міцність на стиск 26 МПа, 102 МПа, 26 МПа та 25 МПа відповідно. Сполуки Ca2ZrSi4O12, 

Ca3ZrSi2O9 та CaZrSiO5 в‟яжучих властивостей не проявляють внаслідок малої реакційної 

здатності по відношенню до води. Сполука Ca7Al6ZrO18 проявляє слабкі в‟яжучі властивості у 

повітряних умовах (5 МПа), які збільшуються у повітряно-вологих умовах та у воді (25 МПа та 

26 МПа відповідно). Застосування гідротермальної обробки не призводить до значного 

підвищення міцності зразків (27 МПа), однак пришвидшує процес набору міцності внаслідок 

прискореної перекристалізації гідравлічних новоутворень 

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 

поліфункціонального призначення з комплексом прогнозуємих властивостей для різних галузей 

промисловості. 

 

В шаруватих наноструктурах - феромагнітний матеріал (Co45Fe45Zr10)m/(Al2O3)100-m/Si 

встановлені закономірності поведінки магнітних і електричних властивостей, а також зміни 

внутрішньої будови, які були  знайдені при варіюванні розмірних параметрів системи. Дані  

можуть бути корисні при розробці пристроїв спінової електроніки. 

Отримані методом високотемпературного синтезу в процесі конденсації гранульовані  

плівки Nb3Sn, які представляють собою систему із багатьох джозефсонівських контактів 

місткового типу, можуть представляти самостійний інтерес в якості  джерела та детектора НВЧ-

випромінювання. 

Значний інтерес викликають дослідження шаруватих плівкових систем «надпровідник–

феромагнетик», особливо в аспекті створення  кріоелементів, характеристики яких можна 

регулювати за допомогою магнітних мікрополів, створюваних доменними межами.  
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Матеріали на основі цирконію завдяки своїм унікальним властивостям мають широке 

поширення як конструкційні елементи в атомній техніці, а також в медицині для виготовлення 

хірургічного інструмента, імплантатів, протезів та ін. Особливий інтерес до металевого 

цирконію обумовлений наявністю на поверхні природної пасивуючої оксидної плівки. Зміна 

хімічного і фазового складу цієї плівки може істотно позначитися на фізичних характеристиках 

кінцевого продукту. Встановлено, що введення ніобію підвищує стійкість цирконієвого сплаву 

до електрохімічної корозії в біоактивних середовищах. Це визначає перспективу його 

застосування для виготовлення виробів медичного призначення.   

Ферозонди з плівковими осердями при відповідній доробці складуть основу 

перетворювачів для вимірювань наднизьких полів, які створюються, наприклад, 

нанооб‟єктами.Розроблений віртуальний прилад в середовищі графічного програмування 

LabVIEW дозволяє автоматично визначати такі магнітні характеристики зразків, як 

коерцитивна сила, остаточна індукція та поле насичення та усереднювати їх по заданому числу 

циклів перемагнічування. Зокрема, розроблений прилад використовується для аналізу 

перемагнічування плівкових магнітопроводів ферозондів. 

 

Проведено аналіз функції молекулярного розсіяння молекули фуллерену С60, виходячи з 

кутової залежності якої встановлено існування відповідності між параметром кубічної ячейки 

фуллериту та інтенсивністю ліній на дифрактограммах. Розрахунковим шляхом отримано 

залежності інтенсивностей дифракційних максимумів від параметра гратки ГЦК кристалу 

фуллериту у випадку ідеального мозаічного кристалу та кристалічного порошку. Виявлено, що 

зміна параметру гратки кристалу фуллерита призводить до перерозподілу співвідношення 

інтенсивностей рентгенівських рефлексів І(111), І(220), І(311) та І(200). Показано, що найбільш 

чутливим параметром щодо малих змін параметру гратки є співвідношення інтенсивностей 

рентгенівських ліній І(111) / І(220).  

Розрахунковим шляхом отримано концентраційні залежності інтенсивностей 

дифракційних максимумів ((111), (200), (220), (311)) металофуллеренових клатратів системи 

С60-Ві, в яких атоми вісмуту розташовані в октаедричних, тетраедричних та 

внутрішньомолекулярних порожнинах ГЦК кристалу фуллериту. Встановлено, що наявність 

домішки в порожнинах ГЦК кристалу фуллериту істотно впливає на вид дифракційної картини, 

а саме призводить до значного перерозподілу інтенсивностей рентгенівських ліній, характер 

якого визначається типом порожнин, що переважно заповнені атомами легуючого компонента. 

Показано, що найбільш чутливим параметром до зміни коефіцієнту заповнення атомами 

домішки октаедричних та внутрішньомолекулярних порожнин ГЦК кристалу фуллериту є 

співвідношення інтенсивностей рентгенівських ліній І(311) / І(111), а тетраедричних міжвузловин - 

співвідношення I(111), (311) / I(220), (200) або I(220) / I(200). 

Освоєно методику виготовлення вуглецевих плівок шляхом конденсації іонно-

молекулярних потоків С60 у ковзній геометрії осадження. Досліджено закономірності 

формування структури плівок, що виготовлені шляхом осадження  мас-сепарованого потоку 

іонів С60 із середньою енергією в інтервалі від 2 до 8 кеВ при температурі підкладок від 

кімнатної до 600°C. Методом наноіндентування виміряні пружні властивості виготовлених 

вуглецевих плівок. 

Встановлено, що підвищення температури підкладки призводить до послідовного 

переходу структури плівок від алмазоподібної до графітоподібної. Причому підвищення енергії 

іонів призводить до зниження температури графітизації, яка становить 150°С при енергії іонів 8 

кеВ. 

Виявлено, що при нормальному падінні іонного пучка на поверхню підкладки 

відбувається формування нанографітових плівок з нетиповою текстурою, що характеризується 

переважною орієнтацією базових площин графіту перпендикулярно до поверхні підкладки. Під 

час зміни кута падіння іонного пучка на 30°, 45° и 60° від перпендикуляру до поверхні 
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спостерігається також орієнтування базових площин графіту паралельно напряму осаджуваного 

пучка. 

Виявлено немонотонний характер залежності рівня стискаючих напружень в плівках від 

температури підкладки, який пов'язаний з послідовним переходом структури конденсатів від 

алмазоподібної до графітоподібної. Встановлено, що при температурі підкладки 100 °С рівень 

стискаючих напружень в алмазоподібних плівках становить менш ніж 1.8 ГПа та сягає 

максимального рівня 3,5 ГПа при температурі 200 °С, що відповідає появі в плівках 

нанокристалів графіту. Нанотвердість у всьому дослідженому інтервалі перевищувала 40 ГПа, а 

модуль Юнга 340 ГПа. Показано, що характер залежності рівня стискаючих напружень в 

плівках від температури підкладки може бути пояснений в рамках гідродинамічної моделі 

ударних хвиль. Запропоновано модель утворення структури нанокомпозитних конденсатів. 

Встановлені закономірності формування дифракційних картин кристалами легованих 

фуллеритів можуть лягти в основу методики якісного та кількісного рентгеноструктурного 

аналізу металофуллеренових клатратів та підвищити його інформативність. Створене 

експериментальне устаткування дозволяє проводити виготовлення вуглецевих 

наноструктурованих плівок в широкому інтервалі параметрів синтезу. Виготовлені 

нанографітові плівки з нетиповою текстурою є перспективним матеріалом для застосування в 

якості анодів літієвих батарей. 

 

Досліджувався вплив корпускулярно-енергетичних факторів на структурно-фазові 

перетворення та напружений стан матеріалів, що входять до планів матеріалознавського 

супроводження проекту термоядерного реактора ITER (вольфрам, цирконій та його сплави), а 

також деякі модельні матеріали – стрічки квазікристалів, плівки вісмуту. Як і в попередний 

період, зразки  вольфраму зазнавали впливу потоків  водневої плазми. Під дією квантів 

жорсткого рентгенівського  випромінювання, а також вакуумного ультрафіолету знаходились 

стрічки  квазікристалів  і  плівки вісмуту. Ці ж об‟єкти опромінювались електронами та 

протонами з енергією 30–200 кеВ.   У звітний період було розпочато дослідження фольг 

цирконію і його сплавів, які опромінювались  електронами з енергією до 10 МеВ. Об‟єкти 

атестувались у вихідному стані та після дії вказаних чинників. 

Методом рентгенівської тензометрії на дифрактометрі ДРОН-2,0  досліджували величину 

залишкових макронапружень, період гратки в ненапруженому стані і досконалість структури 

зразків двох типів з вольфраму 99, 99%, виготовлених різними способами: волочінням (1-й тип) 

і  прокаткою (2-й тип), які пройшли обробку водневою плазмою в ННЦ ХФТІ НАН України на 

квазістаціонарному прискорювачі КСПУ-50Х при режимах, близьких до умов роботи 

термоядерного реактора ІТЕR. При цьому одержані наступні результати.  

Вивчались зміни структури та напруженого стану в   зразках  чистого цирконію та  сплавів    

на його основі, що містять 1 та  2.5% ніобію. Досліджувались фольги двох типів: недеформовані  

крупнокристалічні  та деформовані дрібнокристалічні.  Дослідження виконувались на 

дифрактометрі ДРОН-2.0 у  випромінюванні мідного аноду. Аналізувалося положення 

дифракційних максимумів та їх форма. Досліджувались фольги, що знаходилися у вихідному 

стані та після опромінення електронами з енергією 5 та 10 МеВ при дозі 6·10
17

 см
–2

.  Зразки 

опромінювались в ННЦ ХФТІ НАН України на прискорювачі релятивістських електронів. При 

цьому були одержані такі результати. 

Для квазікристалічних стрічок Ti41,5Zr41,5Ni17 товщиною 20– 80 мкм методом 

рентгенівської дифрактометрії досліджено вплив тривалого (до 60 годин) опромінення 

потоками (до 10
21

 см
-2

с
-1

) квантів вакуумного ультрафіолету з довжиною хвиль ≥120 нм, а 

також  рентгенівського гальмового опромінення на установці «Темп-А» (ННЦ ХФТІ НАН 

України) на фазовий склад, структуру і субструктуру.  

Вивчено вплив відпалу у вакуумі на структуру, питомий електроопір  0  та магнетоопір  

0  плівок вісмуту товщиною h  1,5 мкм. Показано, що відпал у діапазоні  температур  ТВ=  90  
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– 310 
о
С протягом  1 години    зменшив 0 від 213 у вихідному стані до 160 мкОм∙см  при ТВ = 

310 
О
С, тобто на 33%. При цьому магнетоопір зростав у 1, 5 рази ( від 48 до 76 %). Збільшення 

тривалості відпалу   до 4-х годин при ТВ = 90
0
С  призвело до  зниження 0 від 213 до 200 

мкОм∙см, тобто на 6.5%.  Магнетоопір  при такому відпалі  підвищувався на 10% – від 48 до 53 

%,  а при збільшенні тривалості відпалу майже не змінювався. 

Рентгенодифрактометричні дослідження структури плівок показали, що вже у вихідному 

стані плівки Ві є крупнокристалічними з розміром ОКР більш 150 нм і вельми досконалою 

аксіальною текстурою типу ( 00l ) з кутом розсіювання її осі близько 5
о
. Відпал  не виявляв 

помітного впливу на текстуру плівок.  Спостережувані зміни електрофізичних  властивостей 

плівок Ві, очевидно, обумовлені структурними перетвореннями при відпалі, які, однак, не 

фіксувалися дифрактометричним методом. 

У ФТІНТ НАН України досліджено вплив наземної імітації комплексного впливу факторів 

космічного простору на електрофізичні параметри й структуру плівок Ві ( h  1,5 мкм). Цей 

вплив був   еквівалентним  перебуванню плівок на геостаціонарній орбіті протягом 1 року. 

Основними радіаційними факторами  було опромінювання електронами та протонами з 

енергією 30–200 кеВ. Встановлено,  що 0   зменшилося від 197 у вихідному стані до 

178мкОм∙см  після зазначеного вище впливу. При цьому   0  підвищилося від 46 до 59 %. 

Рентгенодифрактометричним методом вивчена структура зразків до й після випробувань. 

Порівняльний аналіз електрофізичних властивостей і структури плівок Ві цієї серії, що зазнали 

ізотермічного  відпалу при різних температурах, показав, що вплив факторів космічного 

простору є еквівалентним  відпалу плівок Ві  протягом 1 години при  ТВ = 250 – 260
О
С  , тобто 

при зазначеному впливі плівки Ві не деградували,  а їх властивості  навіть поліпшувалися. 

 

Встановлено, що для сонячних елементів скло/ІTO/CdS/CdTe/ІTO нанесення 

нанорозмірного шару оксиду цинку між шарами n
+
ІTO і n-CdS приводить до підвищення 

коефіцієнту корисної дії (ККД) від 9.5 % до 10.8 %. Було визначено, що оптимальна товщина 

нанорозмірного прошарку оксиду цинку становить близько 100 нм. При цьому оптимальна 

товщина шару сульфіду кадмію зменшується з 0.4 мкм до 0.25 мкм, що призводить до 

збільшення густини струму короткого замикання з 20.1 мА/см
2
 до 20.6 мА/см

2
.  

Встановлено, що для гнучких сонячних елементів поліімід/ІTO/CdS/CdTe/ІTO нанесення 

нанорозмірного прошарку оксиду цинку між шарами n
+
ІTO і n-CdS приводить до підвищення 

коефіцієнту корисної від 9.2 % до 10.4% без зменшення товщини шару сульфіду кадмію, яка 

становить 0.5 мкм. При цьому оптимальна товщина нанорозмірного прошарку оксиду цинку 

становить близько 100 нм.  

Встановлено, що ключовими зовнішніми фізичними факторами, що можуть забезпечити 

підвищення ККД у n
+
-p-p

+
 сонячних елементах на основі монокристалічного кремнію є 

фотоелектромагнітний та термомагнітний ефекти, котрі додають позитивні додатки до 

звичайного фотоструму, а також ефект перебудови структури точкових дефектів у базових 

кристалах. Експериментально зафіксовано зростання часу життя нерівноважних носіїв заряду 

до 30%, що призводить до суттєвого збільшення ККД за рахунок збільшення щільності 

фотоструму та зниження послідовного електроопору. Розроблено конструктивно-технологічне 

рішення, щодо фіксації ефекту покращення ККД сонячних елементах на основі 

монокристалічного кремнію після проведення обробки в стаціонарному магнітному шляхом 

використання гнучкого магнітного шару. На це рішення було подано заявку на патент України. 

Розроблений та успішно експериментально апробований спосіб відновлення ефективності 

плівкових сонячних елементів, що зазнали деградацію, заснований на інтенсифікації процесів 

транспорту атомів міді, перебудові комплексів точкових дефектів, що містять мідь, фазовому 

перетворенні частки CuTe у Cu1.4Te, зменшенні опору шару CdS та електродифузії у абсорбер 

аніонів сірки і міжвузловинних катіонів CuCd
-
, який відрізняється тим, що інтенсифікація 

вказаних процесів реалізується завдяки витримці затемненого сонячного елементу на протязі 
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(80-140) хвилин у електричному полі, наведеному зовнішньою постійної напругою величиною 

(0.5-0.9)В, полярність якої відповідає прямому зміщенню n-p гетеропереходу сонячного 

елементу. На це рішення було подано заявку на патент України. 

Результати досліджень багатоперехідних монокристалічних кремнієвих фотоелектричних 

перетворювачів з ITO/Al рефлекторами на вертикальних межах діодних комірок впроваджені в 

Науково-дослідному технологічному інституті космічної агенції України (Харків) при розробці 

сонячних елементів типу фотовольт на основі кремнію зі слабкою залежністю від кута 

надходження концентрованого сонячного випромінювання відносно їх фотоприймальної 

поверхні та енергонезалежних сенсорів нової генерації у системах оптичної локації, що 

підтверджено актом впровадження.  
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5. Короткий опис перспективних прикладних досліджень, обґрунтування щодо 

необхідності їх фінансової підтримки  

 

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 2010 р. виконувались 37 прикладних науково-дослідних робот, які 

фінансувались за рахунок коштів Державного бюджету Міністерством освіти і науки України. 

Загальний обсяг фінансування цих робіт у 2010 році склав 6 154 594 грн. 

Структура та обсяги фінансування  прикладних досліджень по пріоритетним напрямкам 

розвитку науки і техніки у 2010 році наведені в таблиці. 

 

№ Наукові напрями, категорія робіт 
Кількість 

робіт 

Обсяг 

фінансування  

тис.грн. 

4. Новітні біотехнології, діагностика і методи 

лікування найпоширеніших захворювань. 

1 97,204 

5. Нові комп„ютерні засоби та технології 

інформатизації суспільства. 

1 54,951 

6. Новітні технології та ресурсозберігаючі 

технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі. 

29 4698,570 

7. Нові речовини та матеріали 6 1303,869 

 Всього 37 6154,594 

 

Відомо, що однією з негативних особливостей роботи контактних тепломасообмінних 

апаратів є винос краплинного середовища за межі апарату з відповідними наслідками, як то 

засолення території, обмерзання ліній електропередач, непродуктивна витрата води, тощо. У 

зв
‟
язку з цим суттєву роль у підвищенні енергетичної і екологічної ефективності апарату 

відіграє сепараційний блок апарату (краплеуловлювач). Цей блок, по-суті є основним з точки 

зору допустимої швидкості газу в робочому просторі апарату, яка обмежується так званою 

критичною швидкістю, коли виникає зрив рідинної плівки з поверхонь сепаратору. 

З урахуванням прямого  зв
‟
язку швидкості газового середовища з ефективністю 

контактного тепломасообмінного апарату та його малогабаритними характеристиками, 

дослідження, спрямовані на підвищення критичної швидкості газу у сепараторах, та їх 

оптимізація з точки зору зменшення їх гідравлічного опору – є актуальними в загальній 

проблемі підвищення ефективності контактних тепломасообмінних апаратів. 

 

Виснаження світових запасів нафти, а також підвищення цін на традиційні моторні палива 

й постійне посилення норм на шкідливі викиди з відпрацьованими газами двигунів 

внутрішнього згоряння змушують провідні моторобудівні підприємства й фірми шукати їм 

заміну. В найближчій перспективі буде зростати частка альтернативного палива, яка 

використається ДВЗ, в тому числі, яка виробляється з рослин – продуктів 

сільськогосподарського виробництва. До 2020 року в країнах ЄС планується, що альтернативні 

палива рослинного походження на 10 % замінять потреби нафтового палива для ДВЗ. 
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На цей час при використанні альтернативних палив впроваджується концепція адаптації 

палива для двигунів. Це пов‟язано з незначним поширенням використання альтернативних 

палив і необхідністю забезпечення можливість роботи двигунів на традиційних нафтових 

паливах. Встановлено, що застосування альтернативних палив рослинного походження дає 

можливість поліпшити екологічні показники роботи двигунів, але ці дані результати отримані 

на неадаптованих або мало адаптованих двигунах до використання такого палива.  

Поширення виробництва альтернативних палив рослинного походження, яке планується 

здійснити у ряді країн, тому числі і в Україні ставить задачу конвертації двигунів внутрішнього 

згоряння до альтернативного палива.  

Впровадження заходів із конвертації потребує проведення комплексу теоретичних і 

експериментальних досліджень  з математичного моделювання робочого процесу, розробок 

програм і засобів експериментальних досліджень, удосконалення конструкції двигуна і його 

вузлів, безпосереднього випробування двигуна. 

Слід відзначити, що практично до розв‟язання цієї задачі науковці  ще не приступали. Між 

тим цілеспрямована конвертація двигунів для безпосереднього використання альтернативних 

палив значно збільшить ефективність  використання цих палив й дасть змогу подальше 

підвищить показників паливної економічності, токсичності відпрацьованих газів і надійності. 

 

ККД парових та газових турбін багато в чому визначається газодинамічною ефективністю 

їх проточних частин, найважливішими елементами яких є лопаткові решітки, вільні перехідні 

канали та вихідні дифузори. Аналіз конструкцій проточних частин високого, середнього і 

низького тиску сучасних потужних парових турбін показує, що основним резервом підвищення 

їх ККД є оптимізація профілів соплових та робочих лопаток. А проточні частини низького 

тиску (ЧНТ) мають ще і суттєво нециліндрові меридіональні окреслення як соплових, так і 

робочих лопаткових апаратів. Доведення профілів у періферійній та кореневій зонах решіток 

ЧНТ є одним із шляхів поповнення цього резерву. Щодо резерву підвищення ККД проточних 

частин газових турбін, то до шляхів його поповнення слід додати вимоги поліпшення 

аеродинамічної досконалості перехідних та вихідних кільцевих дифузорів. Вирішення 

зазначених вище проблем обумовлює необхідність не тільки автоматизації процесу 

проектування лопаткових решіток та кільцевих каналів, але і перегляду підходів до самого 

процесу проектування, до застосування якісно нових методів розрахунку течії.  

 

Сучасні системи технічної підготовки особового складу та озброєнь обов‟язково 

використовують процес обробки візуальної інформації. На підставі результатів комп‟ютерної 

обробки візуальної інформації приймають рішення про напрям, швидкість зміни дислокації 

цілей, транспортного засобу, ступінь їх вразливості, спроможності зміститися у безпечну зону.  

 

Розповсюджені тепер теоретичні моделі магнітно-імпульсного деформування металевих 

заготовок базуються в основному на роздільному розгляді електромагнітних та механічних 

процесів. При цьому електромагнітні поля та деформації аналізують за припущенням заданого 

розрядного струму або зовнішнього магнітного поля. Проблема є в створенні достатньо простих 

і точних теоретичних моделей, в котрих розрядний струм магнітно-імпульсної установки 

визначається з урахуванням не тільки її власних параметрів, але й складної форми індуктора, а 

також деформації заготовки.  

Подальші дослідження мають поглибити теоретичні основи проектування індукторів по 

заданому розподілу тиску імпульсного магнітного поля, діючого на заготовку, через врахування 

перехідних процесів у провідниках та динаміки деформування заготовок. 

Експериментальні дослідження показали доцільність використання «зрізаних» імпульсів 

струму для реалізації технологічних операцій, заснованих на притяганні заготовки до 

індуктора.  
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Проведені наукові дослідження дозволили створити базу даних фізико-хімічних 

властивостей сполук платинових та полівалентних металів для різних реакцій, розробити 

єдиний підхід до досліджень каталітичних властивостей та методів їх аналізу, які дозволили 

запропонувати принципову схему очищення стічних промислових вод, що вміщують сполуки 

полівалентних металів. Крім того, отримані дані дозволи обрати інші технології неорганічного 

синтезу, вдосконалення яких найбільш необхідно у даний час, а саме технологія виробництва і 

металізації синтетичних алмазів та фотокаталітична очистка промислових газів.  

 

Наукові дослідження в галузі використання надкритичного діоксиду вуглецю в синтезах 

мономерів, олігомерів та сітчастих полімерів повністю відповідають сучасному напрямку 

«зеленої» хімії та сприяють поліпшенню екологічної ситуації за рахунок вилучення 

надлишкового вуглекислого газу з атмосфери та використання поновлюваної рослинної 

сировини. Одержані матеріали на теперішній час не мають світових аналогів, як це свідчить 

аналіз світової науково-технічної літератури. Подальше проведення наукових досліджень з 

даної тематики виявить нові властивості (фізико-хімічні та фізико-механічні) як 

циклокарбонатів, так і лінійних та тривимірних полігідроксиуретанів з чітко фіксованими 

вузлами в сітчастій структурі. Таким чином, взаємодія фурфурилоксипропілциклокарбонатів з 

ді(полі)амінами дасть змогу одержа-ти сітчасті полімери з заданими властивостями при 

збереженні матеріальних витрат на нафтову сировину, яка щомісячно кожний рік збільшується 

в ціні.     

 

За результатами проведення  комплексного дослідження росту, структури і 

рентгенооптичних властивостей багатошарових нанорозмірних плівкових композицій та 

модернізації технологічного обладнання розроблена методика цілеспрямованої зміни будови 

багатошарових рентгенівських дзеркал. Це дозволило суттєво підвищити експлуатаційні 

характеристики існуючих рентгеноспектральних приладів. Крім того отримані результати 

відкривають нові можливості в створенні широкого кола рентгенооптичних елементів та систем 

за рахунок цілеспрямованої оптимізації конструкції багатошарових покриттів. Мається на увазі 

розробка широкосмугових дзеркал, зонних платівок, зображувальних систем на фіксовану 

довжину хвилі, зрізаних дифракційних решіток та інш. Дана тематика є актуальною і 

інтенсивно розробляється в світових провідних наукових центрах.  

 

Розробка високочутливого методу рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА) складу 

матеріалів із застосуванням рентгенооптичних пристроїв забезпечує можливість вимірювань 

малих домішок легких елементів: кремнію, алюмінію, магнію, вуглецю та ін. при їх вмісті на 

рівні 0,010,1 %мас. На макетному зразку досягнуто рівень чутливості, необхідний для 

застосування метода РФА в галузях металургії, технології надчистих матеріалів, екології та 

криміналістики. Розроблені рентгенооптичні схеми будуть застосовані для подальшого 

розвитку неруйнівних методів рентгенівського аналізу наноматеріалів за інтенсивністю 

флуоресценції та комптонівського розсіяння. 

 

Для підвищення ефективності дії сучасних високовольтних імпульсних установок для 

імітації імпульсів напруги штучного та природного походження одним з основних рішень є 

скорочення фронту шляхом використання конденсаторних конструкції малої ємності в вихідній 

частині генераторів імпульсів напруги. Високі амплітудні значення напруги (від десятків 

кіловольт до одиниць мегавольт), скорочення часу заряду (до одиниць мікросекунд) та розряду 

(до одиниць наносекунд), та зв‟язані з цим вимоги до зменшення габаритів і індуктивності, 

технологічності та надійності в експлуатації потребують розробки основ розрахунку таких 

конструкцій. Пропонується дослідити розподілення сильних електричних полів в зонах 

найбільшої неоднорідності електричного поля для різних конструктивних рішень виконання 
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конденсаторів малої ємності, в тому числі і генераторів напруги (спірального типу, Аркад„єва-

Маркса та ін.) на основі секцій таких конденсаторів, визначити вплив часу заряду та розряду на 

ресурс, показники надійності, можливі рівні робочої напруженості електричного поля та 

дослідити різні діелектричні матеріали та їх комбінації для цих конденсаторів. Зацікавленість 

до створення високовольтних конденсаторів малої ємності набула сили в останні роки і 

пов‟язана не тільки з необхідністю підвищення ефективності і розширення функціональних 

можливостей імітаторів імпульсів штучного і природнього походження.  

Наразі проблемою при створенні вітчизняних високовольтних конденсаторів з малою 

ємністю є визначення рівня робочих напруженостей електричного поля в умовах короткочасної 

дії заряду і розряду, показників надійності щодо вірогідності безвідмовної роботи, ресурсу та 

зменшення значень розбіжності (які є найбільшими при малих значеннях ємностей) ресурсу 

відносно середнього значення, розробка принципів проектування оптимальних конструкцій 

конденсаторів для різних рівнів напруги від десятків кіловольт до одиниць мегавольт. 

 

Виробництво білкового концентрату 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.  

Впровадження наукових досліджень дозволить поповнити нестачу білків в раціоні 

харчування населення рослинними білками з ядра соняшнику і, таким чином, зменшити імпорт 

соєвих білкових продуктів.  

Зацікавленість у результатах роботи виявляють підприємства АТ “Укроліяпром” та 

Український науково-дослідний інститут олій та жирів УААН, в якому планується створення 

експериментальної установки для дослідження та відпрацювання технологічних режимів 

одержання: безлушпинного ядра соняшнику; знежиреного етанолом ядра соняшнику (білкового 

концентрату); фракцій фосфоліпідів; екстракційної олії, що містить мінімальну кількість 

супутніх речовин, та екстракційної олії, яка підлягає рафінації. В зв‟язку з чим результати 

наукових досліджень спочатку передбачається використати в УкрНДІОІЖ УААН, а потім – на 

відповідних профільних підприємствах при виробництві харчових продуктів. 

Результати досліджень щодо можливості зміни технології виробництва рослинних олій зі 

збереженням усіх біологічно активних речовин, які накопичились в ядрі насіння, а також складу 

та природної структури білків, і як наслідок, розробка технології високоякісного харчового 

концентрату з вітчизняної сировини є актуальною науково-технічною задачею, яку вирішує 

науково-дослідна робота.  

 

За результатами  досліджень фізико-хімічних і теплофізичних процесів у виробництві 

синтетичного аміаку  шляхом математичного моделювання вперше  встановлена протилежність 

впливу щільності зрошення на коефіцієнти тепло – і масопередачі. Це обумовлює 

екстремальний характер залежності кількості абсорбованого холодоагенту від витрати слабкого 

розчину, оптимальна величина якої для промислового абсорбера АХУ блоку вторинної 

конденсації складає 75 т/год. Визначені кількісні залежності впливу основних зовнішніх 

факторів збурень та встановлені умови можливого підвищення холодопродуктивності, зокрема 

за рахунок стабілізації температури слабкого розчину на якомога низькому значенні, а його 

витрати на оптимальному рівні.  

Отримані залежності розглянутих теплових процесів у важному вузлі виробництва 

синтетичного аміаку дозволяють зробити висновок про можливість за постійності тиску 

абсорбції не вище 0,3 МПа підвищити  кількість абсорбованого холодоагенту у порівнянні з 

проектною (10,8 т/год), а отже і холодопродуктивність за існуючих конструктивних 

характеристик абсорбера шляхом забезпечення витрати слабкого розчину MА на оптимальному 

рівні 75 кг/кг, а температури цього розчину ta на якомога низькому значенні.  Проте виконання 

останньої умови вимагає за постійності тиску і тепловідводу в генераторі АХУ збільшення 
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концентрації слабкого розчину, що сприятиме зниженню температури в кубі  генератора та 

підвищенню середньої різниці у ньому, а отже і кількості холодоагенту, що випаровується. 

Тому остаточне кількісне визначення цих показників вимагає сумісного розгляду процесів як в 

абсорбері так і в генераторі. 
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6. Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними 

напрямками розвитку науки і техніки 

 

Державне замовлення  МОН України № ДЗ/490-2009 “Розробка та рекомендування 

до впровадження у виробництво дослідно-лабораторних зразків планетарних інструментів та 

високоефективних технологій алмазного шліфування важкооброблюваних матеріалів”. 

Науковий керівник – д.т.н., проф. Грабченко А.І. 

У даній роботі розглядається поняття технологічної сталості. Мова йде про створення 

умов для забезпечення сталості вихідних показників процесів шліфування, які є основою 

проектованих технологічних процесів виготовлення виробів. 

З урахуванням того, що один з основних факторів, що забезпечують технологічну 

сталість, пов'язаний із стабільністю роботи алмазного круга, ці умови сформульовані таким 

чином: 

- створення умов для забезпечення технологічної сталості процесу шліфування ще на 

етапі спікання алмазоносного шару круга (який супроводжується високими значеннями 

силової і теплової напруженості) шляхом збереження його незмінної характеристики; 

- забезпечення високого рівня зносостійкості ріжучого рельєфу алмазного круга; 

- наявність високоефективних способів управління ріжучим рельєфом і профілем 

алмазних кругів і пристроїв для їх здійснення; 

- використання автоматичної слідкуючої системи для надійної підтримки незмінності (у 

часі) параметрів, що характеризують стан робочої поверхні круга (РПК). 

Враховуючи викладене, можна стверджувати, що мова в даному випадку повинна йти в 

основному про круги на міцних металевих зв'язках, що забезпечують високий ступінь 

алмазоутримання, а, отже, і що мають серйозні передумови для реалізації достатньої 

зносостійкості їх ріжучого рельєфу. Окрім цього їх використання в комбінованих процесах 

шліфування дозволяє дуже ефективно забезпечувати необхідну відповідність швидкостей 

зносу ріжучого рельєфу і електрофізикохімічного видалення зв'язки круга, яке можна 

вважати за основоположне в плані практичної реалізації умов, що забезпечують 

технологічну сталість. 

Аналіз можливої перспективи застосування для цих цілей струмопровідних кругів на 

основі мікропорошків алмазу показав, що їх ріжучий рельєф має великі перспективи для 

забезпечення технологічної сталості в порівнянні з кругами на основі шліфзерен. Це 

пояснюється, перш за все, невеликим значенням висоти вильоту зерен над рівнем зв'язки (що 

пов'язане з малими розмірами зерен), завдяки чому ріжучий рельєф набуває великої сталості 

і реалізує на практиці свої наступні позитивні якості: 

1. Невеликий період прироблення круга, що свідчить про малу чутливість ріжучого 

рельєфу до зміни умов обробки, прагнучих дестабілізувати процес шліфування. 

2. Мала абсолютна величина різновисотності зерен на РПК повинна істотно зменшити 

або повністю виключити прояв періодичності зміни параметрів ріжучого рельєфу круга, а, 

отже, і значень вихідних показників обробки. 

3. Закон розподілу мікропорошків на РПК повинен прагнути до рівноімовірного, що 

сприятиме суттєвому зростанню кількості працюючих зерен, а, отже, збільшенню 

зносостійкості рельєфу в цілому. 

4. Малі значення висоти ріжучого рельєфу круга повинні дозволити ефективно 

управляти щільністю розподілу і статистичними характеристиками глибини залягання 

вершин зерен шляхом зміни параметрів хвилястості подовжнього профілю поверхні зв'язки. 

5. В порівнянні зі шліфзернами, мікропорошки алмазу містять в собі значно меншу 

кількість металофази, що повинне позитивно відбитися на збереженні їх цілісності у 

високотемпературних умовах процесу спікання, а, значить, і на стабільності характеристики 
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алмазоносного шару як одній з найважливіших складових забезпечення технологічної 

сталості процесу шліфування. 

6. Велике число зерен мікропорошків алмазу на РПК повинне сприяти створенню 

сприятливих умов для використання кругів із зниженими значеннями концентрації зерен, що 

у свою чергу допускає (з погляду їх розміщення в алмазоносному шарі) використовувати на 

зернах покриття які захищають їх від руйнування на етапі спікання алмазоносного шару, 

запобігають агрегатуванню зерен в зв'язці при виготовленні круга. Наявність цих 

сприятливих факторів сприяє створенню умов для забезпечення технологічної сталості 

процесу шліфування. 

7. Найбільш ефективними в даному випадку мають бути металеві покриття. 

Можливість незалежного дозованого електрофізикохімичного видалення зв'язки круга і 

самого покриття може створити передумови для цілеспрямованого управління механізмом 

руйнування зерен, а, отже, і вихідними показниками процесу обробки. 

8. Хімічний зв'язок зерна з металевим покриттям, велика питома поверхня 

мікропорошків алмазу в порівнянні з шліфпорошками повинні сприяти посиленню 

механічного зв'язку покриття з зернами. В умовах малих значень глибин залягання зерен в 

зв'язці круга наявність на них покриттів повинно істотно збільшити їх ріжучий ресурс при 

шліфуванні, а, значить, збільшити зносостійкість ріжучого рельєфу. 

9. Малі значення висоти ріжучого рельєфу круга забезпечують істотно кращі умови 

реалізації електрофізикохімічної дії на зв'язку круга в зонах управління і шліфування завдяки 

можливості забезпечення малих значень міжелектродних зазорів, без чого реалізація 

технологічної сталості була б дуже проблематичною. 

Для практичної реалізації сталого комбінованого процесу шліфування з автономним 

управлінням ріжучим рельєфом кругів запропоновано наступні технологічні рекомендації: 

 

Рекомендовані умови обробки ПНТМ* 

Оброблювальний 

матеріал 

Спосіб 

шліфування 

Умови обробки 

íP ,М

Па 
.ï î ïS , 

мм/дв.х. 

I , 

А 

Z , 

мкм 

K , 

% 

ПНТМ на основі 

алмазу 

Чорнова обробка 

кругами на 

органічних 

зв‟язках В2-01 та 

ТО2 

- 0,005-0,01 - 
160/125-

125/100 
100 

ПНТМ на основі 

КНБ 
- 0,01-0,015 - 

100/80-

80/63 
100 

ПНТМ на основі 

алмазу 

Чорнова обробка 

кругами на 

металевих 

зв‟язках М1-01 та 

М2-01 

2-3 0,02-0,03 50-60 

125/100-

100/80 

+ Ni  (56%) 

40 

ПНТМ на основі 

КНБ 
- 0,03-0,05 20-25 

63/50-50/40 

+ Ni  (56%) 
75 

ПНТМ на основі 

алмазу 

Чистова обробка 

кругами на 

металевих 

зв‟язках М1-01 та 

М2-01 

- 
0,002-

0,0025 
40-50 

40/28-28/20 

+ Ni  (56%) 
20 

ПНТМ на основі 

КНБ 
- 

0,0025-

0,050 
15-20 

28/20-20/14 

+ Ni  (56%) 
20 

*Загальні умови обробки: Круг 12А2-45 150х20х3х32 êV
=20 м/с; .ï ðS

=1 м/хв. 

Рекомендації щодо марки алмазних зерен наступні: 

-для чорнової обробки - алмазні шліфзерна марки АС6 з металевим покриттям; 

-для чистової обробки - зерна мікропорошку алмазу марки АСН з металевим 

покриттям. 
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Ефективність використання запропонованих розробок підтверджена результатами 

впровадження у реальне виробництво. 

Патентним пошуком, у тому числі аналізом літературних джерел, не виявлено аналогів 

наведеним розробкам. За результатами роботи подана заявка на патент України. 

Вперше запропоновано технологію шліфування яка може бути використана 

практично незалежно від фізики-механічних властивостей оброблювального матеріалу. 

Можливість забезпечення потрібних значень показників обробки різноманітних 

матеріалів інструментального і конструкційного призначення при використанні 

розробленого способу дає можливість у 1.5-2 рази знизити собівартість продукції. 

За наслідками виконаних досліджень розроблена конструкторська документація, яка 

може бути використана як для модернізації існуючого, так і для налагодження серійного 

випуску шліфувального обладнання. Розроблені технологічні рекомендації дозволяють 

ефективно використовувати це обладнання у промислових умовах. 

Результати впровадження - ЗАТ «Полтавський алмазний інструмент» (ек. ефект 50,0 

тис. грн. – за рахунок підвищення працездатності шліфувальних кругів і зниження витрат на 

заточку і доводку лезових інструментів з надтвердих матеріалів); державне підприємство 

«Електроважмаш» м. Харків (ек. ефект 77,5 тис. грн. – за рахунок підвищення працездатності 

шліфувальних кругів на 30% і зниження питомих витрат алмазів кругів на 25% при умовах 

забезпечення високої якості продукції, яка повністю відповідає технічним вимогам. 

 

Державне замовлення  МОН України № ДЗ/491-2009 “Розроблення комплексованих 

інерціальних навігаційних систем для багатоцільових гусеничних та колісних машин”. 

Науковий керівник – д.т.н., доц. Ніконов О.Я. 

Основні науково-технічні результати 

1. Розроблено функціональні і структурні схеми комплексованих навігаційних систем для 

багатоцільових гусеничних та колісних машин. Тип і номенклатура компонентів системи 

підлягають додатковому уточненню на подальших етапах розробки проекту. 

2. Визначена частина основних вимог до апаратного забезпечення комплексованих 

навігаційних систем і намічений шлях розвитку систем, а також пріоритетні напрямки наукових 

розробок. 

3. Наведено математичний опис основних елементів комплексованих навігаційних систем. 

4. Проведено моделювання розроблених функціональних і структурних схем систем на 

ЕОМ. Доведено їх працездатність та ефективність. 

5. Побудовано математичні моделі збуреного руху багатоцільових гусеничних та колісних 

машин, що враховує взаємодію усіх основних агрегатів. 

6. Запропоновано функціонал якості, який відтворює вимоги до навігаційної системи і 

дозволяє скоротити обчислювальний ресурс при її параметричному синтезі. 

7. Запропоновано модифікований генетичний алгоритм в якості метода глобальної 

оптимізації для пошуку оптимальних значень комплексованих навігаційних систем. 

8. Синтезовано комплексовані навігаційні системи для багатоцільових гусеничних та 

колісних машин з урахуванням нелінійних характеристик на основі методів еволюційного 

моделювання та запропонованого функціоналу якості. 

9. Розроблено імітаційні моделі зовнішніх збурень, що діють на рухомий об‟єкт. 

10. Проведено імітаційне моделювання динамічних процесів комплексованих навігаційних 

систем. 

11. Розроблено алгоритм моделювання випадкових поверхонь, основаних на дійсному 

нормальному марківському полі, та показано доцільність їх використання для побудови 3D 

моделей місцевості. Запропонований підхід дозволяє змоделювати практично будь-яку 3D 

місцевість із заданими характеристиками і проаналізувати роботу систем керування на різних 

експлуатаційних режимах. 
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12. Розроблено алгоритми місцевизначення рухомого об‟єкту на основі комплексованої 

навігаційної системи для багатоцільових гусеничних та колісних машин, а саме: 

– алгоритм контролю дієздатності навігаційної системи; 

– алгоритм оцінки можливих режимів роботи навігаційної системи; 

– алгоритм вибору режиму роботи; 

– алгоритм роботи системи в радіонавігаційному режимі; 

– алгоритм роботи комплексованої навігаційної системи в автономному режимі; 

– алгоритм комплексованого режиму навігації; 

– алгоритм режиму початкових установок; 

– алгоритм обробки сигналів від датчиків. 

13. Створено дослідний зразок комплексованої навігаційної системи. 

14. Розроблено програмне забезпечення для дослідного зразку комплексованої 

навігаційної системи багатоцільових гусеничних та колісних машин. 

15. Проведено тестування і корекція програмного забезпечення на дослідному зразку 

комплексованої навігаційної системи багатоцільових гусеничних та колісних машин. 

 

 

Інерційний вимірювальний блок на MEMS-датчиках с платою керування і сполучення з 

персональним комп'ютером 

 

Створено дослідний зразок комплексованої навігаційної системи для багатоцільових 

гусеничних та колісних машин, що забезпечує: 

– 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. 

16. Проведено експериментальні дослідження комплексованої навігаційної системи для 

багатоцільових гусеничних та колісних машин, що довели працездатність і ефективність 

розробленої комплексованої навігаційної системи. 
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17. Здійснена теоретична та експериментальна перевірка схем комплексованої навігаційної 

системи, оцінка точності визначення комплексованих навігаційних даних. 

18. Наведено рекомендації щодо використання (впровадження) створеної науково-

технічної продукції. 

Створені функціональні і структурні схеми, математичні моделі, алгоритми керування і 

програмні засобі для навігаційних систем плануються для впровадження на таких 

підприємствах машинобудівної галузі: 

– Відкрите акціонерне товариство „Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе”; 

– Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут; 

– Науково-виробниче підприємство „ХАРТРОН-АРКОС”; 

– Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова; 

– Державне підприємство „Завод імені Малишева”. 

Завдяки доопрацюванню відповідних серійних систем, нові системи можуть бути 

впроваджені на багатоцільових гусеничних та колісних машинах (більшогрузні тягачі, 

трубоукладачі для нафтогазопроводів, мобільні бурові установки, спеціальні машини для 

пожежників, рятувальних служб та ін.). Витрати на виробництво не будуть перевищувати 10 

тис. грн. на одну одиницю транспортного засобу.  

Нові адаптивні комплексовані навігаційні системи для багатоцільових гусеничних та 

колісних машин, а також вітчизняної бронетехніки будуть конкурентноздатними як на 

вітчизняному, так і на світовому ринку. 

Збільшення випуску конкурентоздатної продукції буде сприяти поповненню доходної 

частини бюджету України і створенню додаткових робочих місць на підприємствах 

машинобудівної галузі України, таких як Державне підприємство „Завод імені Малишева”, 

Відкрите акціонерне товариство „Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе”, 

Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова, Львівський науково-

дослідний радіотехнічний інститут. 

 

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: 
1.Аналіз сучасного стану вітчизняної бази сировини для керамічнох промисловості 

показав необхідність використання нових видів мінеральних ресурсів, в тому числі, 

техногенних матеріалів , а саме: гранітних пегматитів та відходів їх збагачення, плагіоклазів, 

вуглевідходів, різних видів полі мінеральної глинистої сировини та ін. 

2.Встановлена ефективність використання в технологіях щільно спеченої кераміки 

(санітарно-будівельного та господарчо-побутового фарфору, керамограніту, клінкерної цегли) 

гранітних пегматитів та їх відходів Лозуватського родовища. Використання їх в керамічних 

масах в якості плавнів забезпечує високий ступінь спікання (водопоглинання ≤ 1 %) і дозволяє 

українським виробникам відмовитися від імпорту дорогокоштуючих далекопривізних плавнів. 

3.Досліджено та встановлено можливість застосування плагіоклазових порід у 

виробництві керамічної плитки різного призначення. Дослідження їх флюсуючої здатності 

показало, що вони є плавнями ІІ роду, що забезпечують утворення низькотемпературних 

евтектик в умовах швидкісного випалу. Застосування цього матеріалу може бути 

перспективним в технологічних схемах одержання кераміки с інтервалом спікання 50-100 °С. 

4.Доведено, що відходи вуглевидобування та вуглезбагачення відносяться до 1 класу за 

вмістом радіонуклідів і можуть без обмежень використовуватися для отримання будівельної 

кераміки. Розроблені керамічні маси для одержання червоної будівельної цегли М 300 з 

високою морозостійкістю (F < 50). 
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5.Встановлена можливість застосування полімінеральних місцевих глин, які є пиловатими 

супісями та суглинками, на прикладі глин Хорольського та Кобелякського родовищ у 

виробництві стінових матеріалів. На їх основі розроблені керамічні маси, що дозволяють 

одержувати вироби з водопоглиненням 17 % (при максимальній температурі випалу 1000 °С), 

які відповідають вимогам стандарту ДСТУ Б В. 2.7 – 61– 97 на керамічні камені. 

6.Розроблені нові склади нефритованих покриттів для низькотемпературного фарфору, які 

дозволяють одержувати вироби господарчо-побутового фарфору за новітньою технологією 

однократного випалу взамін двократного. Вироби з такими покриттями характеризуються 

високими експлуатаційними та декоративними властивостями. 

7.Розроблена методика дослідження процесів фазоутворення при спіканні керамічних 

матеріалів, яка дозволяє встановити ступінь впливу флюсуючи матеріалів на формування 

структури керамічних виробів. Розроблено програмне забезпечення, за допомогою якого стає 

можливим аналіз кінетики процесу спікання матеріалів на базі нових видів сировини. 

8.Розроблені технологічні інструкції одержання клінкерної цегли, керамограніту, 

низькотемпературного полив‟яного фарфору із застосуванням нових видів мінеральної 

сировини. Одержані дослідні зразки продукції. 

 

          
Зразки цегли на основі          

некондиційної глинистої сировини             

 

 
 

Зразки кольорового керамограніту 
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Зразки низькотемпературного фарфору з нефритованою поливою 

 

 
 

Зразки багатопустотної забарвленої клінкерної цегли 

 
 

Зразки клінкерної цегли на основі низькосортної глини 
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9.Розроблені методичні вказівки щодо використання нових видів мінеральної сировини 

для виробництва нових видів продукції за ресурсозберігаючими технологіями. 

10. Проведена промислова перевірка та впровадження окремих результатів 

дослідження на підприємствах ТОВ «Керамейя» (м. Суми), ТОВ «Георесурс» (м.Полтава) з 

рекомендаціями тиражування одержаних результатів роботи на вітчизняних підприємствах, 

ТОВ «Атем», ЗАТ з іноземними інвестиціями «Піастрелла-К», ВАТ «Сумський фарфоровий 

завод» та ін. 

11. За результатами роботи видано 24 публікації, з них 2 методичних вказівки 

«Визначення до випалювальних властивостей глинистої сировини», 7 статей у фахових 

журналах.  

Одержано 2 патенти України (№ 46209 від 10.12.09, бюл. № 23; № 53074 від 27.09.10, бюл. 

№18), зроблено 12 доповідей на науково-технічних конференціях, в тому числі, 7 з 

міжнародною участю. Прийняли участь у роботі виставки «Барвиста Україна». 

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.  

Використання стислого природного газу як альтернативного палива здатне значно 

поліпшити економічні й екологічні показники ДВЗ у порівнянні з бензиновими й дизельними 

двигунами, дозволяє  поліпшити коефіцієнт наповнення двигуна, економічні показники 

двигунів, збільшити інтервал ремонту циліндропоршневої групи, строк роботи моторного масла 

й свіч запалювання. 

Виконані за допомогою математичної моделі газового інжектора розрахунки показали: 

 математична модель адекватно відбиває динамічні процеси, що мають місце при 

роботі газового інжектора; 

 гідравлічна характеристика газового інжектора (залежність поданого газу від 

тривалості керуючого імпульсу на електромагніт) близька до лінійної; 

 розроблена математична модель може бути використана для вибору раціональних 

конструктивних параметрів системи подачі газу у двигун, а також для розробки алгоритму 

керування такою системою. 

Спроектовано газовий інжектор,   гідравлічна характеристика якого (залежність поданого 

газу від тривалості керуючого імпульсу на електромагніт) близька до лінійної; 

Вибрано раціональні конструктивні параметри системи подачі газу у двигун, а також 

розроблено алгоритму керування такою системою. 

Запропоновані моделі експлуатації дизелів вантажних автомобілів і міських автобусів 

дозволяють урахувати реальні умови експлуатації при проведенні стендових випробувань 

дизеля, і на їхній основі обґрунтовувати критерії оцінки показників паливної економічності й 

токсичності відпрацьованих газів. Оскільки модель експлуатації представлена в безрозмірних 

координатах, то вона може бути узагальнена й використана для  дизелів автомобілів різного 

типорозміру. 

На підставі аналізу відношення затрат на відшкодування екологічного збитку в 

експлуатації до затрати палива запропоновані показники відносної небезпеки забруднення 

атмосферного повітря: для двигунів сільськогосподарських машин σ = 0,5, вантажних 

автомобілів σ =1 й автобусів σ = 3. 

Запропоновано цикл випробувань для дизеля міського автобуса, що дозволяє при 

проведенні стендових випробувань на незначній кількості режимів, давати паливно-екологічну 

оцінку роботи дизеля в експлуатації. 

Впровадження на міському автотранспорті газових двигунів, що працюють на природному 

газі, дозволяє: 
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 забезпечити істотний внесок у проблему ресурсозбереження за рахунок зниження 

споживання дефіцитних нафтових моторних палив; 

 забезпечити значний економічний ефект у результаті зниження витрат на паливо й на 

відшкодування екологічного збитку. 

  Розроблено схему розміщення елементів системи впорскування стисненого природного 

газу дизеля 3ДТ. Місце розташування інжекторів забезпечують оптимальне значення  

коефіцієнта наповнення двигуна. 

Проведений на основі експериментальних даних аналіз особливостей розповсюдження 

полум‟я в камері згоряння двигуна та швидкості турбулентного вигоряння газоподібного 

палива дозволив визначити взаємозв‟язок локальної швидкості згоряння і кривизни фронту 

полум'я. 

Розглянуті існуючі способи конвертації рідкопаливних двигунів у двигуни, що живляться 

природним газом, дозволили визначити найбільш раціональний підхід до конвертації без 

зниження потужності, пов'язаний із застосуванням газових двигунів із примусовим 

запалюванням, які мають збільшений ступінь стиску при внутрішньому сумішоутворенні, і 

можливість використовувати наддув.  

Результати експериментальних досліджень свідчать про те, що концентрації вуглецю і 

оксиду вуглецю при використанні газодизеля перевищують аналогічні показники дизеля. Це 

пояснюється неповним згорянням бідних метаноповітряних сумішей, при роботі на режимах 

середніх і малих навантажень. Викиди NOx й, особливо, твердих часток у газодизелі нижче, ніж 

у дизелі.  

Результати НДР можуть бути застосовані як при адаптації існуючих конструкцій ДВЗ для 

роботи на стисненому природному газі, так і при створенні нових ДВЗ які використовують 

тільки одне паливо – СПГ.  
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Результати інших конкурентоспроможніх прикладних розробок за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки наведені нижче. 

 

Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань. 

 

Запропоновано методику перетворення геометричного образу тривимірної сцени за 

допомогою нелінійного перетворення, що дозволяє наблизити образ, що отримується системою 

візуалізації до реально спостережуваного людиною. Для практичного застосування методики в 

реальному масштабі часу запропоновано використовувати прискорювачі тривимірної графіки з 

підтримкою технології програмованої обробки вершин. 

Для розрахунку освітленості об'єктів на полігоні від природних і штучних джерел 

освітлення в реальному часі запропоновано використовувати проміжний буфер геометрії, що 

містить тільки крапки, які в полі зору  спостерігача. Показано, що запропонована методика 

дозволяє розділити процес перетворення геометрії і процес розрахунку освітлення, при цьому 

перетворення геометрії проводиться один раз. Методика повністю усуває необхідність 

розрахунку освітлення невидимих фрагментів зображення.  

На підставі проведеного аналізу природних джерел освітлення показано, що для 

моделювання природного освітлення досить використовувати апроксимацію природних джерел 

освітлення з використанням п'яти джерел. Запропонована методика розрахунку освітлення і 

затінювання дозволяє моделювати атмосферні явища, розраховувати систему затінювання, а так 

само передавати різні оптичні ефекти в реальному масштабі часу. 

Запропоновано методику кодування полів висот, проведено розрахунок помилок 

кодування і показано, що дана методика дозволяє збільшити в два рази роздрібність поля висот 

по горизонталі, при тих же об'ємах пам'яті, які займає некодоване поле. 

   
 

 
 

 
Приклади синтезованих ландшафтів 
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Показано, що для підвищення реалістичності ландшафту використовуваного в системах 

візуалізації тренажерних комплексів, зменшення тимчасових і матеріальних витрат на його 

створення найбільш доцільною є побудова моделі ландшафту автоматизованим способом, як 

вхідні дані використовуючи такі величини, як діапазон висот, нерівність ландшафту, величину і 

характер ерозії, розподіл рослинності і грунтів. 

Показано, що наявність у кожної точки ландшафту великої кількості параметрів (позиція, 

властивості грунту, нормаль, параметри освітлення), що візуалізується, накладає серйозні 

обмеження на допустимі розміри полігону і  дискретизацію відліків висот. Для вирішення цього 

завдання запропоновано новий метод зберігання даних і візуалізації ландшафту.  

Розглянуто систему візуалізації, яка дозволяє використовувати різні алгоритми для 

розрахунку освітлення і затінювання різних частин ландшафту, при цьому всі розрахунки 

освітлення проводяться за допомогою прискорювача тривимірної графіки в реальному 

масштабі часу. Показано, що розглянутий алгоритм візуалізації ландшафту дозволяє створити 

ілюзію безперервності ландшафту. Такий підхід дозволяє істотно економити пам'ять, займану 

даними, що описують ландшафт, і дозволяє підвищити якість картинки, що візуалізується. 

 

 
Моделювання хмар пилу за допомогою геометричних об'єктів. 

 

   
   а)          б) 

 

(а) Неправильне маскування, (б) правильне маскування. 

 

   
   а)                                                              б) 

 

Частково-прозорі об'єкти з самосвітністю. 
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Для моделювання димо-пильових хмар, вибухів, джерел спалаху запропоновано методику 

візуалізації з використанням об'єктів трьох типів. Запропоновано метод розрахунку щільності 

димо-пильових хмар і методика розрахунку їх освітленості що дозволяють відтворювати будь-

які екрануючі об'єкти в реальному масштабі часу. 

 

Нові комп„ютерні засоби та технології інформатизації суспільства. 

 

Розроблено інтегровану технологію еволюційного прототипування складних 

інформаційно-управляючих комплексах (ІУК), яка використовує кібернетичні принципи теорії 

управління в технічних системах, що дозволяє застосовувати кількісні метрики для оцінки 

показників якості ПЗ і цілеспрямовано підвищувати їх значення. Також розроблено комплекс 

моделей та процедур адаптивного управління функціонуванням ІУК реального часу, які 

використовують методи аналізу прецедентів, що дозволяє ефективно адаптувати  їх параметри в 

умовах постійних збурень в середовищі їх функціонування. 

Отримано такі нові наукові результати: уперше запропоновано формальне подання якості 

розроблюваного програмного забезпечення на базі методології формально-онтологічного 

підходу, уперше розроблено метод залучення зацікавлених осіб у процес розробки програмного 

забезпечення шляхом організації оцінювання якості розроблюваних програмних систем, що 

подана імітаційними моделями.  

Розроблено технологію вибору напрямку розвитку для складних виробничих комплексів з 

використанням методу аналізу ієрархій; моделі та технологію формування інвестиційної 

політики. Вперше запропоновано при формуванні політики визначити вид ситуації на 

інвестиційному ринку. Запропоновано технологію формування статичного та динамічного 

портфеля в межах визначеної політики. Розроблено систему підтримки прийняття 

інвестиційних рішень, яка дозволить керівництву прогнозувати стан зовнішнього середовища, 

проводити аналіз впливу різних факторів на діяльність, формувати та аналізувати різні варіанти 

розвитку підприємства. 

Вперше запропоновано архітектуру маркетингової інформаційної системи з 

використанням ВЕБ-послуг (Google API) на усіх етапах процесу підтримки прийняття 

управлінських рішень. Вперше запропонована ситуаційна модель щодо управління ціновою 

політикою підприємства на прикладі ринку полімерів. Вперше запропоновано підхід для 

вирішення задачі прогнозування зміни ціни за допомогою аналізу потоку новин. 

Розроблено комплекс моделей, експертних процедур та методик їх застосування для 

еволюційного прототипування показників якості ПЗ ІУК, а також запропоновано підхід для 

адаптивного управління програмними компонентами складних ІУК в умовах змін в середовищі 

їх функціонування. 

 

Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та 

агропромисловому комплексі. 

 

ВТНП обмежувач струму короткого замикання дає можливість зменшити економічні 

витрати на покриття руйнації, яку може спричинити необмежене коротке замикання. Також 

забезпечується економія енергоресурсів при роботі в нормальному режимі. Значне 

струмообмеження здешевлює вартість необхідної апаратури захисту у електромережі. 
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а) 

 
б) 

а – схематичне зображення магнітопроводу; 

б – загальний вид трансформатора ОСКЗ, підключеного до схеми 

Конструкція макету трансформаторного ОСКЗ: 

 

Перевага застосування такого обмежувача струму короткого замикання полягає в 

зменшенні ваги, розміру і вартості електроенергетичного устаткування, можливості 

використання автоматичних вимикачів з більш низькими характеристиками переривання 

струму і застосуванні більш ефективних схем роботи електромережі. Такий обмежувач струму 

короткого замикання дає можливість підвищити надійність електричної мережі та забезпечити 

енергозбереження. Запропонована схема ВТНП обмежувача струму короткого замикання має 

просту конструкцію у порівнянні з закордонними аналогами. 

 

Технічні переваги відносно традиційних струмообмежувальних реакторів полягають у 

забезпеченні енергозбереження в нормальному режимі роботи, а також багаторазове зменшення 

аварійного струму короткого замикання. У порівнянні з закордонними аналогами при 

короткому замиканні забезпечується введення в коло значного індуктивного опору, але при 

збереженні надпровідного стану обмотки, що зменшує енерговитрати при короткому замиканні, 

не потребує часу на відновлення. Надпровідний реактор з азотним охолодженням є екологічно 

безпечним, на відміну від традиційних реакторів високої напруги, які потребують охолодження 

масляне з подальшою утилізацією масла. 

Розрахований ВТНП обмежувач струму короткого замикання має більшу масу ніж у 

традиційного струмообмежувального реактора який, взятого за базовий аналог. Це є недоліком, 

але втрати потужності ВТНП обмежувач струму короткого замикання менші за рахунок 

використання високотемпературної надпровідникової обмотки, що забезпечує 

енергозбереження при його роботі в номінальному режимі. 

Технічні переваги відносно традиційних струмообмежувальних реакторів полягають у 

забезпеченні енергозбереження в нормальному режимі роботи, а також багаторазове зменшення 

аварійного струму короткого замикання. У порівнянні з закордонними аналогами при 

короткому замиканні забезпечується введення в коло значного індуктивного опору, але при 

збереженні надпровідного стану обмотки, що зменшує енерговитрати при короткому замиканні, 

не потребує часу на відновлення. 

 

Вперше запропоновано здійснювати імпульсне модулювання струму індуктора шляхом 

переривання в момент переходу струму в якорі через нуль. Запропоновано схему живлення і 

конструкцію двигуна з імпульсною модуляцією струму індуктора, яка дозволяє усунути 

гальмівну електродинамічну силу, зберегти енергію в ємнісному накопичувачі і/або направити 

її в секцію індуктора, яка забезпечує додаткове прискорення якоря на 7-14 %.  

Вперше розроблено математичну схемно-польову модель, яка описує тепловий стан 

двигуна циклічної дії. Встановлено вплив режимів холостого хода, руху та гальмування якоря 
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на нагрів активних елементів. В режимі руху якоря досліджено залежності перевищень 

температур активних елементів від частоти слідування імпульсів, висоти якоря, площі 

охолодження активних елементів та інтенсивності охолодження індуктора. 

Запропоновано задачу вибору конфігурації зовнішнього електромагнітного екрана 

розглядати як багатокритеріальну, для чого введено узагальнений критерій ефективності. 

Встановлено вплив геометричних параметрів дискової і циліндричної частин електромагнітного 

екрана на ефективність ударного пристрою з урахуванням діючих на них електродинамічних 

зусиль. 

Вперше запропоновано використання попередньо зарядженого або незарядженого 

ємнісного накопичувача, підключеного до прискорюваної багатовиткової обмотки якоря. При 

відповідному виборі параметрів прискорювач дозволяє використовувати переваги як 

електродинамічного, так і індукційного прискорювачів. Показано, що ефективність 

запропонованого прискорювача вище на 10-15 %, ніж у перетворювача індукційного типу.  

Запропоновано підхід до формалізації математичних моделей ударних пристроїв на 

принципах інтегрованої технології, що враховує взаємопов‟язані поля різної природи. 

Розроблено алгоритм вибору параметрів, який базується на сумісному використанні генетичних 

алгоритмів і методу деформованого багатогранника, який стягує область параметрів з 

глобальним екстремумом до мінімальних розмірів.  

Запропоновано концепцію прискорювача ударної хвилі в газоплазмовому середовищі, 

який забезпечує високу швидкість за допомогою детонаційних труб. Розроблено схеми 

прискорювача, у якого розрядні електроди виконані у вигляді коаксіальних циліндрів, а 

обмотка електромагніта і розрядні електроди з проміжком утворюють замкнене електричне 

коло, або розрядні електроди виконані у вигляді коаксіальних циліндрів, а обмотка 

електромагніта і розрядні електроди з проміжком утворюють замкнене електричне коло. 

 

Запропоновано методику експериментальних досліджень електромеханічних параметрів і 

характеристик ударного електромеханічного пристрою, засновану на одночасному вимірюванні 

параметрів струму індуктора і механічних параметрів об‟єкта дії при ударі на нього бойка, що 

розганяється якорем. Експериментальні дані, отримані з використанням п‟єзо- і тензодатчиків 

на двох установках з протилежним переміщенням якоря, добре співвідносяться між собою. На 

основі запропонованих критеріїв виконано оцінку ефективності індукторів електромеханічних 

перетворювачів і видані рекомендації щодо їх конструктивного виконання. 

 

Виконано вибір і обґрунтування раціональних конструктивних та регулювальних 

параметрів дизелів при їх конвертації для роботи на біопаливах рослинного походження. 

Виготовлено експериментальний зразок двигуна на базі чотиритактного двоциліндрового 

двигуна з зовнішнім сумішоутворенням та іскровим запалюванням паливо-повітряної  суміші з 

діаметром циліндра D = 72 мм, ходом поршня S = 71 мм шляхом дообробки або виготовлення 

ряду вузлів та деталей. В тому числі: 
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Загальний вигляд двигуна-прототипу зі сторони вала відбору потужності 

 

 

Загальний вигляд експериментального двигуна зі сторони вала відбору потужності 

 

 

Реалізація НДР дозволить адаптувати двигуни внутрішнього згоряння для роботи на 

альтернативних паливах при забезпеченні суттєвого поліпшення показників паливної  

економічності, токсичності відпрацьованих газів і надійності. 

 

За результатами виконаних конструкторських, розрахункових та експериментальних 

досліджень створено комплексний устрій – експериментальний зразок широкодіапазонного 

лічильника турбінного типу підвищеної точності, призначений для обліку ньютонівських рідин 

в умовах суттєво змінних режимних та теплофізичних параметрів робочого тіла. 

Експериментальні дослідження підтвердили заплановані технічні характеристики розробленого 

лічильника. Лічильник має універсальне призначення - вимірювання ньютонівських рідин із 

кінематичною в‟язкістю від 0,55 до 300 сСт, але у першу чергу - облік скраплених 

вуглеводневих газів для автомобільного транспорту.  

 

1 – лівий циліндр; 2 – правий циліндр; 

3 – паливний насос високого тиску; 4 – 

кронштейн 

1 2 

3 

4 
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Модель лічильника 

 

Основними технічними показниками первинного перетворювача витрати лічильника є:  

- мінімальне значення витрати 0,02 – 0,03 м
3
/год.; 

- номінальне значення витрати 4,8 - 5,0 м
3
/год.; 

- максимальне значення витрати 15 – 20 м
3
/год.; 

- основна відносна похибка ±0,4 %; 

- мінімальна доза обліку (при гарантованому значенні основної відносної похибки ±0,4 %) 

0,001 м
3
. 

Обчислювально-інформаційний блок лічильника забезпечує: 

- обчислення об‟єму, витрати, температури, маси та вартості рідини, яка пройшла через 

лічильник, з урахуванням калібрувальних коефіцієнтів датчика частоти-температури, та 

фізичних параметрів робочої рідини; 

- архівування інформації про результати вимірів; 

- програмування службових даних: виду рідини, фізичних параметрів рідини для 

нормальних атмосферних умов; 

- програмування калібрувальних коефіцієнтів первинного перетворювача витрати та 

датчика температури; 

- індикацію зміряних та обчислених значень у інформаційному та службових режимах; 

- контроль доступу входів у захищені режими роботи та його обмеження; 

- взаємодію з ПЕОМ. 

Основні технічні характеристики лічильника суттєво перевищують відомі аналогічні 

зразки. Так, наприклад, відношення максимально допустимого значення витрати до мінімальної 

її величини у межах 600-800 при значенні основної відносної похибки ±0,4 % для всього 

діапазону витрат. У той час коли для кращих відомих зразків лічильників рідини це відношення 

не перевищує 300-350, а похибки досягають значень ±(2-3) % для режимів витрат від 

перехідного до максимального, та ±5 % - від мінімального до перехідного.   

Відносна простота та невелика очікувана собівартість лічильника у виробництві дозволяє 

сподіватися на його конкурентоспроможність на ринку засобів вимірювальної техніки. 

 

Виконано розрахунки нових початкових профілів ОРТ2_0, ОРТ2_1 та нових профілів з 

подовжувачами ОРТ2У_21,7, ОРТ2У_58,7 направлямних лопаток парових стаціонарних турбін 

для заміни стандартних профілів: профілю Н4 та профілю з подовженою вхідною частиною 

Н4У, а також профілю з вдосконаленою подовженою вхідною частиною Н4У1. 
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Подовження вхідної частини профілів типа OPT2 на 58,7мм практично не впливає на 

рівень профільних втрат, тоді як перехід від Н4 до Н4Y підвищує профільні втрати на 0,35%. 

Для решіток нових соплових профілів з подовжувачами місцеві прістіночні передвідривні зони і 

зони з локальними відривами потоку, які мають місце в місцях зміни величин кривизни або 

зміни знаку кривизни контура профілю, не приводять до суттєвого зростання коефіцієнта 

профільних втрат. Для відносного кроку t/b=0,79 профільні втрати решіток профілів OPT2Y і 

Н4Y1 у реальних діапазонах кутів входу потоку та чисел Маха практично однакові, зміна кута 

атаки на ±15° майже не впливає на профільні втрати цих решіток, а їх особливістю є те, що при 

більшій зміні кутів атаки профільні втрати суттєво більші при ударі у спинку профілю, то 

можна прогнозувати нижчі сумарні втрати решітки профілів OPT2Y у всьому діапазоні 

відносного хорд b/l, характерному для проточних частин високого тиску. 

Виконано розрахунки нового профілю робочих лопаток (РТ1) парових стаціонарних 

турбін з метою заміни стандартного профілю Р2. 

 

  

  
Зона локального відриву потоку в решітках профілів 

 Р2 та РТ1 для М=0,55 та β1=41
0
 

 

  

 
 

Зона падіння швидкості потоку в решітці профілів 

 РТ1 для М=0,55 та β1=25
0
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Розв'язано задачу оптимізації робочої решітки з відносною хордою b/l=1,2 сталого вздовж 

висоти профілю турбіни К-220-44 ВАТ «ТУРБОАТОМ» (м. Харків) за обмежень на локальні 

мінімальні товщини профілю, мінімальну площу профілю і моменти опору при заданому рівні 

коефіцієнта профільних втрат. Спроектовано новий профіль робочої лопатки РТ1, який має 

хвилеподібні контури коритця і спинки. В порівнянні з початковою робочою решіткою 

коефіцієнт сумарних втрат нової робочої решітки є нижчим на 0,8%. Виконано чисельний 

експеримент, результати якого підтверджують, що новий робочий профіль може не тільки 

забезпечити нижчі вторинні втрати енергії решітки у порівнянні із стандартним профілем Р2, 

але і її задовільну роботу у всьому діапазоні кутів атаки від 30° до 45°. 

Основні наукові положення і результати роботи мають практичне значення для галузі 

турбінобудування і можуть бути використані для підвищення економічності проточних частин 

діючих потужних парових турбін ТЕС та АЕС, ГТУ та ГТД, а також для розробки елементів 

проточних частин нових парових та газових турбін різного призначення. 

Можливе використання результатів досліджень на турбінобудівних підприємствах 

України та поза її межами, зокрема у ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування 

«Зоря»-«Машпроект», (м. Миколаїв), ВАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя), ДП «Запорізьке 

машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О.Г. Івченка (м. Запоріжжя) та 

інших.  

 

Створено програмно - алгоритмічний комплекс для проектування вузлів приводу 

механізму нахилу вагонів швидкісного залізничного транспорту на основі лінійного 

електромеханічного перетворювача енергії, особливістю якого є використання в якості 

силового приводу коаксіального лінійного двигуна постійного струму електромагнітного типа 

броньової конструкції циліндрової форми та напівпровідникового перетворювача енергії 

прямоходового типу.  

 

 
 

Мнемонічна схема механізму нахилу кузова 

 

Порівняно з існуючою електромеханічною системою як сукупності ротативного 

електродвигуна та редуктора розроблена безредукторна система на базі лінійного двигуна. 

Запропоноване вперше. Дозволяє підвищити надійність в експлуатації і таким чином знизити 

експлуатаційні витрати. Потребує менших витрат електроенергії, що знижує потребу в ній і 

таким чином підвищує екологічні показники. 

Запропоновано систему нахилу кузовів на основі лінійного електромеханічного 

перетворювача енергії, особливістю якої є використання у якості силового приводу 
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коаксіального лінійного двигуна постійного струму електромагнітного типу броньової 

конструкції циліндрової форми та напівпровідникового перетворювача енергії. Встановлений 

ряд закономірностей впливу як геометричних параметрів кінематичної схеми механічної 

частини системи нахилу кузова, так і геометричних і електромагнітних параметрів лінійного 

електродвигуна на силові і енергетичні характеристики елементів системи електромеханічного 

перетворення енергії. Запропоновані критерії капітальних і експлуатаційних витрат, які 

дозволяють оцінити ефективність роботи лінійного двигуна. Встановлено, що критерії є 

суперечливими, для вибору раціональних значень геометричних і електрофізичних параметрів 

двигуна потрібно використовувати функцію прийняття рішення. В ході вирішення задачі 

оптимізації для конкретної тестової задачі встановлено ефективне значення діаметра якоря і 

число витків обмотки лінійного двигуна; встановлено, що нахил кузова в кривих не спричиняє 

значного впливу на величину бічних і направляючих сил, як і на знос коліс. Визначальне 

значення має обмеження швидкості руху в кривих по допустимому рівню направляючих сил. 

Порівняльний аналіз традиційного та запропонованого електромеханічних приводів систем 

нахилу показує виграш у потужності (1,7 рази), максимальній силі (1,8 рази). Збільшення 

надійності та наявність самоповернення доводять доцільність використання запропонованої 

системи привода нахилу кузова, навіть незважаючи на деяку зростання питомих вагових 

показників. 

Практичне значення отриманих результатів для електричного транспорту полягає у 

науковому обґрунтовуванні можливості застосування лінійного електромеханічного 

перетворювача енергії у якості силового приводу механізму нахилу кузовів рухомого складу. 

Розроблено рекомендації по вибору співвідношень параметрів лінійного двигуна і 

перетворювача енергії. Створено універсальну імітаційну модель приводу системи нахилу 

кузова, що дозволяє досліджувати різні механізми з лінійними електромеханічними 

перетворювачами енергії, а також універсальну математичну модель, використання якої 

дозволяє оцінити вплив нахилу кузова на знос коліс різного рухомого складу.  

Розроблені комплексні технології будуть використовувані ВАТ ХК «Луганськтепловоз» у 

практиці проектування перспективного рухомого складу для залізниць України – при обранні 

варіантів системи для нахилу кузовів, що підтверджується актом від 12.01.2010 р. на ВАТ ХК 

«Луганськтепловоз». 

 

Розроблено математичні моделі і сформульовано принципи повнофакторного чисельно-

польового розрахункового аналізу електромагнітних параметрів та процесів турбогенераторів в 

різних режимах їхньої роботи;  

Розроблено математичні моделі і розв‟язане завдання квазітривимірного розрахунку 

магнітного поля, вихрових струмів і додаткових втрат потужності в торцевій зоні 

турбогенераторів в різних режимах їхньої роботи;  

Розроблено математичні і алгоритмізовані  нелінійні моделі з двохпараметричною 

функцією магнітного потокозчеплення з врахуванням механічних і теплових процесів для 

чисельного аналізу електромагнітних параметрів і динамічних процесів лінійного імпульсного 

електродвигуна як джерела слабких сейсмічних коливань при пошуку корисних копалин; 

Розроблено математичні моделі і виконано дослідження теплового стану частотно-

керованого асинхронного двигуна в нестаціонарних режимах при різних законах регулювання 

на основі електротеплових схем заміщення;  

Розроблено математичні і графічні моделі електричних машин для віртуальної 

електромашинної лабораторії, які реалізовано у вигляді віртуальних лабораторних стендів.  

 

Вперше було застосовано чисельне-польове моделювання для розрахунку площинного та 

об‟ємного розподілу магнітного поля у магнітній системі ДРК з використанням програмних 

комплексів FEMM та MAXWELL, що дозволило отримати якісні та кількісні картини магнітної 
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насиченності магнітопроводів та об‟ємне векторне спрямування магнітного поля в машині та 

оптимізовувати масогабаритні показники двигуна на стадії комп‟ютерного моделювання. При 

застосуванні стандартних програмних комплексів для врахування особливостей ДРК були 

створені додаткові програми. 

Вперше теоретично доведено можливість ефективного застосування конструкційних 

сталей замість пакетованої електротехнічної для виготовлення осердь статора і ротора, а також 

збільшення обертаючого моменту ДРК при термічної обробки цих сталей. 

Вперше було проаналізоване теплове становище ДРК та розроблена методика його 

розрахунку, що відрізняється відрізняється від класичних методик врахуванням особливостей 

досліджуванного двигуна. 

За наслідками теоретичних досліджень вдалось спроетувати експериментальний двигун з 

покращеними на 30% масогабаритними показниками. 

Розроблено та виготовлено експериментальний зразок ДРК, який за своїми властивостями 

відповідає технічним даним електроприводів МЕО – 100 російського виробництва, якими 

комплектуються системи охолодження АЕС України. Частина елементів конструкції 

розробленого експериментального двигуна захищено двома позитивними рішеннями на патент. 

Для випробувань експериментального двигуна було розроблено та виготовлено 

випробувальну установку, на яку провадиться робота по патентуванню. 

Розроблений експериментальний зразок ДРК предназначено для використання у якості 

безредукторного електроприводу трубопровідної арматури систем охолодження АЕС України. 

Цей двигун відрізняється від електроприводу МЕО – 100, що використовується зараз на АЕС, 

відсутністю редуктора, меншими на (10-15)% масогабаритними показниками, більш високою 

надійністю, відсутністю пускових струмів, можливістю роботи на «упор» необмежений час, 

відсутністю пристрою обмеження обертового момента. Його ціна у 2 – 2,5 рази менша ніж 

російського аналогу. 

Розроблена випробувальна установка спроможна забезпечити знімання механічної 

характеристики на частотах обертання від 0,1 об/хв. з обертовими моментами до 300 Н м, з 

можливістю фіксування кроку у межах 10 кутових хвилин, чого не забезпечує жоден 

стандартний пристрій. 

На базі розробленого експериментального двигуна можливе створення відрізку 

типорозмірів електроприводів типу МЕО-25 – МЕО-160 для трубопровідної арматури АЕС 

України, які у теперішній час постачаються з Росії. Проведені ресурсні випробування, які 

підтвердили працездатність розробки. Попередні розрахунки показують, що потреба 

підприємств ПЕК та комунальної сфери України складають 2-3 тисячі таких приводів на рік. 

Впровадження у виробництво нових розроблених двигунів здатне окупитися за пів року та 

дозволить відказатися від імпорту. 

 

При модернізації існуючих енергоблоків і проектуванні їхнього нового покоління 

особлива увага приділяється поліпшенню маневрених характеристик. Розглянуті показники 

якості систем керування і їхніх можливостей показали, що більшість інженерних вимог до 

якості реальних систем формулюються у вигляді прямих основних показників якості, таких як 

перерегулювання, час регулювання, коливальність процесу. Інтегральні квадратичні оцінки 

(ІКО) дають числовий показник, що характеризує прямі показники якості в сукупності. Але 

вибір значень параметрів систем по мінімуму простої інтегральної оцінки квадрата помилки 

керування приводить до істотно коливального перехідного процесу зі значним 

перерегулюванням. Поліпшені ІКО, що включають похідні помилки, дозволяють одержати 

перехідний процес у системі із кращими прямими показниками в порівнянні із простою 

оцінкою. Але обчислення поліпшених оцінок зв'язано зі значними труднощами, особливо для 

систем високого порядку. Дослідження у класі умовно стійких систем, до яких відноситься 

система автоматичного керування нейтронної потужності ядерного реактора, довели 
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можливість постановки нетрадиційного мінімаксного завдання параметричної оптимізації за 

критерієм максимальної добротності й запасу стійкості, що збалансовано й гранично підвищує 

всі основні показники якості керування й знижує параметричну чутливість. Алгоритм 

параметричної оптимізації регуляторів за цим критерієм дозволяє спростити процедуру 

настроювання та реалізується в налагодженні безпосередньо на працюючій САК.  

Метод кількісної оцінки резервів підвищення якості керування традиційно настроєних 

САК енергоблоку по характерних крапках їхньої області ПДС на автоматично побудованих 

діаграмах якості керування надає можливість наочного експрес-аналізу порівнюваних критеріїв 

параметричної оптимізації та дозволяє значно скоротити час проектування й налагодження 

систем цього класу. 

Обґрунтуваний структурний метод поліпшення показників якості керування.  Теоретично 

й комп'ютерними дослідженнями показано, що слідкуючі ітераційні триканальні ЕМС з 

типовим настроюванням каналів мають нові, кардинально поліпшені показники якості 

керування в порівнянні не тільки із традиційними одноканальними типовими ЕМС, але й з 

ітераційними двоканальними системами. 

Практично показана можливість використання МДС як комплексного критерію якості 

настроювання системи регулювання нейтронної потужності ядерного реактора. Можлива 

оптимізація параметрів ПІ-регулятора як на мінімум перерегулювания при вихідному значенні 

контурного коефіцієнта передачі, так і на максимум добротності при вихідному значенні запаса 

стійкості. 

Показано, що характеристики САР частоти турбіни можуть бути поліпшені як з 

використанням структурних методів шляхом використання двоканального 

електрогідравлічного слідкуючого приводу (підвищення точності в сталому режимі, зменшення 

перерегулювання на 20%, тривалості перехідного процесу на 50%), так і параметричних, 

шляхом оптимізації за комплексним критерієм максимальної добротності й запасу стійкості, що 

гранично поліпшує баланс конфліктуючих показників і спрощує їхню реалізацію. 

Визначений оптимальний баланс добротності й запасу стійкості і розроблена комп'ютерна 

технологія автоматизованої побудови діаграм якості керування систем автоматичного 

керування нейтронної потужності та автоматичного керування частотою обертання парової 

турбіни реактора. 

Створений пакет програм моделювання й параметричної оптимізації по розроблених 

комплексних критеріях якості локальних систем керування енергоблоком АЕС в часовій і 

частотній областях автоматизує параметричний синтез надає зручну методику вибору 

оптимальних значень параметрів настроювання регуляторів. Це дозволить поліпшити баланс 

конфліктуючих показників якості керування, підвищити надійність, безпеку, маневреність 

характеристик енергоблоків атомних електростанцій. Запропонований метод настроювання 

регуляторів локальних САК енергоблоків може бути використаний під час реалізації „Програми 

обгрунтування та впровадження в експлуатацію режиму маневрування потужністю 

енергоблоків ВВЕР-1000” з метою забезпечення інтеграції Об'єднаної енергосистеми України 

до об'єднаної енергосистеми європейських країн, яка спрямована на забезпечення вимог щодо 

регулювання частоти і потужності шляхом вирішення технічних питань, пов'язаних з можливі-

стю експорту електроенергії, що виробляється АЕС. 

Використання результатів підвищить показники енергозбереження а також маневреність 

атомних електростанцій при змінах навантаження електричної мережі й зміцнять їх 

конкурентну здатність. Методи настроювання регуляторів можуть бути використані на всіх 

АЕС України та іноземних країн, де використовуються ядерні реактори типу ВВЕР-1000. 

Результати також можуть бути використані в наступних підприємствах: ВАТ «Турбоатом», 

Державне підприємство «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації» 

Міністерства палива й енергетики, Інститут проблем машинобудування ім. А.Н.ПідгорногоАН 

України, НВП «ХАРТРОН-АРКОС», ВАТ «Харківська ТЕЦ-5» та інших. 
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Побудова автономного джерела електричної енергії на основі турбодетандера 

дозволяє використовувати енергію для вироблення необхідної для функціонування ГРС і 

ГРП електричної енергії. У розгалуженій газотранспортній системі України експлуатується 

понад 1600 ГРС, і більше 51000 ГРП. Турбодетандери відрізняються простотою виготовлення, 

та обслуговування і малокоштовністю, що свідчить про широку базу впровадження 

розробленого джерела, та великі можливості по заощаджуванню енергії. 

Обсяг електроенергії на власні потреби газотранспортної системи ДК “Укртрансгаз” 

оцінюється, приблизно, в 150 МВт. Вживання турбодетандерних установок (УТДУ) для 

вироблення електроенергії дозволить, якщо не повністю, то частково покрити ці потреби 

власною дешевою електроенергією. Відповідно до технічних вимог ДК “Укртрансгаз” на 

газоенергетичний агрегат потужністю до 8,0 кВт для вироблення електроенергії за рахунок 

перепаду тиску на ГРС з метою використання її на власні потреби і систем катодного захисту 

газопроводів за замовленням ВАТ “Турбогаз”, на кафедрі АЕМС НТУ «ХПІ» було розроблено 

автономне джерело електричної енергії, яке забезпечує необхідні техніко-економічні показники 

з врахуванням статичних і динамічних режимів роботи для ГРС і ГРП за системою: 

«турбодетандер – асинхронний генератор - ШІП – інвертор», і  проведені його дослідження. 

 

 
Конструкція детандера-генератора. 

 

 Розроблено метод визначення форми масивного одновиткового соленоїда для магнітно-

імпульсної обробки матеріалів, у якому центральна ділянка головної частини контуру профілю 

визначається розв‟язком оберненої задачі розрахунку магнітного поля, а периферійні ділянки – 

мінімізацією розбіжностей заданого та обчислювального граничних розподілів індукції на 

поверхні оброблюваної заготовки. Доведено, що розбіжності поміж заданим та отримуваним 

розподілами поля можуть бути суттєво зменшені, якщо усереднена сума цих розбіжностей на 

сукупності точок поверхні оброблюваної заготовки визначається з урахуванням вагових 

коефіцієнтів. 
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Конструкція системи соленоид – труба з пристроєм для переміщення індукційного 

перетворювача  

 

Уперше досліджено перехідні процеси в магнітно-імпульсній установці з керованим 

вакуумним розрядником та винайдено ймовірні залежності відносної частоти появи «зрізаних» 

імпульсів розрядного струму від основних параметрів розрядного кола магнітно-імпульсної 

установки. 

Уперше реалізовано та опрацьовано технологічні операції магнітно-імпульсного 

формування циліндричних деталей складної форми в зовнішню розбірну діелектричну 

матрицю, роз‟єднання та з‟єднання вузлів діелектричний циліндр – металева деталь 

розширенням циліндричних заготовок малого діаметру за допомогою зовнішнього індуктора та 

«зрізаних» імпульсів зовнішнього магнітного поля, отриманих на установці з керованим 

вакуумним розрядником. 

 

Створено стенд для фізичного моделювання імпульсного магнітного поля, що 

утворюється індуктором складної форми на співвісній провідній трубчастій заготовці. Режими 

роботи стенду дозволяють змінювати частоту імпульсу струму, що протікає по індуктору, через 

варіювання ємності генератора імпульсних струмів. 

Створено модель з‟єднувальної деталі, за допомогою якої можливо дослідження розподілу 

деформацій трубчастих заготівок, при дії на них імпульсного магнітного поля струму індуктора 

складної форми. 

          
 

Вузол діелектричний циліндр – металева трубка та металеві трубки після роз‟єднання. 
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Застосування імпульсів від‟ємного тиску або сил тяжіння до індуктора, що діють на 

оброблювальну заготовку, суттєво розширює технологічні можливості магнітно-імпульсної 

обробки матеріалів. Це стосується як розширення циліндричних заготовок малого діаметру за 

допомогою зовнішнього індуктора, так і зовнішньої рихтовки корпусів автомобілів та літаків 

без їх розборки.  

Розроблений метод визначення форми масивних полеутворюючих елементів, що 

забезпечують заданий розподіл тиску на оброблювальній поверхні заготовки, дозволяє 

зменшити витрати електроенергії та коштовних провідникових матеріалів. У порівнянні з 

іншими методами, описаними у вітчизняній й іноземній літературі та основаними на 

ітераційному розв‟язанні прямої задачі розрахунку електромагнітного поля, він дозволяє 

визначити не оптимізовану форму соленоїда, який утворює розподіл імпульсного магнітного 

поля, лише наближений до необхідного, а форму соленоїда, що забезпечує саме заданий 

розподіл. 

 

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. 

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. 

 

Вперше виявлена можливість суттєвого, до (5-10) %, підвищення ККД систем 

електропостачання комунальних будівель та інших об‟єктів за рахунок підключення паралельно 

навантаженого силового активного фільтру з накопичувачем енергії у комунальних мережах 

електропостачання. Зменшення втрат досягається у трансформаторах та кабелях, що їх 

з‟єднують у лініях 6/10 кВ та 0,38 кВ. Виявлено, що підключення силового активного фільтру 

забезпечити повну електромагнітну сумісність навантаження та мережі живлення. Показано, що 

навіть при обриві двох з трьох фаз мережі живлення на стороні 0,38 кВ силовий активний 

фільтр з запропонованою системою керування забезпечує трьохфазну систему синусоїдальну 
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систему змінних струмів з співпадаючими фазами фазних напруг і струмів. Вперше зроблено 

чисельна оцінка ефекту збільшення втрат енергії при пульсаціях миттєвої активної потужності. 

Показано, що ці втрати можуть бути не меншими ніж втрати енергії за рахунок фазового зсуву 

струму. Отримані результати дозволяють провести розробку виготовлення та промислові 

випробування експериментально-промислових мереж електропостачання з силовими 

активними фільтрами. В процесі виконання роботи отримані нові теоретичні результати, суттєві 

для розвитку силової електроніки, зокрема співвідношення для 25 перетворювань координат. Ці 

перетворення є розвитком перетворювань Park і Clarke, що дозволяють застосовувати їх при 

аналізі трифазних чотирьохпроводних систем електроживлення з електричними машинами 

змінного струму та напівпровідниковими перетворювачами енергії. 

Отримано співвідношення для розрахунку параметрів ємнісних і індуктивних 

накопичувачів енергії активних компенсаторів на базі перетворювачів різних типів. 

Запропоновано нові функціональні схеми систем автоматичного керування активним 

компенсатором на основі крос-векторної та p-q-r теорій потужності, що забезпечують повну 

компенсацію миттєвої реактивної потужності при будь-яких видах навантаження. Отримано 

нову форму прямих і зворотних перетворень координат з αβ0 у pqr через косинуси кутів 

повороту осей, які спрощують алгоритм роботи системи керування. Розроблено комп‟ютерну 

модель системи електропостачання житлового будинку з активним компенсатором, 

підключеним паралельно навантаженню, результати дослідження якої показали працездатність 

схеми при будь-яких типах асиметричних навантажень фаз, аж до обриву одного чи навіть двох 

фазних кабелів.  

 

Розроблені нові технології синтезу зразків дрібнодисперсних електричноміцних шарів 

ферроэлектриків, фери- та феромагнетиків шляхом: холодного пресування, вакуумного 

аерозольного напилення на металеву підкладку при кімнатній температурі та електрохімічного 

осадження суспензій (технологія виготовлення зразків запатентована, реєстац. № u 2010 00064, 

МПК (2009) С25 11/00). Вперше в Україні останні дві з вищезгаданих технологій впроваджені 

для застосування у високовольтній імпульсній техніці.  

Досліджена залежність загострення фронту електромагнітної хвилі від нелінійності 

діелектричної проникності середовища та напруженості діючого електричного поля. Розроблені 

нові математичні моделі, які відображують електромагнітні процеси розповсюдження 

електромагнітних хвиль у нелінійних середовищах.  

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. 

Розроблена конфігурація, та спосіб виготовлення системи електродів, які запобігають 

плазмоутворенню та іншим небажаним краєвим ефектам.  

 

         
Кульковий електрод визначення пробивної напруги 
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На відміну від вищезгаданих аналогів у виконаній роботі розглянута можливість 

одночасної і незалежної одна від одної зміни обох проникностей робочого середовища. Ця 

принципова відмінність визначила як необхідність розробки нових методів та технологій, які 

були створені під час виконання роботи так і те унікальне сполучення вихідних параметрів, які 

характерні для розроблених формуючих елементів високовольтних генераторів імпульсів.  

Під час роботи за темою вперше були розроблені склади, технології синтезу і одержані 

зразки шарованих сегнетомагнітних композитів придатних до використання у нелінійних 

формувачах ударних електромагнітних хвиль.  

Дві з реалізованих у ході роботи за темою технологій синтезу товстих шарованих 

нелінійних композитів впроваджені для застосування у високовольтній імпульсній техніці 

вперше. Головною перевагою, яку дають ці технології є низькотемпературні умови синтезу і, як 

слідство - дрібна доменна структура діелектричних полікристалічних покриттів, які можуть 

бути синтезованими за ними на поверхні металевих електродів.  

До цих впроваджених і розвинутих технологій відноситься, зокрема, вакуумне аерозольне 

напилення диспергованої кераміки при комнатній температурі. Повідомлення про застосування 

цієї технології з‟явилися у світовій літературі лише декілька років тому і стосувалися головним 

чином галузей мікроелектромеханічних систем, електроніки та оптики. Вирішення 

технологічних проблем, пов‟язаних зі специфікою використання діелектричних покриттів, 

синтезованих за цією технологією у високовольтній техніці та з одержанням за її допомогою 

шарованих композитних середовищ відкрило перспективний шлях для впровадження 

нелінійних активних діелектриків при генерації потужних імпульсів напруги, струму і 

електромагнітного поля.  

Іншою перспективною технологією синтезу електрично нелінійних товстошарових і 

шаруватих покриттів, застосування якої у високовольтній імпульсній техніці досліджено при 

роботі за темою, є електрохімічне осаджування диспергованих порошків активних діелектриків 

з суспензій. Поєднання електрофоретичного осаджування диспергованої сегнетокераміки та 

фериту з мікроплазмовим оксидуванням вперше дозволило створити на поверхні металевих 

електродів міцні й однорідні шаруваті діелектричні структури придатні до використання у 

високовольтних формувачах импульсів струму.  

 

Вперше отримана удосконалена математична модель згинально-згинально-крутильних 

коливань закручених стрижнів з урахуванням геометрично нелінійного деформування, в якій 

передбачається, що центри тяжіння і жорсткості поперечного перерізу знаходяться в різних 

точках. З результатів розрахунків випливає, що зміна частоти нелінійних коливань при 

збільшенні амплітуди є значною. Зроблено важливий висновок, який полягає в тому, що 

депланація може змінити характер поведінки скелетних кривих.  

Проведено аналіз різних магістралей окислювача ракетоносіїв. Побудована більш 

досконала у порівнянні з аналогами нелінійна математична модель газорідинного демпфера 

коливань і вироблені методи лінеаризації цієї моделі. Запропоновано метод вибору параметрів 

газорідинного демпфера коливань, який використовує математичну модель з одним ступенем 

свободи. Запропоновано якісно новий метод розрахунку згинально-згинально-поздовжніх 

коливань корпусу ракетоносія.  

Отримано більш точну модель нелінійних коливань несиметричного однодискового 

ротора в коротких підшипниках ковзання з урахуванням гіроскопічних моментів, що діють на 

диск. Сили масляного шару представлені виразами аж до кубічної складової щодо узагальнених 

переміщень і швидкостей. Автоколивання досліджується сучасним методом нелінійних 

нормальних форм коливань. З результатів чисельного моделювання виявлено, що в системі 

присутні як моногармонічні так і полігармонічні коливання, крім того, такі рухи зазнають 

множинні біфуркації. Автоколивання можуть виникати при частотах значно менших, ніж 

частота виникнення біфуркації Хопфа. 
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За результатами досліджень були розроблені нові важливі рекомендації щодо 

удосконалення конструювання енергетичного обладнання, запобігання небезпечних режимів 

руху, поліпшення якості устаткування і підвищення його ефективності. 

 

Проведено апробацію методів енергозаощаджуючого очищення речовин за допомогою 

імпульсного коронного розряду (ІКР) з розширеною зоною іонізації.  

Відмінними рисами і перевагами використання такого електрофізичного явища як 

імпульсний коронний розряд з розширеною зоною іонізації є низькі, порівняно з іншими 

методами обробки газових викидів, питомі енерговитрати в лабораторних умовах, малий 

аерогідродинамічний опір в реакторах з ІКРРЗІ. Результати роботи вже використовуються для 

очищення газових викидів імпульсним коронним розрядом. Термін використання установки 

ІКРРЗІ на підприємстві «ЕЛГА» (м. Шостка Сумської області, Україна) по переробці токсичних 

відходів складає вже більше чотирьох років (аналоги такому використанню нам невідомі). При 

цьому повністю з газових викидів видаляються SO2 та CO. Проведено попередні дослідження в 

інтересах Харківського коксового заводу. 

Перевагою експериментального зразка генератора ІКР із загострювачем з використанням 

багатозазорного розрядника є можливість одержання коротких (наносекундного діапазону) 

стабільних імпульсів в реакторі ІКР з високою частотою проходження. Експериментальна 

перевірка показала, що вибір моментів вмикання и вимикання IGBT-ключа вельми суттєво 

впливає на енергоспоживання, енергоєфективність експериментального зразка генератора ІКР і 

на форму імпульсів на ІКР-реакторі. Для даного реактора при інших рівних умовах мінімальне 

енергоспоживання менше від максимального в  3,5 рази. Але мінімальне енергоспоживання 

дає не найкращі ІКР в реакторі. Тому є раціональні режими енергоспоживання при одержані 

найкращих (з максимальною амплітудою напруги) ІКР в реакторі. 

 

 

 
Фото електродної системи з робочим об‟ємом 

паралелепіпедної форми з ІКР над поверхнею 

води. 

Фото компактного багатозазорного 

розрядника. 

 

Високовольтні імпульси на реакторі при близькій до максимальної напрузі і при 

близькому до раціонального енергоспоживанні мають негативну полярність. 

За допомогою створеного генератора з ІТ на феритовому магнітопроводі були проведені 

експерименти по конверсії NОх і СО2 у вказаному вище коаксіальному реакторі з ІКР при 

міжелектродному зазорі d=5 мм. Досягнуте зменшення NО в 4 рази, а NО2 – у  2,5 рази при 

початковому вмісті NО 200 ppm, а NО2 – 20 ppm (parts per million). Вимірювання проведені 

приладом ОКСИ 5М-5, вхід якого від‟єднувався безпосередньо до вихідного патрубка ректора, 

усередині якого знаходилася газова суміш (повітря і NОх) під надмірним тиском 0,81,5 атм. 

Практична цінність розроблених основ нової електророзрядної технології полягає в 

можливості вперше в промислових масштабах очищувати та знешкоджувати газові викиди від 

небажаних газових і газоподібних складових. Ця технологія очищення за допомогою 

імпульсного коронного розряду має величезну екологічну і, імовірно, економічну значущість і 
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може використовуватися не тільки в Україні, але й в багатьох інших країнах світу, у тому числі 

у розвинутих країнах. Ця робота продовжуєує низку робіт на основі імпульсного коронного 

розряду, які можуть привести до створення низки нових високовольтних технологій. 

В імпульсному коронному розряді з розширеною зоною іонізації ця зона, або чохол 

корони, може займати більше половини об‟єму усієї робочої зони електродної системи. В 

класичному коронному розряді ця зона складає у відсотковому відношенні маленьку частку 

усього робочого об‟єму електродної системи. Це відкриває такі шляхи просування на ринки 

плазмохімічних, електророзрядних технологій, що використовують фізичне явище ІКРРЗІ, як 

впровадження на якісному рівні ще більш енергоефективних технологій. Плазмохімічні, 

електророзрядні технології очищення газів, що відходять, у різноманітних виробництвах, інші 

технології, де використовується ІКРРЗІ для одержання високоінтенсивних діючих фізичних 

факторів (електронів, радикалів ОН, атомарного кисню, озону, широкосмугового 

випромінювання та ін.), є більш енергоефективними, ніж технології, що використовуються у 

теперішній час. Більше того, відкривається принципова можливість одержувати корисні 

речовини безпосередньо з відходів у вигляді газових викидів, наприклад, синтез-газ, інші 

водневмісні речовини і т.д. 

Треба відмітити, що розроблені ІКР-технології, у тому числі технологія з підвищеною 

частотою проходження імпульсів, очищення газових викидів може використовуватися в будь-

яких установках і технологіях по переробці відходів, в біогазових установках, в котельних, 

теплоелектростанціях, металургійних підприємствах, коксохімічних і хімічних заводах, 

вихлопів від двигунів внутрішнього згорання, всюди, де є газові викиди, які потрібно очищати 

від газових домішок. 

 

Вироблено рекомендації зі зменшення рівня завад і практичному визначенню їхнього 

рівня шляхом подачі в ділянки заземлюючого пристрою струму, що імітує струм 

досліджуваного режиму (при гальванічному зв'язку), або частотного сигналу (ВЧ або НЧ) від 

зовнішнього іспитового генератора на провідники, що імітують шини ПС (при ємнісному 

зв'язку). 

Вимоги до ЕМО на об'єктах важкої промисловості, силових установок і комутаційних 

станцій країн Європейського Союзу наведені в МЕК 61000-2-5-1995 Електромагнітна 

сумісність (ЕМС) – Частина 2 – 5: Електромагнітна обстановка – Класифікація 

електромагнітних обстановок. Базова публікація ЕМС, а вимоги до стійкості устаткування до 

навколишнього електромагнітного середовища електричних станцій і підстанцій – МЕК 61000-

6-5-2001 Електромагнітна сумісність (ЕМС) – Частина 6 – 5: Загальні стандарти – 

Завадостійкість технічних засобів, застосовуваних на електростанціях і підстанціях. 

Оскільки практично відсутня можливість відтворення й впливу на устаткування об'єктів 

найбільш потужних  дестабілізуючих ЕМО факторів, таких, наприклад, як повномасштабний 

удар блискавки, важливу роль у визначенні ЕМО грають непрямі методи - розрахункові 

визначення параметрів електромагнітних завад у фізичних моделях ланцюгів і практичне 

визначення завад у ланцюгах при масштабуванні імітації впливу на досліджувані електричні 

кола спеціальним  електрофізичним  устаткуванням 

На цей час в Україні не існує єдиних вимог до ЕМО та ЕМС та спеціальних методик, що 

дозволяють визначити ЕМО при реальних рівнях завад, що впливають, і на підставі порівняння 

їх з електромагнітною стійкістю устаткування визначити необхідність і характер технічних 

заходів щодо забезпечення необхідного рівня надійності роботи об'єкта. 

Тому розробка розрахунково-експериментальних методів дослідження електромагнітних 

завад в електричних колах електроенергооб‟єктів, обумовлених зміною ЕМО в результаті удару 

блискавки є актуальною задачею. 

Проведено експериментальні дослідження та збір даних на різних об'єктах України – на 

підстанції "Нікопольська-330 кВ" Дніпровської ЕС НЕК "Укренерго", на об'эктах ВП "ЮЖНО-
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Украънська АЕС", на 7 підстанціях ВАТ "Запоріжжяобленерго", на комплексу будівель ВАТ 

Харківськекар'єроуправління" та на заземлювальному пристрою та системі блискавкозахисту 

обладнання систем охоронної сигналізації, відеоспостереження та зовнішнього освітлення 

території тютюнової фабрики, розташованої за адресою: Харківський р-н, с. Комуніст, в`їзд 

Польовий, 1 ТОВ «Окін Фесіліти УА» та інш. 

Під час експериментальних досліджень ЕМЗ в частині впливу на обладнання удару 

блискавки встановлено, що практично всі досліджені об'єкти (близько 15 об'єктів) виконані з 

порушеннями вимог проектної та нормативної документації щодо улаштування 

блискавкозахисту.  

Це знижує надійність блискавкозахисту ПС і безпеку обслуговуючого персоналу, 

призводить до виникнення небезпечних значень напруги завад, здатних вивести з ладу 

обладнання вторинних кіл, а також може призвести до прориву імпульсного струму блискавки в 

середину будівлі і його подальшого розтікання по кабельним лініям ВЧ зв'язку, комп'ютерних 

мереж, електропроводки, пожежної та охоронної сигналізації та іншим інженерним системам 

будівлі, що знижує безпеку обслуговуючого персоналу, збільшує можливість виникнення 

пожежі і може призвести до виходу з ладу обладнання вказаних систем. 

В Україні вперше розроблено розрахунково-експериментальні методи визначення 

максимальних рівнів ЕМЗ при імітації електромагнітних явищ природного та штучного 

походження основані на використанні вимірювальних комплексів "ИК-1У" 

Методи визначенню ЕМЗ можуть застосовуватися не тільки з метою підвищення безпеки 

охорони праці, зберігання і забезпечення нормального функціонування устаткування, але й при 

ремонтних роботах та реконструкції ПС, для перевірки якості монтажу нових ЗП та тих, що 

реконструюються, а також для упорядкування паспорта на ВРП, у якому буде подана схема ЗП, 

періодичність його перевірки і т.п. Її можна застосовувати при дослідженні будь-яких об'єктів, 

що мають ЗП, заводів або цехів, насосно-перекачувальних станцій, АТС, банківських 

електронних систем і т.п. 

Результати, отримані в рамках проекту, використовуються для забезпечення 

електромагнітної безпеки високотехнологічних об‟єктів таких як НАЕК "Енергоатом" ВП 

"Рівненська АЕС" та ВП "Южно-Українська АЕС", а також у банківської електронної системи, 

автоматики магістральних газопроводів та залізниці, АСУ ТП.  

 

Шляхом проведення експериментально-теоретичних досліджень здійснено обґрунтування 

нових методів визначення метрологічних характеристик засобів вимірювання високих 

імпульсних напруг та великих імпульсних струмів за доробки Еталону-РЕМП. 

Здійснено апробацію цих методів шляхом розроблення та створення експериментальних 

зразків Еталону-С та Еталону-Н, які далі було об‟єднано в Еталон-СН, чотирьох зразків 

експериментальних макетів засобів вимірювання високих імпульсних напруг та трьох зразків 

експериментальних макетів засобів вимірювання великих імпульсних струмів.  

Експериментально перевірена і доведена методика вимірювання на Еталоні-СН 

метрологічних характеристик засобів вимірювання високих імпульсних напруг та великих 

імпульсних струмів. На засаді цього розроблено проект методики державної атестації 

відповідних засобів вимірювальної техніки. 

Науково обґрунтовано методику оцінки невизначеностей результатів метрологічної 

атестації засобів вимірювання великих імпульсних напруг та струмів на Еталоні-СН. 

Підтверджено, що розширена невизначеність результатів атестації ЗВТ не перевищує 3%, що 

суттєве менш ніж за використання традиційних методів. 

Розроблено наукові засади побудови експериментального зразку комплексу 

автоматизованої обробки експериментальних даних. 
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Вперше у світовій практиці реалізовано новий метод визначення метрологічних 

характеристик засобів вимірювання високих імпульсних напруг та великих імпульсних струмів, 

який забезпечує суттєве підвищення достовірності результатів атестації таких ЗВТ. 

Вперше у світовій практиці розроблена методика експериментального визначення 

метрологічних характеристик засобів вимірювання високих імпульсних напруг та великих 

імпульсних струмів з урахуванням усіх факторів, які притаманні реальному штатному 

використанню ЗВТ. Методика реалізована за використання розробленого в рамках цієї НДР 

Еталону великих імпульсних напруг та струмів (Еталоні-СН). Отримано змогу проведення 

метрологічної атестації ЗВТ в наносекундному та мікросекундному діапазонах. Це дозволить 

після визнання Еталону-СН на державному рівні, забезпечити проведення державної 

метрологічної атестації унікальних засобів вимірювання великих імпульсних напруг та струмів. 

Потреба в цьому є актуальною для багатьох випробувальних лабораторій та підприємств 

України, у тому числі Експериментальної бази НДПКІ „Молнія” НТУ «ХПІ» – об‟єкта 

національного надбання України. Таким чином, підвищується достовірність та легітимність 

результатів вимірювання високих імпульсних напруг та великих імпульсних струмів, що є 

невід‟ємною складовою сучасних випробувань технічних засобів на відповідність вимогам 

Технічного регламенту України з електромагнітної сумісності. 

 

Запропоновано та експериментально підтверджено нові науково-технічні рішення щодо 

електротехнологічної можливості отримання дрібнодисперсних провідникових матеріалів з 

субмікронними частками за допомогою потужного високовольтного електрофізичного 

обладнання в рамках науково-навчального комплексу НТУ "ХПІ" Міносвіти і науки України. 

Створені експериментальні зразкі унікального потужного високовольтного 

електрофізичного обладнання на основі ВЕФУ, якє може бути застосоване при отриманні за 

допомогою явища ЕВ провідникових дрібнодисперсних матеріалів, що використовуються у 

сучасних нанотехнологіях.. Результати роботи дозволять певним чином удосконалити існуючі 

електротехнології отримання провідникових дрібнодисперсних матеріалів з субмікронними та 

наноструктурними частками. 

На основі розробленої технічної документації був створено дослідний повномасштабний 

макет потужного високовольтного генератора імпульсного струму, який був застований при 

отриманні за допомогою явища ЕВ дрібнодисперсних провідникових матеріалів та зараз 

використовується у практичної та науково-дослідної роботі НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ". 

Експериментальний зразок електротехнологічного устаткування ВЕФУ захищено 

патентом України на винахід №92045 “Спосіб і пристрій для генерування імпульсних 

електромагнітних полів”/ М.І. Баранов (заявка від № а 2008 07030 від 20.05.2008 р.), Бюл. №18 

від 27.09.2010 р. 

Запропоновано та експериментально підтверджено нові науково-технічні рішення щодо 

електротехнологічної можливості отримання дрібнодисперсних провідникових матеріалів з 

субмікронними частками за допомогою потужного високовольтного електрофізичного 

обладнання в рамках науково-навчального комплексу НТУ "ХПІ" Міносвіти і науки України. 

Отримані нові наукові результати розподілів дрейфуючих вільних електронів у металевих 

структурах з ВІС при ЕВ базуються на фундаментальних положеннях квантової фізики і 

електродинаміки. У теперішній час вітчизняних або зарубіжних аналогів цим фізико-

математичним моделям розподілу вільних електронів у металевих провідниках немає. У 

Україні відсутні аналогі створеному високовольтному устаткуванню для отримання 

провідникових дрібнодисперсних матеріалів з субмікронними та наноструктурними частками. 

На основі розробленої технічної документації був створено дослідний повномасштабний 

макет потужного високовольтного генератора імпульсного струму, який був застований при 

отриманні за допомогою явища ЕВ дрібнодисперсних провідникових матеріалів та зараз 

використовується у практичної та науково-дослідної роботі НДПКІ "Молнія" НТУ "ХПІ". За 
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допомогою створених на експериментальній базі НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» електричних 

схем та пристроїв потужної високовольтної електрофізичної установки типу УИТОМ-1, яка 

була використана при здійсненні явища ЕВ тонких металевих провідників та отриманні 

дрібнодисперсних провідникових матеріалів, були виконані дослідження, що спрямовані на 

виконання госпдоговірних тем №201191 від 01.06.2009 р. та №201226 від 22.12.2009 р. 

(Замовник − АНТК «Антонов», м. Київ) у об‟сязі до 50 тис. грн. 

 

Нові речовини та матеріали 

 

Розроблена експериментальна установка для органічного синтезу під тиском - для 

проведення дослідження реакції взаємодії оксиранових (епоксидних) циклів з  СО2 у 

надкритичному стані з утворенням циклокарбонатів. 

Оптимізована лабораторна технологія синтезу модельного п'ятичленного циклокар-бонату 

(4-фенокси-1,3-діоксолан-2-он) реакцією фенілгліцидилового етеру (ФГЕ) з СО2 у присутності 

каталізатора- тетрабутиламоній броміду (ТБАБ).  

Розроблена лабораторна технологія синтезу фурфурилоксипропілциклокарбонату 

(ФОПЦК) реакцією ЕФУ з  СО2 у надкритичному стані. 

Розроблена лабораторна технологія синтезу моноадуктів Дільса-Альдера ФОПЦК  з 

малеїмідом та його похідним – мета-толіл-малеїмідом та біс-адуктів - з біс-малеїмідом та його 

похідними – біс-малеїмід-діамін-дифеніл-метаном і біс-малеїмід- гексаметилен-діаміном. 

Одержані біфункціональні мономери з кінцевими ЦК группами – напівпродукти для синтезу 

неізоціанатних полігідроксиуретанів. 

Розроблена лабораторна технологія одержання лінійних "неізоціанатних " полі-

гідроксиуретанів реакцією біфункціональних мономерів з кінцевими ЦК групамии з 

аліфатичними ді(полі)амінами.    

Одержані лабораторні зразки полігідроксиуретанів, визначені їх фізико-механічні 

властивості покриттів на їх основі. 

Визначена науково-технічна і конструкторська документація щодо створення пілотної 

установки (з попередньою домовленістю з колумбійською стороною в рамках Національної 

програми республіки Колумбія). 

Дослідження по синтезу фурфурилоксипропілциклокарбонату (ФОПЦК) спрямовані на 

розширення сировинної бази для нових екологічно безпечних, реакційно здатних моно-мерів, 

на основі яких одержуються лінійні та сітчасті олігомери та полімери.  

Використання відходів сільськогосподарського виробництва дає змогу значно збільшити 

асортимент лакофарбової продукції та покращити умови виробництва та умови застосування 

екологічно безпечних (з точки зори токсико-гігієнічних вимог) як вихід-них речовин, так і лаків 

і фарб на їх основі.  

Одержання неізоціанатних ПУ реакцією циклокарбонатів з первинними амінами є   більш  

безпечним методом синтезу ПУ, ніж традиційний: він не використовує високо-токсичні 

ізоціанати, і в ході реакції  не утворюються леткі або нелеткі побічні продукти. Нові матеріали 

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  хімічно стійкі та термостійкі  захисні покриття у різних галузях 

промисловості.   

 

Розроблені в результаті виконання досліджень технології керамічних матеріалів та 

покриттів мають низку переваг над вітчизняними та зарубіжними аналогами, а саме: здійснено 

теоретично обгрунтований вибір технологій для фритованих та нефритованих покриттів і 

композиційних матеріалів за результатами дослідження систем оксидів SiO2–CaO–SnO2, CaO–

Al2O3–SnO2, що показали наявність в них низькотемпературних евтектик (1626 К, 1693 К 
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відповідно); розроблено  склади фритованих зміцнених склокристалічних покриттів з 

температурою випалу 1020-1040 
о
С при загальній тривалості випалу 45-60 хвил., в безлужних 

системах оксидів з мінімальною кількістю плавнів; показано прогнозними розрахунками 

структурних показників та рівню властивостей, що експериментальні фритовані композиції 

мають відрізнятися підвищеною щільністю та зниженими значеннями теплового розширення;  

синтезовані фритовані склокристалічні покриття по кераміці з конструкційною міцністю 

(міцність на вигин 150-175 МПа, мікротвердість 5500-6500 МПа, стійкість до  дії  удару 5-6 Нм, 

стиранність 0,015 г/см
2
,  термостійкість до 250 

о
С), в яких основною кристалічною фазою є 

тонко кристалічний SnO2 (каситерит) з розмірами кристалів 0,1-10 мкм, супутніми фазами – 

кварц і муліт при мінімальній кількості склофази, відмінністю яких є малокомпонентність та 

енергоекономічність; в порівнянні з відомими вітчизняними та закордонними технологіями 

господарчого фарфору, що включають дворазовий випал з температурою формування 1200–

1350 
о
С, розроблена новітня технологія нефритованих покриттів з більш низькою температурою 

формування (не вище 1200 
о
С) з використанням одноразового випалу, яка дозволяє отримувати 

якісні вироби господарчого і технічного призначення. 

Визначено технічні та експлуатаційні властивості нефритованих покриттів і показано, що 

введення в їх склад добавки SnO2 значно поліпшило весь комплекс властивостей, а саме: 

термостійкість 10-12 теплозмін порівняно з 3-9 для  відомих  складів;  мікротвердість  7000-

7200 МПа; блиск 70-76 %; білизна 82-86 %. 

 

          
Мікроструктура покриття 

 

Розроблена на основі знайдених закономірностей технологія отримання фарфору 

господарчого і технічного призначення за технологією одноразового випалу в порівнянні з 

існуючими технологіями з дворазовим випалом дозволяє суттєво знизити температуру 

випалу більше, ніж на 100 
о
С, та отримати вироби з необхідними характеристиками 

міцності, блиску, білизни та термостійкості. 

Розроблена технологія та оптимізована область складів композиційного матеріалу з 

високою конструкційною міцністю, щільністю, мінімальною пористістю та вогнетривкістю. 

Відмінністю технології є використання високоглиноземних матеріалів, що сприяє підвищенню 

значень механічних властивостей, а саме -  межі міцності при стиску. 

Використання розробок у виробництві господарчо-побутового фарфору на підприємствах 

керамічної промисловості України дозволяє реалізувати переваги запропонованої технології, 

яка передбачає суттєве зниження температури випалу виробів (з 1300 
о
С до 1150 

 о
С ) при 

застосуванні однократного випалу замість двократного, що  дозволить одержати значний 

економічний ефект за рахунок економії енерго- та матеріальних ресурсів 

 

В системі MgO–Al2O3–TiO2–SiO2 одержано жаростійкий композиційний матеріал з 

високою міцністю (30-50 МПа) та низькою пористістю (15-17 %). 
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На базі отриманих результатів можливо виготовлення та просування на ринок керамічних 

виробів, що придатні в нетрадиційних областях застосування (зносостійка кераміка, удароміцна 

кераміка, термостійка кераміка, тощо). 

 

Теоретично обґрунтована та експериментально доведена можливість отримання 

високоміцного щільноспеченого матеріалу в умовах нестаціонарних режимів випалу за рахунок 

регулювання кількісного та якісного складу рідкої фази шляхом комплексного хімічного 

модифікування та створення умов для її самоармування мікрокристалічним мулітом; 

встановлені закономірності формування структури та фазового складу керамограніту з 

комплексом високих фізико-механічних та експлуатаційних властивостей в умовах форсованої 

термообробки. Вперше встановлено наступне: здійснено поглиблене вивчення КПШС родовищ, 

розташованих в межах Приазовського кристалічного масиву та встановлена доцільність їх 

використання в технології кам‟яно-керамічних виробів. Доведена можливість інтенсифікації 

спікання керамічних мас в умовах скороченої  термообробки  при температурі 1170 
о
С на основі 

дослідної КПШС за рахунок прискореного утворення розплаву та спрямованого регулювання 

його властивостей. Встановлено залежності основних характеристик спікання керамогранітних 

мас на основі глин різного мінерального складу від калієвого модуля КПШС. Визначено 

оптимальний склад комплексної розріджуючої добавки, що дозволяє ефективно розріджувати 

полімінеральні глинисті суспензії та стабілізувати систему в розрідженому стані. Встановлено 

особливості формування високоміцного керамограніту, які полягають у спіканні за участю 

розплаву з оптимальними властивостями та його наступній рівномірній об‟ємній кристалізації  

з утворенням мікрокристалічного муліту. Визначено, що для отримання високоміцних 

щільноспечених виробів з водопоглинанням до 0,5 % кількість залишкової склофази має 

становити 20–25 %. 

В сучасному будівництві все ширше застосовують новітню щільноспечену кераміку, яка 

відноситься до класу вітрифікованих кам‟яно-керамічних матеріалів.  Керамогранітна плитка, 

яка характеризується високою щільністю, твердістю і тонкозернистою структурою, є відносно 

новим видом будівельної кераміки, яка здобула останнім часом велику  популярність на ринку 

матеріалів для будівельної індустрії.  

Керамограніт навіть без скловидного покриття є непроникним для рідин і газів, оскільки 

характеризується максимальним ступенем спікання (водопоглинання не більше 0,5 %). Для 

порівняння: водопоглинання плиток для підлоги, які належать за класифікацією до 

щільноспечених керамічних матеріалів, становить 4 %. За класифікацією згідно ISO 13006  

керамогранітна плитка, яка має водопоглинання не вище 0,5 % та міцність на згин не менше 27 

МПа, належить до керамічних плиток класу BIa.  

 

Аналіз складів сировинних матеріалів, які використовуються при виготовленні 

керамограніту, показав, що основою для створення керамогранітних мас є система Na2O–K2O–

Al2O3–SiO2 та її підсистеми. Проведений аналіз патентної літератури дозволив встановити, що 

існуючі розробки дозволяють отримати щільноспечені керамічні матеріали, які 

характеризуються недостатнім рівнем спікання (водопоглинання матеріалу перевищує 2 %), або 

вимагають високих температур випалу (більше 1250 
о
С), що не відповідає концепції 

енергозбереження в технології керамограніту.  

Керамограніт на основі розроблених мас, отриманий в результаті реалізації принципів 

енергозаощадження при максимальній температурі 1170 
о
С, характеризується  високою 

механічною міцністю (межа міцності на згин становить 38 МПА) та стійкістю до глибокого 

абразивного зносу (втрати при спрацьовуванні складають 138 мм
3
).  

Для порівняння, керамограніта плитка ОАО «АТЕМ», яка містить турецький польовий 

шпат та випалюється при температурі 1230 
о
С, має наступні механічні властивості (межа 
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міцності на згин складає 31 МПа; зносостійкість, що характеризується втратами при 

спрацьовуванні, становить 142 мм
3
).  

Отримана в результаті роботи керамогранітна плитка характеризується також більш 

низьким рівнем водопоглинання 0,2 % (в порівнянні з водопоглинанням 0,5 %, який має 

продукція того ж виробника), що обумовлює підвищену морозостійкість отриманих виробів 

(матеріал витримує більш ніж 50 циклів заморожування та відтаювання). Створений 

керамограніт має також високу стійкість по відношенню до 20 % розчину HCl, що розширює 

спектр можливих галузей використання керамогранітної плитки, як матеріалу для 

обличкування стін та підлоги у промислових приміщеннях підприємств хімічної та  харчової  

промисловості.  

Таким чином, перевагою розроблених матеріалів, окрім підвищених показників фізико-

механічних властивостей, є по-перше, використання виключно вітчизняних сировинних 

матеріалів, а по-друге, можливість економії технологічного палива (природного газу) за 

рахунок зменшення температури термообробки виробів на 50-70 
о
С, що суттєво зменшує їх 

собівартість у порівнянні з вітчизняними та зарубіжними аналогами. 

Впровадження розробок у промислове виробництво створить передумови для 

прискореного  розвитка  виробництва  керамограніту в Україні, забезпечить підвищення 

конкурентоздатності продукції українських виробників, сприятиме виключенню імпорту 

польовошпатової сировини,  збільшенню сегменту вітчизняної продукції та протидії експансії 

імпортного керамограніту на вітчизняному ринку будівельних матеріалів.   

Розробка складів керамограніту на основі вітчизняної КПШС та опрацювання 

технологічних параметрів виробництва забезпечує виключення імпорту сировини та 

використання технологічних резервів енергозаощадження,  що в цілому сприятиме підвищенню 

конкурентноздатності керамогранітних виробів українського виробника.  

Розроблена розріджуюча добавка на основі триполіфосфату натрію, лігносульфонату 

натрію та неонолу АФ9-12, комплексна дія якої забезпечує ефективне розрідження глинистих 

суспензій при застосуванні глинистої сировини різного мінерального складу.  Використання 

комплексної розріджуючої добавки дозволяє знизити вологість шлікерів на 8 %, що забезпечує 

скорочення енерговитрат  на етапі масоприготування при виробництві керамограніту. 

Проведені в умовах ЗАТ «Zeus-Ceramic» (м. Слов‟янськ) лабораторно-промислові 

випробування підтвердили ефективність розробок, впровадження яких дозволить вітчизняним 

підприємствам-виробникам керамограніту відмовитись від імпорту польовошпатових 

матеріалів та отримати економічний ефект за рахунок більш низької собівартості 

польовошпатової сировини  і зниження енерговитрат на виробництво. 

Виконані дослідження дозволяють розширити взаємовигідні зв‟язки з ТОВ «Атем», ЗАО 

«Піастрела-К (м. Київ), ЗАТ «Харківський плитковий завод» (м. Харків), ЗАТ «Керамейя», а 

також споріднених підприємств країн СНД. 

 

Вперше в Україні вирішена актуальна проблема 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. 
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Вид дослідження 

Питомі втрати маси емалевого  

покриття, г/м
2 
 

25Ц Б 1 
Імпортний 

 аналог 

Кислотостійкість 

ISO 2742:98 

6,5 

 

0,38 

 
 

0,59 

 

Водостійкість 

ISO 2744:98 
8,9 0,4 0,9 

Термостійкость ISO 

2747, 2723 

Кількість термоциклів (200ºС – 15ºС) 

3 4 3 

 

Водостійкість і хімічна стійкість розроблених склоемалевих покриттів 

 

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 – безгрунтових хімічно та термічно стійких 

екологічно безпечних склоемалей для технології PUESTA для України полягає в реальній 

можливості випуску високоякісних конкурентоспроможних виробів, у створенні нових робочих 

місць на підприємствах, які виробляють ЕВН, та у суттєвому зниженні імпортозалежності 

країни в цілому.  

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. 

 

Розроблена рентгенооптична схема з використанням вторинного випромінювача, в якій 

здійснене оптимальне розташування елементів для зменшення шляху довгохвильового 

рентгенівського випромінювання в повітрі. Застосування вторинного випромінювача в кристал-

дифракційній схемі забезпечує збільшення контрастності аналітичних ліній в 3 † 10 разів за 
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рахунок усунення фона розсіювання суцільного спектра. Завдяки використанню вторинного 

випромінювача зі срібла отримано зростання контрастності спектрів в 2030 разів. Створено 

експериментальну установку з ніобієвим випромінювачем, у якій інтенсивність спектральної 

лінії  Se - K  досягає 13000 імп/с, контрастність 5400. 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. При потужності трубки 0,01 кВт забезпечується 

практично така ж контрастність ліній, як і у фокусуючій кристал-дифракційній схемі з 

потужним джерелом 1,2 кВт.  Сторазовий виграш у контрастності в порівнянні зі стандартною 

схемою РФА забезпечує визначення хрому й свинцю у водяних розчинах за 

експериментальними градуювальними функціями, починаючи з 0,05 ppm, а межа виявлення 

домішок Ti, V, Cr і Мn в алюмінієвих сплавах знижена до 0,1†0,2 ppm. Компактність схеми 

дозволяє реєструвати лінії легких елементів без вакуумування проби.  

Нові конструкції вікон і оптимізація інших робочих вузлів вакуумного спектрометра 

дозволили розширити діапазон реєстрації випромінювань легких елементів аж до бору. 

 

 
Підтримка вікна з поліімідної смоли, пропущення 75% 

 

Використання розробленої рентгенооптичної схеми із оптимальним розташуванням 

джерела первинного випромінювання та вторинним випромінювачем забезпечує надвисокий 

рівень чутливості навіть на малопотужній рентгенівській трубці. При потужності трубки 0,01 

кВт отримана практично така ж контрастність ліній, як і у стандартній фокусуючій кристал-

дифракційній схемі з потужним джерелом 1,2 кВт. 

Експериментально визначені межі виявлення свинцю та  хрому у водних розчинах. 

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, є ,щонайменше, в 20 разів 

кращими за одержані стандартним методом РФА та наближаються до одержаних 

найчутливішим методом аналізу розчинів – методом атомно- абсорбційної мікроскопії.  

Вперше за стандартною методикою калібрувальних вимірів були досліджені порошкові 

проби системи  Al-O і побудовані графіки градуювання як для алюмінію, так і для кисню. Для 

збільшення чутливості запропоновано використовувати відношення сигналів О и Al. Раніше 

при відсутності можливості визначення кисню прямими вимірами, його визначали 

розрахунковим шляхом. Встановлено, що методом градуювальної функції кількісні виміри цих 

елементів можна робити від 0,1 ppm. Ця величина в 510 разів нижче за межу виявлення 

стандартного рентгенофлуоресцентного аналізу. 

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.  У стандартних зразках алюмінієвих 

сплавів методом сканування задовільно вимірюються ванадій, титан, хром, починаючи з 35 

ppm, а методом градуювальної функції межа виявлення цих елементів становить близько  

0,30,5 ppm. Сірку та фосфор в стандартних зразках низьколегованих сталей та чавунів вдалося 
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кількісно вимірювати починаючи з 0,005%мас., а кремній – з 0,1%мас., що досі було недосяжно 

на апаратурі без застосування вакууму. 

Аналіз легких хімічних елементів другого рядка періодичної системи Менделєєва від В до 

F за допомогою РФА перебуває в стадії впровадження на сучасних приладах провідних 

світових виробників. Особливий інтерес представляє проблема визначення вуглецю в 

матеріалах. Для найбільш ефективного використання можливостей рентгенооптичної апаратури 

при аналізі на вуглець були застосовані багатошарові дзеркала-аналізатори Со-С  з 

оптимізацією періоду дзеркала. Дзеркала Со-С з періодом d = 4,4 нм і двох коліматорів Соллера 

були розраховані на одержання напівширини лінії вуглецю  = 0,257 нм, при цьому кутова 

розбіжність коліматора в дифрагированном пучку була в 3,5 рази менше, ніж у первинному. 

Експериментальне значення напівширини, отримане за цією схемою, склало   = 0,279 нм. 

При зниженні пікової інтенсивності лише приблизно в 1,6 рази, вдалося більше ніж в чотири 

рази знизити фон. За стандартними зразками сталей і чавунів був побудований калібрувальний 

графік. Застосування  оптимізованої схеми вимірювання забезпечило можливість вимірів 

вуглецю в сталях, починаючи зі вмісту 0,2 %, що досі було неможливо для методів РФА.  

У модифікованій рентгенооптичній схемі із флуоресцентним анодом було здійснено 

калібрування для систем Fe-C і Ti-H. Для системи Fe-C  концентраційна чутливість склала 2 % 

на 1% мас, що цілком достатньо для виміру вуглецю з точністю 0,05 % мас.   Доведено 

можливість вимірювання вмісту вуглецю в низьколегованих сталях на портативному 

рентгенофлуоресцентному спектрометрі при оптимізації рентгенооптичної схеми за фоновом 

сигналом. У діапазоні масових часток 0,1†1,5% абсолютна похибка вимірювань становить 

0,077%мас. 

Рентгенівські методи аналізу складу матеріалів є перспективними для застосування у 

галузях металургії, гірничо-збагачувальній промисловості, екології та криміналістиці завдяки 

неруйнівному характеру вимірювань, високій експресності й низькій собівартості визначення 

елементів. Застосування розробленої рентгенооптичної схеми з використанням вторинного 

випромінювача з оптимальним розташуванням елементів для зменшення шляху 

довгохвильового рентгенівського випромінювання в повітрі та використання вторинного 

випромінювача зі срібла дозволило отримати зростання контрастності спектрів в 2030 разів.  

Вирішена проблема визначення вуглецю в матеріалах неруйнівним методом РФА. 

Застосування  оптимізованої схеми вимірювання забезпечило можливість вимірів вуглецю в 

сталях, починаючи зі вмісту 0,2 %. Для системи Fe-C  концентраційна чутливість склала 2 % на 

1% мас, що цілком достатньо для виміру вуглецю з точністю 0,05 % мас. 

 

 
1анод рентгенівської трубки; 2вторинний випромінювач; 3 досліджуваний зразок; 

4 твердотільний детектор 

Схема із вторинним випромінювачем: 
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Макет вторинного випромінювача дозволив отримати контрастність аналітичних ліній 

декількох чистих металів: нікелю, міді, хрому та ін. понад 60.000. Таким чином, навіть на 

макетному зразку досягнуто рівень чутливості, необхідний для застосування метода РФА в 

галузі технології надчистих матеріалів та криміналістиці. 

 

Важливим досягненням для галузі екології є доказана можливість виявлення свинцю 

та  хрому у водних розчинах. 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, є ,щонайменше, в 20 разів кращими за одержані стандартним методом РФА 

та наближаються до одержаних найчутливішим методом аналізу розчинів – методом 

атомно- абсорбційної мікроскопії.  
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7. Інформація про діяльність структурних підрозділів з комерціалізації науково-

технічних розробок 

 

 З метою ефективного використання інтелектуального і творчого потенціалу, 

забезпечення сучасних методів управління діяльністю у сфері інтелектуальної власності в НТУ 

«ХПІ» створено два центри комерціалізації науково-технічних розробок:  

 - Центр комерціалізації інтелектуальної власності і трансферу технологій; 

 - Центр трансферу технологій. 

 Діяльність Центру комерціалізації інтелектуальної власності і трансферу технологій 

забезпечують на громадських засадах фахівці НДЧ (патентно-ліцензійна агенція), кафедри 

інформатики та інтелектуальної власності (науково-дослідна лабораторія проблем 

інтелектуальної власності та інноваційного підприємництва, бюро інформаційно-

аналітичного забезпечення та планування інновацій, бюро з оцінки інтелектуальної 

власності, центр консультацій та тренінгів з питань інтелектуальної власності та 

інноваційного підприємництва) та кафедри управління проектами (бюро з інвестицій та 

трансферу технологій). У 2010 році зусилля фахівців цих підрозділів були зосереджені на 

вирішенні таких завдань. 

 1. Розробка договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності. 
Центр здійснює правове забезпечення договорів, стороною яких є університет, в частині, що 

стосується правовідносин у сфері інтелектуальної власності, в тому числі дає роз‟яснення 

застосування законодавства, бере участь у переговорах і розробці проектів договорів щодо 

формування умов, прав і обов‟язків сторін (правова охорона, використання обєктів 

інтелектуальної власності, розподіл прав, забезпечення конфіденційності, виплата винагороди, 

щодо витрат і доходів тощо), здійснює контроль за їх виконанням. 

 У квітні 2010 року спільно із співробітниками бібліотеки НТУ «ХПІ» були розроблені 

Проект Положення про депозитарій «Електронний архів національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» та Авторський договір про передачу 

невиключних прав на використання твору. 

 2. Консультативно-правова, інформаційна та адміністративна допомога 

співробітникам університету. Центр надає працівникам університету і особам, які навчаються 

в НТУ «ХПІ», консультативно-правову, інформаційну і адміністративну допомогу в реалізації 

особистих немайнових і майнових прав на об єкти інтелектуальної власності, що їм належать і 

пільг, передбачених чинним законодавством і локальними нормативними актами університету. 

 Для кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» НТУ «ХПІ» подано до 

Держдепартаменту інтелектуальної власності МОН України дві заявки на реєстрацію 

авторського права, зокрема, Літературно-письмовий твір наукового характеру у вигляді 

методичних вказівок, який був створений у співавторстві працівниками кафедри проф. 

В.Березуцьким, проф. М.Латишевою, ст. викл. Т.Павленко, викл. Н.Твердохлєбовою і поданий 

у вигляді ділової гри під назвою «Травма» та літературно-письмовий твір наукового 

характеру докторанта кафедри Арафа Радван «Нові екологічні методи використання та захисту 

від сонячного випромінювання». 
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Відділ 

стратегічного управління  інтелектуальною 

власністю  та трансфером технологій 

Завідувач  

науково-дослідної частини 

(керівник Центру) 

Управління інтелектуальною власністю Управління інтелектуальною власністю 

Науково-дослідна лабораторія проблем інтелектуальної  

власності та інноваційного підприємництва кафедри 

інформатики та інтелектуальної власності 

Бюро інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

планування інновацій 

Бюро з оцінки  

інтелектуальної 

власності 

Бюро з інвестицій  

та трансферу  

технологій 

Патентно-

ліцензійна 

агенція 

Центр консультацій та тренінгів з 

питань інтелектуальної власності та 

інноваційного підприємництва 

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

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

      .   .   .  

Науково-методичне 

забезпечення 

Науково-методичне 

забезпечення 

Структура Центру комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій 

    Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” 
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 3. Науково-практична допомога. У 2010 році надано науково-практичну допомогу 

підрозділам комерціалізації інтелектуальної власності вищих навчальних закладів та науково-

дослідних інститутів України з зазначених нижче питань: 

1. Львівський національний університет ім. І.Франка – Управління інтелектуальною 

власністю. Питання щодо бухгалтерського обліку та оцінки нематеріальних 

активів. 

2. Полтавська державна аграрна академія – Визначення патентоспроможності 

об‟єкта господарської діяльності «Ккультиватор комбінований» з метою 

комерціалізації. 

3. Національний фармацевтичний університет м.Харків – Дослідження стану та 

перспективи розвитку ринку протитуберкульозних засобів. 

4. Харківський національний університет радіоелектроніки – Особливості виявлення 

та набуття прав на об‟єкти промислової власності в галузі систем управління 

робототехнічними комплексами. 

5. Національний науковий центр «Нікітський ботанічний сад», м. Ялта – Стратегії 

управління інтелектуальною власністю Нікітського ботанічного саду (НБС). 

6. Харківський національний економічний університет – Процес комерціалізації 

інтелектуальної власності вищих навчальних закладів. 

7. Український державний науково-технічний центр «Енергосталь», м. Харків – 

Питання щодо бухгалтерського обліку та оцінки нематеріальних активів. 

8. Інститут рослинництва ім. В.А.Юр єва Національної Академії наук, м. Харків – 

Питання щодо діяльності підрозділів інтелектуальної власності та 

бухгалтерського обліку та оцінки нематеріальних активів. 

9. Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор єва АМНУ, м. Харків – Питання 

щодо діяльності підрозділів інтелектуальної власності та бухгалтерського обліку 

та оцінки нематеріальних активів. 

10. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ – Питання щодо бухгалтерського 

обліку та оцінки нематеріальних активів. 

11. Національний науковий центр «Харківський Фізико-технічний інститут» - 

Питання щодо бухгалтерського обліку та оцінки нематеріальних активів. 

12. Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини – Дослідження 

стану та перспективи розвитку розробок вакцин проти хвороб птахів. 

13. ДП Харківський завод транспортного машинобудування ім. В.А.Малишева – 

Питання щодо розподілу майнових прав між співавторами та виплати їм 

авторської винагороди. 

4. Науково-дослідна і науково-методична робота в сфері інтелектуальної власності, 

трансферу технологій та інноваційного підприємництва. Відповідно до плану роботи 

науково-дослідної лабораторії проблем інтелектуальної власності та інноваційного 

підприємництва за результатами виконання держбюджетної НДР «Аналіз стану та розробка 

науково-методичного забезпечення для проведення патентно-кон‟юнктурних досліджень» 

(державний реєстраційний № 0108V001453) отримані такі результати. 

Розроблено «Методологію проведення технологічного аудиту» - для оцінки 

комерційного потенціалу й перспектив комерціалізації технологій, розроблені договори, 

положення та накази, які слід мати під час проведення технологічного аудиту, виявлення 

можливостей по комерціалізації знань, високого наукового рівня, професіоналізму наукового 

персоналу. 

Розроблено «Методику рейтингової оцінки технології», яка дозволяє визначити 

слушність ризиковості впровадження технології на основі винаходу, визначити найбільш 

перспективну технологію серед досліджуваних технологій. 
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Розроблено пропозиції щодо внесення змін до ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. 

Основні положення та порядок проведення». 

Розроблені та передані до Державного комітету України з питань науки, інновацій та 

інформатизації зауваження та пропозиції щодо проекту «Методичних рекомендацій з 

комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності». 

Розроблено «Методологію проведення патентно-кон‟юнктурних досліджень», що 

дозволить ефективно використовувати патентно-кон‟юнктурну інформацію як індикатор 

науково-технічного прогресу, а патентно-кон‟юнктурні дослідження як важливий інструмент, 

за допомогою якого вирішуються завдання оцінки конкурентів, об‟єктивного визначення серед 

них свого місця, вибору стратегічних напрямків свого подальшого розвитку, покращенню умов 

для інноваційної діяльності вітчизняних виробників, а також міжнародному трансферу 

технологій. 

5. Заходи з координації в університеті і організації навчання та підвищення 

кваліфікації у сфері інтелектуальної власності. В НТУ «ХПІ» кафедрою інформатики та 

інтелектуальної власності і Міжгалузевим інститутом післядипломної освіти здійснюються 

заходи з координації і організації в університеті навчання та підвищення кваліфікації у сфері 

інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційного підприємництва 

співробітників, студентів та аспірантів університету, працівників інноваційних підрозділів 

вищих навчальних закладів, наукових установ, організацій та підприємств регіону. За 

програмою поглибленої підготовки аспірантів університету за навчальними дисциплінами 

освітньо-професійної програми підготовки за спеціальністю «Інтелектуальна власність» 

пройшли навчання 133 аспіранти. З яких 47 аспірантів пройшли державну атестацію в МІПО 

НТУ «ХПІ» та отримали повну вищу освіту і диплом спеціаліста з інтелектуальної власності. 

6. Організація та проведення науково-практичних конференцій та семінарів. 

Спільно з Державним Департаментом інтелектуальної власності МОН України 

проведено регіональний семінар з питань правової охорони об єктів права інтелектуальної 

власності, комерціалізації, захисту прав та управління інтелектуальною власністю на 

підприємствах, установах та в організаціях усіх форм власності. 

Спільно із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності ВОІВ, м.Женева, 

Швейцарія, та Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України було 

проведено регіональний семінар «Договір про патентну кооперацію (РСТ) актуальні питання». 

 Спільно із Харківською обласною громадською організацією «Товариство аналітіків і 

професіоналів конкурентної розвідки проведено Міжнародний семінар «KnowledgeCamp   

Competitive Intelligence Camp», на який від НТУ «ХПІ» надано доповідь «Значення патентної 

інформації і патентних досліджень в підвищенні конкурентоспроможності продукції».  

Підготовлена програма семінару з питань охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності для ЗАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря».  

На кафедрі стратегічного управління в напряму «трансфер технологій» розроблено 

імітаційну модель науково-технологічного розвитку головних видів економічної діяльності 

країни, яка моделює основні взаємозв'язки між сферою освіти, сферами науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт, видами економічної діяльності країни. 

Для настроювання імітаційної моделі на реальний об'єкт використовувалася 

інформація Держкомстату України зі сфери освіти, науки, промисловості, торговельної 

діяльності за період з 1998 по 2008 р.,  дані про наукові школи України; дані провідних світових 

фінансових організацій (Світовий Банк, МВФ та ін.); результати опитування 

експертів; аналітичні статті та звіти профільних міністерств, рейтингових агенцій, провідних 

наукових установ. 

Для кожного виду економічної діяльності (ВЕД) розроблялись прогнози таких показників: 

- реальний обсяг випуску рядової продукції ВЕД у натуральному й грошовому виразі; 
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- реальний обсяг випуску інноваційної продукції ВЕД у натуральному й грошовому 

виразі; 

- обсяг незадоволеного попиту на рядову та інноваційну продукцію в натуральному 

виразі; 

- обсяг основних фондів у ВЕД; 

- чисельність кадрів, зайнятих у ВЕД; 

- співвідношення чисельності кадрів, що необхідні для ефективного функціонування ВЕД 

з можливостями сфери освіти; 

- обсяг оборотних засобів у ВЕД; 

- змінні й постійні витрати, чистий прибуток та збитки у ВЕД та багато інших. 

Сформовані пропозиції щодо розвитку наукового, технологічного та кадрового 

забезпечення головних видів економічної діяльності країни. За допомогою цієї моделі можливо 

проводити прогнозно-аналітичні дослідження щодо виявлення перспективних напрямків 

розвитку новітніх технологій та їх впливу на стан промисловості країни. Можливо також 

вирішувати проблему підвищення ефективності використання бюджетних коштів шляхом 

оцінки впливу на стан економіки країни реалізації можливих національних проектів та програм 

та розробки науково-обґрунтованих пропозицій з формування найбільш ефективного портфеля 

на середньострокову і довгострокову перспективи з врахуванням ресурсних обмежень. 

Студентами кафедри під керівництвом викладачем підготовлено бізнес-плани з розвитку 

виробництв, заснованих на технологіях, створених в НТУ «ХПІ»: 

1. Бізнес-план «Створення дослідного виробництва гнучких тонкоплівкових сонячних 

модулів». Бізнес-план присвячений продовженню проекту розробки технології 

виробництва гнучких тонкоплівкових сонячних модулів, що реалізується Національним 

технічним університетом «ХПІ» на кафедрі «Фізичне матеріалознавство для електроніки 

та геліоенергетики» і на даний час знаходиться на стадії лабораторних досліджень. Автор: 

Гетманова Н., студентка гр. ІФ-25, керівник – зав. кафедрою, проф., д.т.н. І.В.Кононенко. 

Бізнес-план зайняв перше місце в фіналі XII Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів в 

місті Києві і перше місце в міському конкурсі бізнес-планів «Харків – місто перспектив», 

який було організовано Управлінням підприємництва та споживчого ринку Харківської 

міської ради; 

2. Бізнес-план «Організація виробництва і реалізації харчового безлузгового шроту 

соняшника». Автор Дудченко Г., студентка гр.. ІФ-26, керівник – асистент кафедри 

К.С.Букрєєва. Технологію створено на кафедрі жирів НТУ «ХПІ»; 
3. Бізнес-план «Впровадження технології мікродугового оксидування в 

автомобілебудуванні». Автор Агєєва Т., студентка групи ІФ-26, керівник – доцент, к.т.н. 

Н.В.Шатохіна. Технологію створено на кафедрі електрохімії НТУ «ХПІ». 
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8. Описи найбільш важливих розробок, відкриттів, робіт із значним економічним і 

соціальним ефектом 

 

Експериментальні склади склофрит для одержання хімічно та термічно стійких 

екологічно безпечних безґрунтових склоемалевих покриттів для захисту баків 

електроводонагрівачів 

 

Автори: д.т.н., проф.. Брагіна Л.Л., н.с., к.т.н. Воронов Г.К., н.с., к.т.н. Шалигіна О.В., н.с., 

к.т.н. Саввова О.В., інженер Покроева Я.О., аспірант Курякін М.О., аспірант Миронова Г.І., 

аспірант Бабіч О.В. 

Основні характеристики, суть розробки: Розроблені склади та отримані 

експериментальні зразки нових хімічно та термічно стійких екологічно безпечних однофритних 

склоемалевих покриттів для захисту сталевих баків ЕВН. Розроблені рекомендації щодо 

промислового одержання безґрунтових хімічно та термічно стійких склоемалей та технологічні 

режими їх нанесення скло покриттів з них за електростатичною порошковою технологією 

PUESTA на внутрішні сталеві баки електроводонагрівачів (ЕВН).  

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Результати захищені патентами України  

№ 53894 (опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20); № 86720 (опубл. 12.05.2009, Бюл. № 2); № 44973 

(опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20); № 89029 (опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24); № 91878 (опубл. 

10.09.2010, Бюл. № 17). 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Розроблені склади склоемалевих фрит для одержання за 

технологією PUESTA  хімічно та термічно стійких екологічно безпечних склоемалевих 

покриттів, які порівняно з існуючими закордонними аналогами, зокрема, фірм «Ferro» 

(Голландія), «PEMCO» (Бельгія) – мають значно меншу вартість за рахунок використання 

переважно української сировини та емалювальних сталей, виключення вартісних та шкідливих 

компонентів (оксиду нікелю та оксиду літію) із складу емалей, при  цьому мають високі 

показники фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей і характеризуються екологічною 

безпекою для життя людини. Результати проекту при їх впровадженні у виробництво дозволять 

суттєво вдосконалити виробництво емальованої побутової техніки, покращити соціальну сферу, 

вплинути на вирішення проблем енерго- та ресурсозбереження в емалювальній галузі, 

відмовитись від імпорту вартісних скло емалевих порошків та підвищити конкурентоздатність 

вітчизняної продукції. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації де планується реалізувати 

результати розробки: Основними потенційними споживачами розроблених покриттів є  

підприємства емалювальної галузі, що виробляють промислову та побутову водонагрівальну 

апаратуру, зокрема Холдинг Група «Норд» (м. Донецьк), ТОВ «УкрАтлантік» (м. Одеса). 

Стан готовності розробки: Результати проведених досліджень показали, що розроблені 

склади емалевих фрит за своїми характеристиками відповідають вимогам, пропонованим для 

безґрунтових емалей, які застосовуються для захисту внутрішніх баків ЕВН і наносяться за 

технологією PUESTA. 

Результати впровадження: Дослідно-промислові випробування синтезованих 

склоемалей на ТОВ «Донецький завод газової і електричної побутової апаратури» (Холдинг 

Група «Норд») показали, що використання розробленої склоемалі при порошковому 

електростатичному емалюванні сталевих баків ЕВН за режимом 1 шар/1 випал дозволило 

отримати емальовані вироби якість яких відповідає діючим ДСТУ. 

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 та рекомендування до впровадження у виробництво дослідно-промислових 

зразків планетарних інструментів та високоефективних технологій алмазного 

шліфування важкооброблюваних матеріалів. 

 

Автори: Грабченко А. І., Федорович В.О. 

Основні характеристики, суть розробки: Ефективність розроблених та впроваджених 

комбінованих процесів шліфування забезпечується з одного боку за рахунок використання 

дрібнозернистих алмазних кругів на міцних металевих зв'язках, що забезпечують високий 

ступінь алмазоутримання, та реалізації технологічно сталого процесу шліфування шляхом 

введення до автономної зони та зони обробки дозованої електрофізикохімічної енергії. Суть 

запропонованої розробки полягає в тому, що вперше встановлено основні фактори, які 

дозволили запропонувати використання мікропорошків алмазу в струмопровідних кругах. Вони 

полягають в наступному: 

1. Закон розподілу мікропорошків на робочій поверхні кругу прагне до рівноімовірного, 

що сприяє суттєвому зростанню кількості працюючих зерен, а, отже, збільшенню 

зносостійкості рельєфу в цілому; 

2. Малі значення висоти ріжучого рельєфу круга дозволити ефективно управляти 

щільністю розподілу і статистичними характеристиками глибини залягання вершин зерен 

шляхом зміни параметрів хвилястості подовжнього профілю поверхні зв'язки; 

3. Малі значення висоти ріжучого рельєфу круга забезпечують істотно кращі умови 

реалізації електрофізикохімічної дії на зв'язку круга в зонах управління і шліфування завдяки 

можливості забезпечення малих значень міжелектродних зазорів, без чого реалізація 

технологічної сталості була б дуже проблематичною. 

В кінцевому підсумку це дозволило звести до мінімуму брак оброблювальних матеріалів 

при достатньо високому рівні продуктивності процесу обробки та низькому значенні питомої 

витрати алмазів кругу. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Запропоновано спосіб комбінованої 

обробки надтвердих матеріалів (пріоритетна довідка №1098/ЗУ/11 від 18.01.2011р.) та твердий 

змащувальний матеріал для комбінованої обробки матеріалів струмопровідним абразивним 

інструментом (рішення про видачу деклараційного патенту №2360/ЗУ/11 від 03,02,2011р.). 

Порівняння із світовими аналогами: У порівнянні із світовими аналогами 

запропоновані комбіновані процеси шліфування мають суттєво більш розширені технологічні 

можливості. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Широка універсальність розроблених процесів шліфування, 

що дозволяє вести високоефективну обробку широкої гами важкооброблювальних матеріалів 

(від надм‟ягких, наприклад, мідь, до надтвердих, наприклад, алмаз). 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати 

результати розробки: Підприємства різних галузей промисловості України і в першу чергу 

машино - та приладобудівного напряму. 

Стан готовності розробок: Розроблено конструкторську документацію на модернізацію 

шліфувальних та заточувальних верстатів для практичної реалізації розроблених процесів 

шліфування та технологічні рекомендації по їх використанню. 

Результати впровадження: впроваджено на двох підприємствах України з річним 

економічним ефектом 127550 грн. 

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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Ресурсо- та енергозберігаюча технологія  одержання виробів будівельної кераміки 

високої якості на базі  нових видів  вітчизняної мінеральної сировини. 

 

Автори: Лісачук Г.В., Білостоцька Л.О., Трусова Ю.Д., Федоренко О.Ю., Фірсов  К.М.,   

Павлова Л.В., Чиркіна М.А., Цовма В.В. 

Основні характеристики, суть розробки: В результаті проведених досліджень 

розроблено склади мас низькотемпературного фарфору господарчо-побутового призначення з 

високими фізико-механічними та естетичними властивостями. Розроблено стінову кераміку  на 

основі  вуглевідходів та низькосортної глинистої сировини. Розроблені  склади мас  на основі 

нових видів  польовошпатової  та плагіоклазової сировини для отримання клінкерних виробів.  

Патенто-, конкурентоспроможні результати:  Розробка є конкурентноспроможною. 

Результати захищені патентами України: № 53074 (опубл. в бюл. № 18 від 27.09.2010 р.); № 

46209 (опубл. в бюл № 23 від 10.12.2009 р.) 

Порівняння із світовими аналогами: Розроблені нові склади керамічних мас та 

покриттів за енерго- та ресурсозберігаючими технологіями дозволять отримувати керамічні 

вироби на рівні кращих зарубіжних аналогів.  

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Впровадження  розроблених керамічних мас та покриттів 

дозволяє : 

- запровадити енергозаощаджуючу технологію виготовлення низькотемпературного 

фарфору за новітньою технологією  однократного випалу взамін двократного ; 

- застосувати нові види мінеральних ресурсів України для реалізації енергозаощадження у 

виробництві клінкерної кераміки ; 

- розширити сировинну базу вітчизняних керамічних виробництв та зменшити їх 

залежність від імпорту сировини. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати 

результати розробки: Розроблені технології виготовлення керамічних виробів різного 

призначення можуть бути реалізовані на вітчизняних підприємствах по виробництву 

керамограніту, клінкерної будівельної кераміки, санітарного та господарчого фарфору. 

Стан готовності розробок:  В умовах ТОВ «Георесурс »(м. Полтава )  була проведена 

перевірка розробок по використанню пегматитової сировини для виготовлення щільноспечених 

виробів : грубокерамічних та тонкокерамічних з позитивним результатом. В умовах  ТОВ  

«Керамейя» (м. Суми) була впроваджена технологія виготовлення  клінкерної цегли з 

використанням відходів збагачення пегматитової сировини. 

Результати впровадження:       Використання розробок на ТОВ « Керамейя » дозволило: 

- отримати за  рахунок запропонованої комбінації  сировинних матеріалів світло 

забарвлені клінкерні керамічні вироби;  

- підвищити експлуатаційні властивості клінкерних виробів; 

- знизити собівартість продукції за рахунок використання відходів збагачення 

пегматитів замість кондиційної сировини. 

Наукові результати впроваджені  в навчальний 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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Розробка теоретичних засад визначення технічного стану твердої ізоляції. 

 

Автори: Безпрозванних Г. В., Москвітін Є.С.,   Лактіонов С. В. 

Основні характеристики, суть розробки: Оцінка технічного стану твердої ізоляції з 

кожним роком стає все більш актуальною проблемою в міру завершення планових строків 

експлуатації енергетичного обладнання,  в тому числі і на атомних електричних станціях. 

Визначення технічного стану твердої ізоляції ґрунтується на створених загальних 

математичних моделях кабелів з твердою ізоляцією за результатами вимірювань електричної 

ємності та тангенсу кута діелектричних втрат на змінній  напрузі методом сукупних 

вимірювань. Розроблено метод моніторингу багатожильних кабелів за контролем міжфазного 

простору, в якому накопичуються низькомолекулярні продукти розпаду органічної ізоляції. 

Встановлено, що нерівномірність розподілу тепловиділення по перерізу кабелів не пов‟язана зі 

зміною щільності енергії в ізоляції жил при зміні схеми обстеження. Багаторазова  зміна 

потужності втрат (від 2 до 10 разів), яка спостерігається в кабелях,  обумовлена появою 

продуктів розпаду ізоляції в результаті її теплового або радіаційного старіння.  

Патенто-, конкурентоспроможні результати: 1.Беспрозванных А.В./Анализ матрицы 

коммутации при восстановлении частичных емкостей и тангенса угла диэлектрических потерь 

многожильных кабелей методом совокупных измерений / Электротехника и электромеханика. – 

2007. – №1. – С.62 – 66.2. Беспрозванных А.В. /Диэлектрическое сканирование поперечной 

структуры многожильных кабелей методом совокупных измерений / Технічна електродинаміка. 

– № 3. –2008. – C. 30 – 37. 

Порівняння із світовими аналогами: Метод сукупних вимірювань електричної ємності 

та тангенсу кута діелектричних втрат багатожильних кабелів дозволяє контролювати параметри 

найбільш  віддалених жил, тобто міжфазного простору, в якому найбільш ймовірно 

накопичуються низькомолекулярні продукти розпаду ізоляції в процесі її теплового та 

радіаційного старіння. Метод дозволяє підвищити точність вимірювань електричної ємності та 

тангенсу кута діелектричних втрат для найбільш віддалених  жил.  

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Сукупність теоретичних та експериментальних розробок 

дозволяє визначити критерії досягнення граничного стану твердої ізоляції. Вони 

використовуються при аналізі результатів обстежень кабелів в умовах експлуатації та 

обґрунтуванні необхідності завчасної заміни тих з них, технічний стан яких став критичним. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати 

результати розробки: Отримані результати роботи стосуються не лише кабелів АЕС, а  й будь 

- яких електричних кабелів. Тому їх можна використати для контролю старіння силових кабелів 

міських та районних електромереж, метрополітену, теплових електростанцій, потужних 

промислових підприємств з розгалуженою кабельною мережею. 

Стан готовності розробок: Розроблені теоретичні засади визначення технічного стану 

твердої ізоляції ввійшли в нормативно-технічні документи, що розроблені СертЦентром АСУ 

Держцентру якості Державного комітету ядерного регулювання України та затверджені НАЕК 

«Енергоатом».  

Результати впровадження: Результати проведеної роботи будуть впроваджені в 

СертЦентрі АСУ Держцентру якості Державного комітету ядерного регулювання України. 

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 формування наноструктурованих багатошарових систем складними та 

змішаними оксидами на вентильних металах і сплавах. 

 

Автори: д.т.н., проф. Сахненко М.Д., д.т.н., проф. Ведь М.В., к.т.н., доц. Ярошок Т.П., 

к.т.н., доц. Резинкін О.Л., с.н.с., к.т.н. Александров Ю.Л., н.с., к.т.н. Богоявленська О.В., 

аспірант Савченко В.О., аспірант Баніна М.В. 

Основні характеристики, суть розробки: Запропоновано спосіб формування 

функціональних покриттів сегнетоелектриками на сплавах алюмінію та титану, спосіб 

одержання покриттів складними оксидами на титані. Розроблено електроліт з підвищеним 

ресурсом для нанесення покриттів сплавами ферум-кобальт. Розроблено спосіб 

електролітичного осадження сплаву ферум-ванадій. 

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Результати захищені патентами України 

№52663 (опубл. в бюл. № 3 від 10.09.2010 р.), №89526 опубл. в бюл. № 3 від 10.02.2010 р.), 

№49037 (опубл. в бюл. № 7 від 12.04.2010 р.), №52657 (опубл. в бюл. № 17 від 10.09.2010 р.). 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 

реалізації, показники, вартість: Щодо формування покриттів на сплавах алюмінію та титану 

та сплавів родини феруму обумовлена перспективами застосування технології функціональних 

покриттів з прогнозованим спектром властивостей, зокрема, активних діелектриків, 

корозійностійких та каталітично–активних. Переваги розробок полягають у можливості 

реалізувати електросинтез покриттів на серійному обладнанні. Собівартість покриттів 

складається за статтями витрат на сировину, матеріали, енергоносії 

Прогнозований попит на виготовлену за розробками продукцію можна оцінити за обсягом 

виробництва, наприклад, приладів, що вимагають таких функціональних властивостей 

матеріалів, як магнітні або перспективами використання багатошарових нано покриттів в 

мікроелектроніці або каталізі.  

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати 

результати розробки: Основними галузями потенційного використання покриттів 

наноструктурованими композитними покриттями є електротехнічна і електронна 

промисловість, наприклад у піроелектричних датчиках, приладах теплового бачення та 

електрооптичних приладах. Перспективним є використання конструкцій з такими покриттями 

для екранування електромагнітного випромінювання інформаційних пристроїв та виробів 

електронної техніки, елімінування негативного впливу електромагнітного поля та захисту 

інформації.  Електроосаджені покриття сплавами родини феруму знаходять застосування у 

хімічній промисловості, машинобудуванні та захисті довкілля від токсичних викидів, як 

каталітичні матеріали. 

Стан готовності розробок: У НДПКІ «Молнія» (м.Харків) проведено перевірку розробки 

щодо випробувань електричної міцності покриттів активними діелектриками. Результати 

випробувань свідчать, що за електроізоляційними властивостями випробувані покриття можуть 

бути рекомендовані для використання у ролі активних діелектричних середовищ 

високовольтних приладів. 

Результати впровадження: У ЧП «Промпостачбуд» (м.Харків) проведено випробування 

електроліту для нанесення покриття ферум-кобальт, зазначено його надвисокий ресурс та 

отримано рекомендацію щодо його застосування для електросинтезу покриттів з високими 

захисними властивостями. 

У ТОВ «Кермет-У» проведено випробування корозійної стійкості покриттів залізо-

кобальт, які нанесено на шайби датчиків положення. Отримано рекомендацію щодо 

застосування покриттів сплавом залізо-кобальт для протикорозійного захисту шайб датчиків 

положення виробів побутової техніки. 

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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9. 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 2010 року близько 300 студентів брали участь у міжнародних, 

республіканських, обласних та міських конкурсах, таких як: 

 Green Talents Forum 2010 (м. Берлін, Німеччина) 

 Майбутні аси комп‟ютерного 3D-моделювання – 2010 (м. С.-Петербург, Росія); 

 Нафтова та газова промисловість (м. Івано-Франківськ) 

 Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація (м. Вінниця); 

 Інтелектуальна власність (м. Маріуполь); 

 Металургія (м. Краматорськ); 

 САПР та комп‟ютерного моделювання в машинобудуванні (м. Хмельницький); 

 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);  

 Фізика (м. Харків); 

 Екологія і охорона навколишнього середовища (м. Одеса). 

На Всеукраїнські та міжнародні конкурси було представлено 107 студентських 

наукових робіт. Із цих робіт 55 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 2010 році для участі у ІІ туру конкурсу на розгляд конкурсних комісій у базові вищі 

навчальні заклади було направлено 95 наукових робіт. Переможцями ІІ туру конкурсу стали 

47 студентів нашого університету, з них 12 одержали дипломи І ступеня, 25 - дипломи ІІ 

ступеня, 10 - дипломи ІІІ ступеня.  
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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 

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 46 студентських наукових 

робіт, що надійшли з 15 вищих навчальних закладів України.  

На підсумковій науково-практичній конференції виступило 21 студент з 10 вищих 

навчальних закладів. Учасники конкурсу продемонстрували високий рівень володіння 

питаннями, що розглядалися у роботах. Студентка НТУ «ХПІ» Ананьїна Марина з роботою 

«Моделювання сигналу вихорострумового перетворювача для контролю дефектів в 

багатошарових об‟єктах» нагороджена дипломом І ступеня, а студенти Точковий Денис та 

Ковалевський Володимир з комплексною роботою «Вимірювальна система об‟ємного 

дозування» одержали диплом ІІ ступеня. За підсумками конкурсу дипломи ІІ ступеня одержали 

також студенти Красніков Олександр з роботою «Розробка віртуального приладу для вивчення 

магнітних характеристик і рівня магнітних шумів» та Трубчанова Ніна з роботою «Аналізатор 

кардиосигналів». 

Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі 

«Двигуни та енергетичні установки», що проводиться на базі кафедри ДВЗ, розглянула 62 

студентських наукових робіт, що надійшли з 27 вищих навчальних закладів. На підсумковій 

науково-практичній конференції виступили 21 студентів з 20 вищих навчальних закладів. 

Студент НТУ «ХПІ» Бакланов Станіслав з роботою «Підвищення ефективності прогнозування 

ресурсної міцності поршнів тракторних дизелів на стадії їх проектування» нагороджений 

дипломом І ступеня, студент Матюха Олександр з роботою «Підвищення ефективності 

масляного охолодження поршнів форсованих дизелів» одержав диплом ІІ ступеня, а студент 

Кривко Максим з роботою «Оцінка енергетичних затрат на забезпечення подачі палива в 

дизелях для різноманітних схем паливної апаратури»одержав диплом ІІ ступеня. 

 

 
 

З ініціативи Ради ректорів Харківського регіону на протязі чотирьох 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 
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напрямку «технічні науки» було призначено Марченка А.П., проректора з наукової роботи НТУ 

«ХПІ». В роботі комісії прийняли участь 12 провідних вчених та професорів НТУ «ХПІ».  

В конкурсі прийняли участь 25 студентів НТУ «ХПІ». За підсумками конкурсу 9 

студентів нашого університету одержали дипломи І, ІІ, та ІІІ ступеня. 

 

  
 

За напрямом «технічні науки» переможцями конкурсу стали наступні студенти: 

Пожидаєв Іван (ТМ-44б)- диплом І ступеня, Болдирєва Наталія (Н-35) - диплом І ступеня 

Чаган Антон (АП-35) - диплом І ступеня, Антоненко Сергій (Н-35) - диплом ІІ ступеня, Авдєєва 

Олена (ЕМ-54) - диплом ІІ ступеня, Савостеня Анна (ІФ-87) - диплом ІІІ ступеня, Чернова 

Наталія (Е-55б) - диплом ІІІ ступеня 

За напрямом «гуманітарні науки» Омеляненко Тетяна (ЕК-54в) одержала диплом ІІ 

ступеня, а Мастерна Марина  - диплом ІІІ ступеня. 

Переможцями ІІ етапу Міжнародної студентської олімпіади з систем 

автоматизованого проектування та комп‟ютерного моделювання в машинобудуванні 

стали студенти інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ». Пригорнєв Олександр (І-15б) 

посів І місце, а Водка Олексій (І-15б) – ІІІ місце. 

На XVIІ Міжнародній олімпіаді з математики для студентів університетів, що 

проходила з 24-30 липня 2010 р. в м. Благоєвград (Болгарія), студент факультету інформатики 

та управління НТУ «ХПІ» Філь Ф. (ІФ-57а) посів ІІІ місце. 

Перша міжнародна олімпіада зі зв‟язків з громадськістю на іноземних мовах «PR 

Inter Voice» відбулася 21 жовтня у м. С.-Петербург (Росія). Команда студентів НТУ «ХПІ», яку 

очолював Довгаль Ілля (ІФ-66а), посіла ІІІ місце у командному заліку. 

Від НТУ «ХПІ» на VIІI Міжнародному конкурсі Майбутні АСи КОМП‟ютерного 3D-

моделювання – 2010, що проходив у м. С.-Петербург (Росія) було представлено проект 

«Двигатель АЩ». Участь у цьому конкурсі дає студентам можливість продемонструвати політ 

інженерної думки, досвід, майстерність володіння інструментами САПР. Студенти Армяков 

Костянтин та  Щербаков Андрій, під керівництвом професора Пильова В.О. та асистента 

Мешкова Д.В., за підсумками конкурсу посіли ІІІ місце. 

Переможцями Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з систем 

автоматизованого проектування та комп‟ютерного моделювання в машинобудуванні 

(конструкторський напрямок), який проходив у м. Хмельницький, стали студенти інженерно-

фізичного факультету НТУ «ХПІ» Пригорнєв Олександр (І-15б) - І місце та Водка Олексій (І-

15б) – ІІ місце. 

На Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт з технічних наук «Нові 

мобільні технології та способи обробки в машинобудуванні», що проходив у квітні 2010 р. в 

м. Бєлгород (Росія) диплом І ступеня одержали студенти НТУ «ХПІ» Сікарьов В.В. (МШ-54) та 



 134 

Друговейко В.Є. (МШ-14а), а студентка Шаргуленко А.О. (МШ-14б) одержала диплом ІІ 

ступеня. 

Лауреатом Першої премії конкурсу на кращу наукову роботу «Зробимо Україну 

енергоощадною», який проводив Інститут стратегічних оцінок (ІСО) при Президентському 

фонді Леоніда Кучми «Україна», стали студентка Дайнеко Катерина та аспірантка Чиркіна 

Марина. Також премією нагороджено аспіранта кафедри фізичного матеріалознавства та 

геліоенергетики Федоріна Іллю. 

 

 
 

Міжвузівський конкурс студентських наукових робіт з галузі науки «Прикладна 

геометрія, інженерна графіка» вперше проведено у 2009/2010 н.р. на базі кафедри 

геометричного моделювання та комп‟ютерної графіки НТУ «ХПІ». На Конкурс надійшла 31 

робота з 14 ВНЗ України. За підсумками конкурсу студенти нашого університету посіли І та ІІІ 

місця: Ворфлік Костянтин (І-15б) - 1 місце, Барсук Олександр (МТ-48) - 3 місце. 

На базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 

2010 році було проведено 9 студентських конференцій міжнародного, всеукраїнського та 

регіонального рівня  

На базі кафедри радіоелектроніки НТУ «ХПІ» та Інституту іоносфери НАН і МОН 

Украіни 6 – 9 квітня 2010 року відбулася міжнародна конференція молодих вчених 

«Дистанційне радіозондування іоносфери». 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 56 студентів та молодих вчених з Росії (м. Йошкар-

Ола, м. Іркутськ,), Казахстану (м. Алмати), Єгипту  (м. Каїр) та України (м. Львів, м. 

Одеса, м. Харків). Під час конференції працювали чотири секції, на яких науковці 

розглянули питання, пов‟язані з радіотехнічними засобами і методами, обробкою і 

представленням сигналів, іоносферною інформатикою, фізикою іоносфери і 

моделюванням процесів. За результатами роботи конференції видано збірку праць. 

З 21 по 24 вересня на базі кафедри технічної електрохімії НТУ «ХПІ» відбувся 

«Молодіжний електрохімічний форум» (МЕФ – 2010).  
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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-2010 було заявлено 80 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-2010 опубліковано тези доповідей 

та наукові статті у Віснику НТУ «ХПІ». 

На початку грудня в НТУ «ХПІ відбулася ІІ Міжнародна науково-практична Internet - 

конференція молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: 

проблеми, перспективи, ефективність». 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 

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 150 молодих вчених 

України, Німеччини, Угорщини, Румунії та Фінляндії. Обговорення доповідей учасників 

Internet - конференції відбувалося на Форумі економічного факультету, який створений та 

підтримується за безпосередньою активною участю молодих вчених факультету. За 

результатами роботи конференції опубліковано тези доповідей. 

Кафедрою загальної та експериментальної фізики НТУ «ХПІ» у 2010 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 
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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 26 березня пройшла VI міжвузівська студентська 

конференція «Науково-технічний переклад: проблеми та перспективи». В конференції 

прийняли участь близько 100 студентів – з них 55 доповідей. 

ІІ Міжвузівська студентська конференція «Інтелектуальні системи та прикладна 

лінгвістика» була проведена 13 квітня на базі кафедрі інтелектуальних комп‟ютерних систем  

В конференції прийняли участь 68 студентів. Учасники конференції розглянули питання 

пов‟язані з інформаційними технологіями у лінгвістиці, дослідженням мови, комп‟ютерною 

лексикографією, проблемами машинного перекладу, інтелектуальними системами обробки 

мови та лінгвістикою Інтернету. 

Науково-технічний семінар «Семківські молодіжні читання» пройшов на кафедрі 

інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф.Семка 1 жовтня 2010р. На семінарі були 

розглянуті питання дослідження і оптимізації робочих процесів в технологічних системах 

машинобудування. 

В XVIІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров‟я» (MicroCAD-2010) 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), Даніїла 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 фіналі чемпіонату світу серед студентів із командного програмування, що 

проводилися за схемою ACM-ICPC (Internаtional Collegate Programming Contest), які 
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відбулися 1-5 лютого 2010 р. в м. Харбін (Китай) , команда НТУ «ХПІ» зайняла 14 місце, 

отримала 3 рейтинговий рівень і ввійшла до списку 35 найсильніших університетів світу. 
Командні студентські змагання з програмування мають високий статус і викликають великий 

інтерес серед студентів всього світу, які спеціалізуються в області інформаційних технологій. 

Міжнародна першість з програмування проходить під егідою провідною асоціації в IT-індустрії 

ACM (Association for Computing Machinery) за підтримки генерального спонсора IBM. В фіналі 

із 100 команд Україну представляли 2 команди. НТУ «ХПІ» у фіналі чемпіонату світу 

представляла команда у складі студентів факультету інформатики та управління Дмитра 

Джулгакова, Даніїла Бондарева, Станіслава Черв‟якова, керівник команди - завідувач кафедри 

комп'ютерної математики та математичного моделювання, професор Л. М. Любчик. За 

результатами змагань команда НТУ «ХПІ» нагороджена Сертифікатом досягнень фіналу 

2010 року, а університет - спеціальним Сертифікатом почесного міжнародного товариства 

викладання комп'ютерних та інформаційних дисциплін UPE. 

 

 
 

Прагнучи до входження в Європейський освітній простір, наш університет готує 

випускників за багатоступеневою системою, що включає ступінь бакалавра, спеціаліста, 

магістра. Конкурсні комісії відзначають актуальність, складність та різноманітність задач 

використання сучасних програмних комплексів та оригінальних програм, перспективу на їх 

практичне використання. В 2010 році відбувся VІІ конкурс випускних кваліфікаційних робіт 

магістрів. В конкурсі прийняли участь 108 робіт з 18 факультетів. Ці випускники оволоділи 

поглибленими знаннями з обраної спеціальності, навичками інноваційного характеру, придбали 

досвід нових знань у своїй професійній діяльності. За підсумками конкурсу, кращими на 

кожному факультеті визнано роботи наступних магістрів університету: Савицький С.М. (АП-

14а), Костяна Н.Г. (БФ-24), Сердюк В.Є. (Е-24б), Ряполова О.В. (ЕІМ-14), Омеляненко Т.В. 

(ЕК-54), Нікольнікова О.В. (ЕМ-14а), Шпатенко В.С. (ЕМБ-14б), Звягінцев О.К. (І-24а), 

Данилевич В.І. (ІП-14а), Фаріга М.О. (ІТ-34), Годлевський І.М. (ІФ-34ж), Бурцев М.В. (КІТ-34), 

Шевченко Є.С. (МТ-14а), Молчанова І.С. (МШ-24), Миронова Г.І. (Н-34а), Бережна Т.В. (О-24), 

Бакланов С.М. (ТМ-44б), Рудченко С.О. (ФТ-14а). 

Важливим досягненням нашого університету в цьому році стало отримання 19 патентів 

на винаходи, співавторами яких стали студенти.  
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Загальна кількість публікацій за участю студентів у фахових виданнях ВАК України, 

збірниках конференцій та науково-технічних виданнях у 2010 році становить 1101 одиниця, з 

них самостійно 267.  

Кількість студентів, зарахованих для виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт 

на протязі 2010 року склала 188 осіб. 

Щороку кращим студентам університету призначаються за відмінні успіхи в навчанні, 

наукову роботу та громадську діяльність іменні стипендії. У 2010 році студентам НТУ «ХПІ» 

призначені такі іменні стипендії:  

Іменні стипендії Президента України призначені 6 студентам; 

Іменні стипендії Верховної Ради України призначені 3 студентам; 

Іменна стипендія Кабінету Міністрів України призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія Харківської облдержадміністрації призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія ім. М.Ф. Семка призначена 1 студенту; 

Іменна стипендія Компанії «Каргилл» призначена 1 студенту 

Іменна стипендія ім. А.М. Підгорного призначена 1 студенту 

Іменна стипендія Асоціації «Скло України» призначена 2 студентам 

Іменні стипендії Вченої ради НТУ «ХПІ» призначені 32 студентам університету. 

В рамках міжнародного науково-технічного співробітництва вищих навчальних 

закладів 5 студентів інженерно-фізичного факультету та 2 студенти факультету компютерних і 

інформаційних технологій отримали стипендію DAAD для наукового стажування (з них 5 - в 

університеті Мартіна Лютера, м. Галле, Німеччина, 2 - в університетах м. Аахен та м. 

Магдебург, Німеччина). 

Стипендію Л.Ейлера одержали 3 студенти інженерно-фізичного факультету. 

Студент НТУ «ХПІ» Джулгаков Д. (ІФ-56а) отримав стипендію для стажування в компанії 

Google, м. Цюріх (Швейцарія) 

Студентка Негробова Н.Б. (ТМ-85б) перебувала на стажуванні в Рейнсько-

Вестфальському технічному університеті, м. Аахен, Німеччина. 

Стажування в університеті Мішеля де Монтеня м. Бордо, Франція проходили 4 студенти 

факультету інформатики та управління. 

Студенти факультету інформатики та управління Гостева О. (ІФ-88) та Голопуз А. (ІФ-87) 

брали участь у мовних курсах та отримали сертифікат Клагенфуртського університету, м. 

Клагенфурт, Австрія. 

Студент факультету бізнесу та фінансів Кеба Д.А. проходив стажування в університеті 

Краківський політехнік, м. Краків, Польща. 

На навчанні в університетах Німеччини перебувало 9 студентів факультету бізнесу та 

фінансів (з них 1 - в університеті «Віадріна», 6 - в Магдебургському університеті, 1 – в 

Трірському університеті та 1 – в університеті м. Тюбінгем). Ще 4 студенти факультету бізнесу 

та фінансів перебували на навчанні в університетах Австрії (з них 3 – у Клагенфуртському 

університеті та 1 – у Віденському університеті). 

Стажування в Мішкольцькому університеті, м. Мішкольц, Угоршина проходили 5 

студентів економічного факультету. 

Сертифікат університету ім. Т. Масаріка м. Брно, Чеська Республіка, за участь у спільному 

проекті «Освітній інститут демократії та громадянського суспільства», що проводився центром 

студій демократій та культури Університету ім. Т. Масаріка м. Брно, за участі Карлового 

університету, м. Прага, (Чеська Республіка), Харківською міською Радою (Україна) та 

Харківським національним економічним університетом (Україна), за фінансової підтримки 

Міністерства закордонних справ Чеської Республіки отримали 15 студентів (ІФ-65а) кафедри 

ділової іноземної мови та перекладу факультету інформатики та управління. 

Стипендію для навчання в Дрезденському технічному університеті, м. Дрезден, 

Німеччина, отримали 3 студенти німецького технічного факультету. 
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Стипендію для навчання в Університеті ім. Отто фон Геріке, м. Магдебург, Німеччина 

отримали 2 студенти німецького технічного факультету та 4 студенти електромашинобудiвного 

факультету. 

Студентка німецького технічного факультету Корольова О.В. (НТ-57) отримала стипендію 

DAAD для навчання на мовних курсах в університеті м. Ганновер, Німеччина. 

В рамках співробітництва з Клагенфуртським університетом, м. Клагенфурт, Австрія, 

участь у мовних курсах брали 5 студентів німецького технічного факультету. 

В 2010 році аспіранти та молоді вчені НТУ «ХПІ» приймали активну участь у конкурсах, 

виступали з доповідями на конференціях.  

За результатами конкурсу, проведеного відділеннями Національної академії наук 

України, Президія НАН України присудила премії за кращі наукові роботи молодим 

ученим з НТУ «ХПІ». Доценти Лавінський Д.В., Ромашов Ю.В. та науковий співробітник 

Соболь В.М. з кафедри теоретичної механіки відзначені нею за серію наукових праць 

«Методи оцінювання міцності прес-форм і контейнерів для упаковки радіоактивних 

відходів АЕС та стінок вакуумних камер для виводу частинок з прискорювачів». 

Згідно Указу Президента України № 1074/2010 від 06.12.10 р. премії Президента 

України для молодих вчених отримали наступні співробітники університету: кандидат 

технічних наук, заступник завідувача науково-дослідної частини Кривобок Руслан Вікторович і 

молодший  науковий співробітник кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей 

Романова Олеся Олександрівна - за роботу «Розробка керамічних матеріалів, що захищають 

від дії електромагнітного випромінювання»; кандидат фізико-математичних наук, науковий  

співробітник Інституту іоносфери НАН України і МОН України Черняк Юрій Вікторович і 

молодший науковий співробітник Інституту іоносфери НАН України і МОН України Богомаз 

Олександр Вікторович - за роботу «Визначення висотного розподілу іоносферних 

параметрів методом некогерентного розсіяння радіохвиль із застосуванням складного 

сигналу» 
У 2010 році опубліковано 110 статей молодих вчених 

Аспірантка кафедри інтегрованих технологій машинобудування Латиш Тетяна стала 

переможцем в міжнародному конкурсі наукових робіт на іменну стипендію англійської форми 

DELСАМ в м. Бірмінгем, Велика Британія. 

Аспірант кафедри динаміка та міцність машин Кіркач А.Б. отримував стипендію 

Л.Ейлера і перебував на науковому стажуванні в Університеті ім. Мартіна Лютера, м. Галле, 

Німеччина, де виступив з заключною доповіддю «Дослідження міцності композитных ламінатів 

с навантаженими отворами». 

В межах програми DAAD старший викладач кафедри динаміка та міцність машин Гораш 

Є.М. приймав участь в науковому стажуванні для молодих вчених в Університеті ім. Мартіна 

Лютера, м. Галле, Німеччина, де виступив з доповіддю «Моделювання високотемпературної 

нелінійної поведінки аустенітної сталі типа 316 з використанням механіки пошкоджуваності». 

 

Діяльність Ради молодих вчених та спеціалістів НТУ «ХПІ» проводиться в тісній 

координації з науково-дослідною частиною університету.  
У 2010 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 110 статей, що друкуються у 

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. 
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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. 

IV Університетська науково-практична студентської конференції магістрантів НТУ «ХПІ» 

була проведена 23 – 25 березня 2010 року Радою молодих вчених та спеціалістів 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 роботу 16 секцій: В роботі конференції прийняло участь 360 учасників, та 

опубліковано 300 тез доповідей. 
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10. Відомості про найбільш ефективні наукові підрозділи, їх напрями діяльності, 

роботу з замовниками. 

 

10.1. 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. 

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”; 

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 2010 рік в НДПКІ «Молнія» заключено 80 господарських договорів, із них завершено 

59 госпдоговорів обсягом 2 млн. 387тис. 034,20 грн.  

 Випробувальна лабораторія НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» у 2010 році успішно пройшла 

процедуру щорічного інспекційного контролю з боку Національного агентства з Акредитації. 

Отримала право подальшого функціонування в якості незалежного органу з оцінки 

відповідності згідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Особливість цих 

випробувань полягає у тому, що за їх результатами продукція українських виробників отримала 

доступ на енергетичний ринок Росії. 

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  752 тис. 697,96 грн. Завершено етап 1.3 в рамках якого виконано 

експериментальне підтвердження достовірності методик розрахункової оцінки ефективності 

блискавкозахисту об‟єктів ракетно-космічної техніки. На рисунку 8.1. представлено фрагмент 

експериментальних досліджень на макеті РКТ. Так, в рамках  цієї госпдоговірної тематики було 

розроблено, експериментально апробовано на високовольтному обладнанні Експериментальної 

бази НДПКІ “Молнія” НТУ “ХПІ” та  передано замовнику «Розрахункові методики з 
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визначення : 1) електротермічної дії  прямого попадання блискавки (ППБ) на обшивку ракетно-

космічної техніки (РКТ); 2) електродинамічної дії  ППБ на обшивку РКТ; 3) електротермічної 

стійкості до ППБ дротів та кабелів бортових електричних кіл РКТ». 

Основна частина госпдоговірних робіт пов‟язана з 

випробуваннями обладнання на відповідність до вимог 

електромагнітної сумісності і, особливо, сертифікаційних 

випробувань.  

Загальна кількість технічних засобів, які пройшли 

випробування, понад 100 одиниць. Серед цих технічних 

засобів такі: 

– програмно-технічні комплекси керуючих систем 

безпеки для енергоблоків атомних електричних станцій 

України та Болгарії; 

– радіометр РЗБА-04-04М для атомних енергетичних 

об‟єктів Росії; 

– система керування машини перевантажної для 

Рівненської АЕС;  

– лічильники електричної енергії різноманітних типів; 

– обладнання, яке встановлюється на літаках АН-70, АН-

140 та АН-148; 

– безплатформна   інерційна  навігаційна  система (БІНС); 

– кодовий шляховий трансмиттер штепсельний цифровий  КПТШЦ для Укрзалізниці; 

– сучасні зразки блискавкоприймачів та засобів захисту від перенапруги в мережі живлення. 

 

З випробувань, які виконано НДПКІ «МОЛНІЯ» у 2010 році, слід відзначити такі: 

1. Випробування газодувки ротаційної Е21 (рисунок 8.2), яка серійно виготовлюється 

ПАТ «МелКом».  (м. Мелітополь); 

                      а                                                                       б 

    
 

а - процес випробування газодувки ротаційної Е21; 

б - шільдик газодувки ротаційної Е21, яка випробовувалась. 

 

Випробування газодувки ротаційної Е21 

 

2. Випробування радіометру РЗБА-04-04М (рисунок 8.3), який  серійно виготовлюється 

ТОВ «Позитрон GMBH» (м. Жовті Води). 

 

 

Експериментальні  

дослідження на макеті РКТ 
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Випробування радіометру РЗБА-04-04М 

  

Проведено роботи з проектування, розробки, монтажу та  вводу в експлуатацію  

пересувної електрофізичної установки ГІТ-20 для електроімпульсної обробоки шламів 

металургійного виробництва: - максимальна енергія, що накопичується  ЕНЕ ГІТ – 25 кДж; 

- максимальна напруга зарядки ЕНЕ ГІТ – 5 кВ; 

- форма імпульса струму аперіодична або згасаюча синусоїда з амплітудою першої 

зворотної напівхвилі , не більш 20% амплітуди першої на півхвилі Im; 

- тривалість  імпульса струму (першої напівхвилі) на рівні  0,1 Im – от 700 мкс до 1000 мкс. 

В інституті ведуться постійні дослідження з метою покращення технічних параметрів 

високовольтних конденсаторів. Зокрема в цьому році завершена НДР з вивчення  

електрофізичних характеристик конденсаторної ізоляції  з вітчизняної поліпропіленової плівки 

і можливості створення  високовольтних конденсаторів змінного струму на її основі. Результати 

робіт впроваджуються як в НДПКІ «Молнія» при розробці генераторів і конденсаторів за 

госптематикою, так і в госпдоговорах з іншими організаціями, а саме: розроблено і виготовлено 

батарею з високовольтних  конденсаторів змінної напруги  200кВ ємністю 50нФ  для  

ЗАО „Південкабель", м. Харків, в якої ізоляція виконана з комбінації паперу і поліпропіленової 

плівки, партія конденсаторів ємністю 25мкФ і напругою 10кВ для НВФ "Тітан-Т",  

м. Хмельницький, конденсатори ємністю 90нФ та напругою 10кВ для зміщення потенціалу 

нейтралі для ТОВ «Енергосервіс» (м. Донецьк), та інші.  Усі виготовлені за госпдоговірною 

тематикою конденсатори успішно пройшли приймально-здавальні випробування та 

експлуатуються у складі технологічного устаткування замовника. 

Слід відзначити перспективний напрямок діяльності фахівців НДПКІ «Молнія», який 

почав розвиватися останні 5 років і набирає обертів є - розробка методів енергозаощаджуючого 

очищення речовин за допомогою імпульсного коронного розряду з розширеною зоною іонізації. 

У цьому напрямку в 2010 році виконано 3 договори. Договір з  ТОВ «Чиста планета» з  

розробки технічних пропозицій з очищення промислових газових викидів від шкідливих 

домішок імпульсним коронним розрядом з розширеною зоною іонізації. Договір з НВП 

«Екдізкор» з очищення промислових газових викидів від шкідливих домішок імпульсним 

коронним розрядом з розширеною зоною іонізації. Договір  з ТОВ «Облік» з дослідження 

режимів одержання СО як компоненти синтезу за допомогою імпульсного коронного розряду. 
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Нижче приведено загальний вигляд електродної системи з ІКР над поверхнею води, 

осцилограми імпульсів напруги на електродній системі з ІКР та фото компактного 

багатозазорного розрядника. 

 

 

 

 
Фото електродної системи з робочим об‟ємом 

паралелепіпедної форми з ІКР над поверхнею 

води. 

Фото компактного багатозазорного 

розрядника. 

 

    а          б 

  

Осцилограми імпульсів напруги на електродній системі з ІКР (ціна великої поділки по осі часу 

50 мкс/под. (а) і 100 мкс/под. (б), по осі процесу – 5 кВ/под.). 
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10.2. 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 2010 рік об‟єм виконаних госпдоговорів на кафедрі 

становить  95  тис.  грн. 

Для ВАТ «Турбоатом» кафедрою було виконано 2 

госпдоговори: «Багатопараметрична оптимізація 

конструктивних та термогазодинамічних параметрів 

проточної частини турбіни (ЦВТ) К-330-23,5 виробництва 

ВАТ «Турбоатом», «Дослідження удосконаленої соплової 

решітки профілів з подовжувачами парових турбін ТЕС та 

АЕС». 

 

«Багатопараметрична оптимізація конструктивних та термогазодинамічних 

параметрів проточної частини турбіни (ЦВТ) К-330-23,5 виробництва ВАТ «Турбоатом»». 

 

Отримано 12 варіантів оптимальних конструкцій ПЧ 

ЦВТ К-330-23,5 з моделюванням цільнофрезерованих 

робочих лопаток без підрізування й звисання  вихідних  

крайок  (6 варіантів – група 1) і (6 варіантів – група 2) з 

моделюванням підрізування вихідних крайок робочих 

лопаток.  Перехід від вихідного варіанта ПЧ циліндра 

високого тиску турбіни К-330-23,5 виробництва ВАТ 

«Турбоатом» до оптимального варіанта ПЧ дозволяє 

підвищити КПД ЦВД турбіни К-330-23,5 від 2,87% до 

5,37% для першої групи оптимальних варіантів і від 4,0% 

до 4,93% для другої групи оптимальних варіантів ПЧ. 

Усього в процесі пошуку оптимального рішення для кожного варіанта ПЧ визначалися 

значення 55 конструктивних параметрів. 

Отримані варіанти оптимальних конструкцій не вимагають збільшення розмірів корпуса 

ЦВД, у них, відповідно до технічного завдання, збережені кореневі діаметри ступенів і 
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забезпечений тиск пари в місці відбору (за 8-м ступенем без урахування регулювального 

ступеня). 

Усі результати отримані з використанням підсистеми оптимального проектування 

інтегрованої САПР «Турбоагрегат», розроблювальної на кафедрі турбінобудування НТУ «ХПІ» 

[пакет прикладних програм TOP (Turbooptproject)]. 

 

«Дослідження удосконаленої соплової решітки профілів з подовжувачами парових 

турбін ТЕС та АЕС» 

 

Підготовлено технічну документацію для виготовлення прямого пакету удосконаленої 

соплової решітки профілів з подовжувачами та твердотільна трьохмірна модель лопатки; 

виготовлено лопатки, відсічні пластини, спеціальні кронштейни, дистанційні втулки; зібрано 

прямий пакет удосконаленої соплової решітки профілів з подовжувачами; підготовлено стенд 

та схему вимірювання для проведення експериментальних досліджень; виконано монтаж 

прямого пакету соплової решітки профілів з подовжувачами; проведено експеримент і 

визначено профільні та кінцеві втрати решітки. 

Решітка соплових профілів спроектована із 

збереженням основних геометричних параметрів соплової 

решітки профілів типа Н4Y2 другого ступеня ЦВТ турбіни 

К-220-44 АЕС Ловіїса (Фінляндія). Розрахункові 

дослідження, наведені в виконаному госпдоговорі 

«Розробка вдосконалених профілів соплових лопаток турбін 

ТЕС і АЕС» (госпдоговором № 28820 за 2009 рік ), 

показали, що профільні втрати обох решіток в широкому 

діапазоні чисел Маха tM1  і кутів входу потоку практично 

однакові, а кінцеві втрати в решітці профілів OPT2Y2 нижчі у всьому діапазоні відносних хорд 

lbx / . 

Для lbx / =1,5, tM1 =0,4 і числі Рейнольдса t1Re =5,25∙10
5
, визначеного за хордою 

початкового профілю, профільні втрати решітки профілів OPT2Y2 дорівнюють 3,4%. Зона 

кінцевих втрат займає приблизно половину висоти міжлопаткового каналу. На відстані 0,5мм 

від торцевої поверхні міжлопаткового каналу втрати досягають 16,7%. Сумарні втрати решітки 

складають 5,0%, а кінцеві втрати – 1,6%. Похибка визначення коефіцієнтів втрат в експерименті 

не перевищує ± 0,1%. Відповідно до ОСТ-1984 та літературних джерел для решітки профілів 

Н4У2 сумарні втрати є не меншими за 6,1%. 

 



 147 

10.3. 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. Фізико-хімічні основи створення в‟яжучих матерiалiв спеціального призначення та 

бетонів на їх основі. 

 

За 2010 рік  об‟єм виконаних госпдоговорів на кафедрі становить    166,2 тис. грн. на 

замовлення:  ТОВ «ВО «Укрспецогнеупор – Експорт», ПАТ «Кіндратівський вогнетривкий 

завод», ЗАТ «Сєвєродонецьке об‟єднання Азот», ПДРГП «Пічнічгеологія». 

 

Держзамовлення № ДЗ/492-2009 «Розроблення ресурсозаощаджуючої технології 

створення керамічних матеріалів з використанням нових видів вітчизняної мінеральної 

сировини» 

В роботі розроблено спосіб оцінки, прогнозування та регулювання 

структурного стану керамічних сумішей; запропоновано методику 

дослідження кінетики спікання та кінетики фазоутворення при випалі 

керамічних матеріалів. Досліджено мінералогічний склад і основні 

технологічні характеристики нових видів мінеральної сировини. 

Підтверджено можливість застосування польовошпатової та 

плагіоклазової сировини в технологіях щільноспеченої кераміки, для 

отримання клінкерних і тонкокам'яних виробів. Розроблено склади мас 

низькотемпературного фарфору для виробів господарчо-побутового 

призначення з високими фізико-механічними та естетичними 

властивостями. Розроблено склад маси для стінової кераміки на основі 

вуглевідходів та низько-сортної глинистої сировини. Складено 

технологічну інструкцію теоретично обґрунтованих режимів випалу 

для розроблених керамічних мас та покриттів. Проведено лабораторні і 

промислові випробування, здійснено випуски партії керамограніту та 

клінкерних стінових виробів. Розроблено методичні вказівки щодо 

застосування досліджених видів сировини в різних керамічних технологіях.  Результати роботи 

впроваджено  на ТОВ «Керамейя», м. Суми, ТОВ «Георесурс»,  

м. Полтава. 

 

«Вивчення мінералогічного складу та проведення фізико-хімічної оцінки придатності 

кварц-польовошпатової сировини Центральної та Північно-Західної частини Українського 

кристалічного щита для використання в технології керамічних виробів» 

Проведено прогнозні фізико-хімічні розрахунки для оцінки флюсуючої дії кварц-

польовошпатових порід. Також визначено особливості утворення та властивості розплавів, що 

виникають при плавленні дослідних порід.  
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«Удосконалення технологій вуглецьвміщуючих матеріалів та неформованих 

вогнетривів» 

Розроблено безвипалювальні ПХ вогнетриви на хімічних зв‟язуючих. Удосконалено 

технологію безвипалювальних периклазовуглецевих вогнетривів на засаді периклазового 

порошку (спеченого та плавленого) та модифікованій алкоксидом кремнія фенол 

формальдегідній смолі вітчизняного виробництва взамін ФФС «Baкelite». Проведено аналіз 

імпортних мас, виявлено їх склад та спікання. Удосконалено склад і технології льоточних мас 

на основі Al2O3 – SiC.   

 

«Розробка складу сухої суміші для вогнетривких бетонів і дослідження його впливу на 

фізико-механічні властивості» 

Вибрано напрямок досліджень, розроблено та узгоджено ТЗ. Виконано теоретичні та 

експериментальні дослідження. Проведено розрахунки перспективних складів сухих сумішей та 

підготовлено шихти, виготовлено експериментальні зразки.  

 

 «Проведення випробувань перліто-цементних бетонів» 

За результатами проведених фізико-механічних випробувань доведено підвищення 

міцністних характеристик зразків перліто-цементних бетонів з підвищенням температури 

випалу. Зроблено висновок про можливість використання представлених перліто-цементних 

бетонів при температурах служби до 1000 С.   

 

«Дослідження можливості використання шламів водоочищення у технології 

в’яжучих матеріалів» 

За результатами проведених фізико-хімічних досліджень встановлено, що представлений 

шлам водоочищення містить як основні елементи – кальцій та магній, основними фазами при 

цьому є вуглекислі кальцій та магній. У залишковій кількості також міститься також оксид 

кремнію. Усі перетворення у шламі закінчуються до температури 950 С. За наведеними даними 

встановлено, що представлений шлам водоочищення може бути використаний при виробництві 

глиноземного та високоглиноземного цементів як кальційвміщуюча сировина.  
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10.4. Кафедра хімічної технології неорганічних речовин каталізу та екології  

 

Традиційно наукова дiяльнiсть кафедри направлена на дослідження технологій основного 

хiмiчного синтезу та каталітичних процесів. Велика увага приділена також технологіям захисту 

навколишнього середовища. 

Основні напрямки фундаментальних  робіт: 

- хiмiзм i кінетика окиснення аміаку, метану, оксиду вуглецю; 

- хiмiзм i кінетика синтезу метанолу; 

- дослідження фiзико-хiмiчних властивостей металевих i оксидних каталiзаторiв, 

методи їх утилізації; 

- вивчення кінетики i масопереносу абсорбційних i адсорбційних процесів; 

- прогнозування кінетики i рівноважної розчинності у багатокомпонентних сольових 

системах; 

- математичне моделювання хiмiко-технологiчних процесів; 

- методи статичної обробки експериментальних i промислових даних; 

- методи прогнозування забруднення промисловими об‟єктами навколишнього 

середовища. 

Основні напрямки прикладних робіт: 

- технологія утилiзацiї платини у виробництві нітратної кислоти контактним способом; 

- активація та регенерація платиноїдного каталізатору окиснення аміаку; 

- технології виробництва та використання синтетичних алмазів i надтвердих 

матеріалів; 

- енергозберігаюча технологія конверсії метану i оксиду вуглецю; 

- технологія прямого синтезу метанолу; 

- технологія утилiзацiї твердих промислових вiдходiв відпрацьованих каталiзаторiв i 

сорбентів; 

- хiмiчнi технології iнтенсифiкацiї здобичі нафти, газу i газового конденсату. 

 

За 2010 рік  об‟єм виконаних госпдоговорів на кафедрі становить    133,2 тис. грн. на 

замовлення:  ЗАТ «Сєвєродонецьке об‟єднання Азот», Українська державна академія 

залізничного транспорту, Головне управління ЖКГ та розвитку інфраструктури 

облдержадміністрації м. Харкова.  

 

«Визначення стану основних показників процесу кислотоутворення при 

перерозподілу потоків газ-рідина» 

Метою роботи було дослідження кислотоутворення у виробництві азотної кислоти під 

впливом кавітаційного ефекту для поліпшення показників процесу абсорбції оксидів азоту: 

ступеня поглинання і коефіцієнта досягнення рівноваги, а також зменшення концентрації NOX в 

викидних газах.   

Проведені дослідження дозволили оцінити вплив кавітаційного ефекту на процес 

поглинання оксидів азоту при різних технологічних параметрах. В результаті проведених 

експериментальних досліджень встановлено вплив процесу кавітації на абсорбційні 

властивості води та розчинів азотної кислоти, а також вплив на даний процес 

співвідношення газ/рідина, температури і концентрації азотної кислоти. 

Отримані експериментальні дані дозволяють рекомендувати використання ефекту 

кавітації для інтенсифікації масообмінних  процесів виробництва азотної кислоти. 
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«Дослідження впливу ефекту кавітації на показники процесу кислотоутворення в 

залежності від місця подачі кавітованої води в абсорбційну колону» 

Проведено дослідження по визначенню ефективності впливу кавітованої води на 

протікання процесу кислотоутворення в різних зонах абсорбційної колони. Ураховуючи раніш 

отримані результати стояла задача визначити .ефективність роботи агрегату при максимально 

можливої кількості кавітованої води, яка подається на абсорбцію. 

Встановлено, що концентрація азотної кислоти є максимальної при збільшенні 

подавання кавітованої води на 20% на 18 –тую тарілку, по зрівнянню с раніш встановленим 

співвідношенням. При цьому концентрація NОx  на виході знаходилась в межах середніх 

значень для даного періоду досліджень, на рівні 0,12-0,13 % об. При відсутності подавання 

рідинної фази на 18-тую тарілку, у том числі кавітованої води, відзначалось зниження 

концентрації азотної кислоти на 0,5-1% об., що є підтвердженням роли кавітованої води в 

процесі кислотоутворення в нижній части абсорбційної колони.  

Узагальнення отриманих результатів дає можливість оцінить роль кавітованої води в 

інтенсифікації процесу кислотоутворення, особливо в нижній части абсорбційної колони. 

 

«Одержання азотнокислотної витяжки з фосфат-глауконітового концентрату 

Ново-Амвросіївського родовища» 

Проведено пілотні дослідження азотнокислотного розкладання фосфат-глауконітового 

концентрату згідно отриманих даних зроблені наступні висновки: 

Встановлено мінералогічний та хімічний склад фосфат-глауконітового концентрату. 

Виявлені фази апатиту, карбонатгідроксилапатиту, глауконіту, кальциту, польових шпатів, 

кварцу, лимоніту для використання в технологіях мінеральних добрив. 

Встановлені експериментально технологічні параметри та рекомендуємо для 

азотнокислотного розкладення для досягнення високого ступеня вилучення Р2О5 97,2 – 99,0 

мас. %: час взаємодії 20 – 30 хв.; концентрація HNO3 50 – 56 мас. %;  норма кислоти 1,06 - 1,12 

д.од., температура процесу 45 – 50 °С.  

Запропоновано метод піногасіння шляхом розбризкування нітратної кислоти на шар 

утворюваної піни та встановлено, що розроблений спосіб знижує висоту пінного шару на  

30 – 50 %.  

Визначено вплив процесів масообміну на швидкість азотнокислотного розкладення, 

наведена область їх перебігання, розроблена кінетична модель процесу та знайдені константи 

швидкості, енергія активації, коефіцієнти масовіддачі. Створена математична модель, яка 

дозволяє розрахувати технологічні параметри процесу. 

 

«Розробка системи аеромоніторингу» 

Об‟єктом дослідження було управління якістю навколишнього природного середовища в 

межах Харківської області шляхом створення сучасної системи аеромоніторингу. 

На підставі сучасних методів математичного моделювання, фізичного моделювання, 

побудови реального прототипу та комп‟ютерного 3D моделювання було створено систему 

моніторингу навколишнього природного середовища для визначення ділянок, що забрудненні 

твердими побутовими та промисловими відходами. 

Застосування розробленої системи моніторингу дозволить підвищити якість управління 

навколишнім середовищем та знизити ступень забрудненості ґрунтів Харківської області. 
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10.5. Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф. Семка 

 

На кафедрі розробляються наступні наукові напрямки:  

- принцип прецизiйного формоутворення полiмерних оптичних поверхонь з 

використанням комбiнованих процесiв обробки;  

- - створення теорiї унiфiкованої багатопараметричної iнформацiйної бази для 

CAD/CAM систем зубчатих зачеплень, iнструментiв i процесiв зубообробки; 

- розробка методiв прогнозування вихiдних характеристик робочих процесiв 

пошарового виготовлення - Rapid Prototyping; 

- розробка теоретичних основ 3D моделювання фiзичних явищ у ресурсозберiгаючих 

процесах виготовлення i експлуатацiї алмазних iнструментiв. 

За 2010 рік  об‟єм виконаних госпдоговорів на кафедрі становить    103,8 тис. грн. на 

замовлення Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації.  

Держзамовлення № ДЗ/492-2009 «Розроблення та впровадження у виробництво 

дослідно-промислових зразків планетарних інструментів та високоефективних технологій 

алмазного шліфування важкооброблювальних матеріалів. 

В роботі  спільно з ІПМАШ НАН України розроблено конструкторську документацію 

щодо практичної реалізації  принципово нових технологій абразивної обробки металів, які 

базуються на технологічно сталих комбінованих процесах обробки широкої гами 

інструментальних та конструкційних матеріалів і методах планетарно-кругового і планетарно-

спрягувального переміщення інструменту або деталі один відносно одного, що значно 

розширює технологічні можливості верстатів, зокрема при виготовленні деталей з плоскою 

поверхнею. 

Практичну цінність розробки посилює ії спрямованість на алмазно-абразивні (заключні) 

операції   технологічних процесів механічної обробки, котрі є визначальними для формування  

вихідних якостей об‟єктів шліфування. Покращенню експлуатаційних характеристик виробів 

після шліфування  сприяє суттєве поліпшення рівня силової та теплової напруженості у зоні 

шліфування та й її змінності у продовж часу. 

Розробка має комплексний характер. Завдяки новому науковому результату, вона є 

також базою для створення алмазно-абразивного інструменту підвищеної якості, який може 

бути орієнтовано для використання у високих технологіях. Розроблені технічні рекомендації 

щодо умов спікання алмазоносного шару кругів, які забезпечують цілісність їх характеристики 

на етапі виготовлення інструменту,  у 2009 році впроваджено до використання у виробництві у 

ЗАТ «Полтавський алмазний інструмент».  

Результатами впровадження у 2010 році є підвищення працездатності шліфувальних 

кругів на 30% при зніженні питомих витрат алмазів в них на 25% (ДП „Електроважмаш”). За 

результатами дослідно-промислових випробувань технології торцевого планетарного 

шліфування плоских поверхонь з використанням торцевої планетарно-шліфувальної головки (в 

умовах ЗАТ „Укренергоремонт”) –  підвищення продуктивності обробки у 2-3 рази зі 

зниженням питомої енергоємності не менш ніж у 2 рази при одночасному суттєвому зменшенні 

температури в зоні різання.  

Підсумковий економічний ефект первинних впроваджень за розробкою, що розпочато та 

здійснено у 2010 році, станом на грудень звітного року складає 184,55 тис. грн. З них: 77,55 тис. 

грн. – від впровадження у ДП „Електроважмаш” (м. Харків) конструкторсько-технологічної 

розробки високоефективного способу шліфування стосовно заточування та доведення лезових 

іструментів; 107 тис. грн. – очікування від впровадження у ЗАТ „Укренергоремонт” (м. Кривий 

Ріг) технології торцевого планетарного шліфування плоских поверхонь. Роботи з впровадження 

технології торцевого планетарного шліфування плоских поверхонь у ЗАТ „Укренергоремонт” 

(м. Кривий Ріг) здійснено організацією-співвиконавцем  за темою ДЗ/490-2009 (ІПМаш 

ім. А.М. Підгорного НАН України). 
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11. Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 

організаціями 

 

В 2010 році НТУ «ХПІ» проводилась активна міжнародна діяльність із закордонними 

партнерами із 105 вищих навчальних закладів та фірм  23 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 2010 році виїздили 271 

наукових співробітники, викладачі, аспіранти та студенти. Загальний обсяг фінансування 28 

міжнародних проектів за рахунок коштів іноземних фондів, грантів, та госпдоговорів НТУ 

«ХПІ» в 2010 році становив 3 175 000 грн. 

В рамках міжнародного договору № М/360-2008 від 03.06 2010 р. „Підвищення 

ефективності  використання природного газу в автомобільних двигунах”, № д/р 0108U006928 

(додаткова угода № 3 від 18.11.2010 р., етап 5 „Розробка методів щодо підвищення 

ефективності використання стисненого природного газу в двигунах внутрішнього згоряння 

(ДВЗ), науковий керівник – Марченко Андрій Петрович, доктор технічних наук, професор, 

розроблено методи підвищення ефективності використання стисненого природного газу в ДВЗ 

та конструкцію елементів системи подачі природного газу в циліндри двигуна з урахуванням 

можливості створення газового двигуна на базі існуючих конструкцій ДВЗ. Виготовлено та 

проведено тестування лабораторного зразка елементів системи подачі стисненого природного 

газу в циліндр ДВЗ.  

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  752 тис. 697,96 грн. 

Завершено етап 1.3 в рамках якого виконано експериментальне підтвердження достовірності 

методик розрахункової оцінки ефективності блискавкозахисту об‟єктів ракетно-космічної 

техніки. Так, в рамках  цієї тематики було розроблено, експериментально апробовано на 

високовольтному обладнанні Експериментальної бази НДПКІ “Молнія” НТУ “ХПІ” та  

передано замовнику «Розрахункові методики з визначення : 1) електротермічної дії  прямого 

попадання блискавки (ППБ) на обшивку ракетно-космічної техніки (РКТ); 2) електродинамічної 

дії  ППБ на обшивку РКТ; 3) електротермічної стійкості до ППБ дротів та кабелів бортових 

електричних кіл РКТ». 

Кафедра інформатики та інтелектуальної власності веде активне півробітництво із ТОВ 

«IBM Україна», яке здійснюється на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між НТУ 

«ХПІ» та ТОВ «IBM Україна», який укладено 29 листопада 2010 року. Від НТУ «ХПІ» 

меморандум підписано ректором НТУ «ХПІ» Товажнянським Л.Л.  

На виконання вимог цього меморандуму 29 листопада 2010 року на базі кафедри відкрито 

Академічний центр компетенції ІВМ в галузі підготовки кваліфікованих кадрів для індустрії 

інформаційних технологій України. Основними напрямками діяльності цього центру є: 

– участь в Академічній ініціативі ІВМ; 

– розробка та впровадження в навчальний процес нових навчальних дисциплін з 

використанням технології ІВМ; 

– розробка навчальних та навчально-методичних матеріалів з використанням 

методологічних підходів і технологій ІВМ; 

– навчання сучасним інформаційним технологіям ІВМ на базі відкритих стандартів і 

програмного забезпечення з відкритим кодом в межах освітньо-професійних програм 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців; 
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– надання консультативної допомоги підприємствам і організаціям провідних секторів 

економіки України з питань розробки проектів в галузі інформаційних технологій з 

використанням технології ІВМ; 

– проведення із залученням співробітників ІВМ, регулярних семінарів щодо інновацій в 

діяльності ІВМ;  

– участь студентів, аспірантів, викладачів і співробітників Університету в конкурсах, що 

проводяться ІВМ; на одержання грантів, пропозицій для стажувань і в інших заходах ІВМ; 

– проведення досліджень за тематикою віртуальних організацій – нової форми організації 

навчання і бізнесу; 

– забезпечення участі фахівців і студентів університету в проектах анонсованих ІВМ. 

В 2010 р. на кафедрі виконувались 5 договорів про співробітництво з вузами інших країн: 

– НТУ «ХПІ» – Заклад Російської Академії Наук «Інститут хімії силікатів ім. 

І.В. Гребенщікова РАН» (ІХС РАН, м. Санкт-Петербург, Росія); керівник – д.т.н., проф. 

Семченко Г.Д.; 

 – НТУ «ХПІ» – Інститут хімії Комі НУ УрВ РАН (Росія); керівник –д.т.н. проф.Семченко 

Г.Д.; 

– НТУ «ХПІ» – VSB – Технічний Університет Острави (Чехія); керівник – д.т.н., проф. 

Брагіна Л.Л.; 

– НТУ «ХПІ» – Інститут будівельних матеріалів Ф.А. Фінгера Веймарського університету 

«Баухаус» Федеративної Республіки Германія; керівник – д.т.н., проф. Шабанова Г.М. 

– НТУ «ХПІ» – Вища школа Вісмара, (Германія); керівник – д.т.н., проф. Рищенко М.І. 

Кафедрою технології кераміки, скла та емалей за договором про спільну діяльність із 

Закладом Російської Академії Наук «Інститут хімії силікатів ім. І.В. Гребенщікова РАН» (ІХС 

РАН); РХТУ ім. Д.І. Менделєєва у звітний період відбувся обмін науково-технічною 

інформацією та новими виданнями.  

Учасники даного договору зобов‟язались шляхом об‟єднання свого професійного досвіду, 

ділової репутації та ділових і наукових зв‟язків сумісно діяти щодо здійснення 

фундаментальних та прикладних досліджень, розробці інноваційних проектів. Основні 

напрямки діяльності за договором: «Золь – гель синтез», «Керамічні технології», «Захисні та 

функціональні плівки та покриття», «Модифікація поверхні матеріалів» та інш.  

В рамках гоговору про науково-технічне співробітництво на створення науков-технічної 

продукції «Розробка перспективних керамічних матеріалів» з Інститутом хімії Комі НУ УрВ 

РАН продовжується творче співробітництво з проблем синтезу наночастин безкисневих сполук, 

де проф. Семченко Г.Д. є консультантом з використання золь–гель процесу для синтезу 

ультрадисперсних порошків та наночастин. 

В 2010 році кандидату технічних наук, заступнику директора з організаційних питань 

Інститута будівельних матеріалів ім. Ф.А. Фінгера (м. Веймар, Федеративна Республіка 

Німеччина), доктору Хансу–Бертраму Фішеру вручено диплом професора НТУ “ХПІ”. 

На кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Х.–Б. Фішером було зроблено 

лекційну доповідь «Високовипальні гіпсові в‟яжучі та стабілізація властивостей сульфатів 

кальцію» для студентів та аспірантів кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей. 

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, її метою є створення сприятливих умов для співробітництва 

в області учбового процесу, підвищення кваліфікації і накових 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. 
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Згідно з договором між НТУ «ХПІ» та VSB-Технічним Університетом Острави (Чеська 

Республіка), протягом року здійснювався обмін науково-технічною інформацією та 

літературою. 

В період з 20 по 24 вересня 2010 р. в рамках коопераційного договору про 

співробітництво між НТУ «ХПІ» та Вищою школою Вісмара був організований прийом 

делегації німецьких колег, до складу якої входили професор факультету будівельної фізики 

Вісмарскої вищої школи Prof. Dr. rer.nat, Dr.-Ing. Habil Хельмут Фенцмер, замісник директора 

по організаційним питанням Дальберг - інституту діагностики і санування історичних 

будівельних споруд, науковий співробітник, приват-доцент Вісмарської Вищої школи доктор 

Наталія Лісних та науковий співробітник Інституту діагностики и санування архітектурних 

пам‟яток и споруд ім. Е.Дальберга, dipl.-ing. Лев Косс. 

Члени делегації прийняли активну участь в роботі Міжнародної конференції«Физико-

химические проблемы в технологии ТНСМ», де виступили з доповідями: 

 «Фізико-хімічні основи утворення біоплівок на фасадах енергетично санованих 

будівельних споруд»; 

 «Методи редуцирування та попередження утворення біоплівок на фасадах будівельних 

споруд» 

 «Передові безбіоцидні технології, які попереджають появу на фасадних системах 

біологічних утворень». 

Між кафедрою інтегрованих технологій машинобудування НТУ «ХШ» і відповідними 

кафедрами Магдебурзького, Клагенфуртського, Мішкольцького університетів і Познаньской 

політехніки регулярно здійснюється обмін учбово-методичною і навчальною літературою, 

навчальними програмами і навчальними посібниками. Ця практика мала продовження й у 

звітному 2010 році.  

У травні 2010 року в НТУ „ХШ" відбувся черговий щорічний міжнародний науковий 

форум «МісгоСАD-Харків», який у 1993 році було ініційовано кафедрою спільно з угорськими 

колегами з Мішкольцького університету. 

Протягом 2010 року при безпосередньої участі кафедри інтегрованих технологій 

машинобудування НТУ "ХПІ" було подовжено співробітництво за відповідними договорами, у 

тому числі в науково-дослідній сфері, з Фраунгофер інститутом технології та автоматизації 

виробництва Штутгартського університету, Німеччина (термін дії договору з 2005р.), з 

Грузінським технічним університетом (термін дії договору з 2005р.) 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 "ХШ", НТУ міста Афіни (Греція) і НДІ Нанотехнологій міста 

Мішкольц (Угорщина) 

До діючих договорів, угод, контрактів і т.п. в галузі науково-технічного міжвузівського 

співробітництва із зарубіжними партнерами, окрім зазначених вище українсько-німецького, 

українсько-грузинського, україно-російського та українсько-грецько-угорського договорів, за 

безпосередньої участі кафедри інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф. Семка 

відносяться також двосторонні університетські договора з профільними вищими навчальними 

закладами Познані (Польша), Клагенфурта (Австрія), Мішкольца (Угорщина), Афін (Греція); 

форум-проекти МісгоСАD і Інтерпартнер); видавничі проекти "Різання та інструмент в 

технологічних системах" і "Високі технології в машинобудуванні" (міжнародні збірники 

наукових праць). 

Спільно із зарубіжними партнерами з міждержавного Центру інноваційних 

нанотехнологій DEMOKRITOS із міста Афіни (Греція) на чолі з його директором, почесним 

доктором НТУ „ХПІ” професором А.Г.Мамалисом подовжено практику попередних досліджень 

зі створення і практичної дослідно-лабораторної апробації технології ультрапрецизійної 
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алмазної обробки поверхневого шару інтраокулярних та контактних лінз з біоінтактних 

полімерів.  

В рамках наданої до Європейської Комісії з досліджень у сфері науки і технологій заявки 

на міжнародний проект „Нова ідеологія виробництва індивідуальних сапфіро-металевих 

ендопротезів тазостегнового суглоба. Розробка і клінічна апробація” (2009 р.) за Сьомою 

Рамковою програмою ЄС продовжуються попередні роботи також й з розробки новітньої 

технології виробництва ультрапрецизійних сапфірових пар тертя та індивідуальних 

ендопротезів кульшового суглоба. Поряд з Харківським політехнічним інститутом організації-

учасники проекту представляють 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). Реалізація цього проекту зокрема 

дозволить за допомогою методу прискореного прототипування (НТУ „ХПІ”) виробляти 

вітчизняні штучні суглоби з парою тертя монокристал сапфіра – надвисокомолекулярний 

полімер з індивідуальною конструкцією ніжки протеза, виробленою за допомогою 

томографічного обстеження пацієнта і 3D модельного уявлення суглоба, що потребує заміни. 

Індивідуальна ніжка ендопротезу дозволить мінімізувати травмуючу дію на живі кісткові 

тканини, а конструкція сапфірової головки дозволяє також забезпечити високі експлуатаційні 

характеристики та гарантовану довговічність імплантату. 

Завідувач кафедри проф. А.І. Грабченко є співкоординатором участі України в 

європейському проекті побудови єдиної загальнотехнологічної платформи ManuFuture згідно 

Сьомої Рамкової програми наукових досліджень ЄС на 2007-2013 рр. 

Кафедрою фізики металів та напівпровідників продовжено виконання у 2008–2010рр. 

проекту CRDF “Neutron scattering investigations of novel ferromagnetic semiconductor multilayer 

structures for spin electronics”. – Дослідження за допомогою розсіювання нейтронів нових 

феромагнітних напівпровідникових багатошарових структур для спінтроніки. Kерівник – 

пр.н.с., д.ф.-м. н. O.Ю. Сіпатов. 

Основною метою даного проекту було виготовлення епітаксиальних феромагнітних 

надграток на основі EuS з різного типу розділовими шарами (напівметалами, 

напівпровідниками та діелектриками) і встановлення основних структурних і композиційних 

факторів, що впливають на їхні магнітні властивості, використовуючи різні експериментальні 

методи, головним з яких є розсіювання нейтронів. Уперше для надграткових структур 

спостерігалася антиферомагнітна (AFM) обмінна взаємодія між феромагнітними шарами EuS, 

розділеними різного типу спейсерами (напівметалами PbS й PbSe, напівпровідником YbSe й 

ізолятором SrS). Встановлено, що експериментально спостережувана сила AFM-взаємодії, 

монотонно зменшується зі збільшенням забороненої зони спейсера. Максимальна товщина 

спейсера hmax (при якій ще спостерігається AFM-взаємодія) також зменшується зі збільшенням 

забороненої зони спейсера: hmax(PbS) = 40 нм, hmax(YbSe) = 4 нм, hmax(SrS) = 2 нм.   Збільшення 

невідповідності між ґратами EuS і матеріалом спейсера (f ~ 0.5%, 1.0%, 2.5% и 8.2% для PbS, 

SrS, PbSe и PbTe, відповідно) також приводить до зменшення сили AFM-взаємодії та 

максимальної товщини спейсера hmax. 

Встановлені та тривають тісні контакти та спільні дослідження з університетом штату 

Орегон, США (проф. Т. Гебултогвич) і інститутом фізики польської академії наук, Варшава 

(проф. Т. Стори). 

В рамках програми ДААД кафедра «Динаміка та міцність машин» отримала фінансування 

в розмірі 170 тис. грн., а по програмі (гранту) «Обчислювальна техніка» (м. Штутгарт, 

Німеччина) отримано фінансування в розмірі 360 тис. грн. за поточний рік. 

В межах програми ДААД  з 1.03.2010 по 31.03.2010 студенти  каф. ДММ, стипендіати 

Леонардо Ейлера:  Сукач С., Ковальова Т., Лаврушина відвідали Університет ім. Мартіна 

Лютера (м. Халле, Німеччина), де виступили з доповідями на науковому семінарі.  Аспірант 
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Кіркач А.Б, також стипендіат Л.Єйлера,  відвідав Університет ім. Мартіна Лютера з 25.06.2010 

по 25.07.2010, де виступив з заключною доповіддю «Дослідження міцності композитных 

ламінатів с навантаженими отворами» 

В межах програми ДААД  старший викладач Гораш Є.М. приймав участь в науковому 

стажуванні для викладачів ВУЗів та вчених в Університеті ім. Мартіна Лютера з 1.08.2010 по 

31.10.2010, де виступив з доповіддю «Моделювання високотемпературної нелінійної поведінки 

аустенітної сталі типа 316 з використанням механіки пошкоджуваності» 

Студенти 6 курсу ДММ Водка А.А. і Пригорнев А.Н. в межах програми ДААД 

перебували на науковому стажуванні з 25.10.2010 по 25.12.2010 в університеті Мартіна Лютера 

(м. Халле), де виступили на науковому семінарі з доповіддю «Імовірнісні характеристики 

повзучості і макромеханічних властивостей матеріалів з мікроструктурою модельованою 

діаграмою Вороного».  

У 2010 році налагоджено ділові контакти між кафедрою фізичного матеріалознавства для 

електроніки та геліоенергетики та Інститутом Фізики (Академія Наук Азербайджану). В межах 

цього співробітництва подано проект з розробки плівкових сонячних елементів до Національної 

агенції Азербайджану з відновлюваних джерел енергії. Підписано договір про  співробітництво 

з Воронезьким державним університетом, Воронезьким державним технічним університетом, 

ООО «Нанотех-Дубна» (Росія), Международным университетом природы, общества и человека 

(Росія)  в галузі тонкоплівкових фотоелектричних перетворювачів. 
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12. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з 

науковими установами Національної академії наук України та галузевими академіями 

наук України. 

 

Одним із стратегічних напрямів діяльності Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» є науково-технічна співпраця з установами Національної 

академії наук України та галузевими академіями 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 2010 році один із провідних  вчених університету, доктор технічних наук, професор 

Романовський О.Г. був обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук 

України.   

Романовський Олександр Георгійович є проректором Національного Технічного 

Університету «Харківський Політехнічний Інститут», завідувачем кафедри педагогіки та 

психології управління соціальними системами, академіком Академії політичних наук України 

 (2005 р.), академіком Академії вищої школи України по відділенню педагогіки і психології  

(2005 р.), академіком Інженерної академії України (2004 р.), академіком Міжнародної 

інженерної академії за спеціальністю “Проблеми інженерної освіти” (2004 р.). 

За сприянням Романовського О.Г. 2000 року в ХПІ було створено кафедру педагогіки і 

психології управління соціальними системами, яка є першою і єдиною в технічних вищих 

навчальних закладах України з такою цільовою спрямованістю.  

Професор Романовський О.Г. є одним з авторів Концепції формування національної 

гуманітарно-технічної еліти України. Він запропонував інноваційну педагогічну систему, що 

орієнтується на інтегровану гуманітарну, психолого-педагогічну та управлінську підготовку 

інженерів-керівників. 

Він щорічно організовує і очолює 5 міжнародних конференцій та є засновником і 

головним редактором: наукового фахового видання – “Теорія і практика управління 

соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія” (2000 р.); журналу 

“Проблеми і перспективи формування гуманітарно-технічної еліти” (2001 р.). 

Під науковим керівництвом Романовського О.Г. захищено 1 докторську та 6 

кандидатських дисертацій, готуються до захисту ще 3 дисертації. На даний момент під його 

керівництвом працюють 6 аспірантів та 3 здобувачі. 

Він є автор 332 наукових робіт, у тому числі 2 підручників, 12 монографій, 15 навчальних 

посібників з грифом Міністерства освіти і науки. 

У 2010 році було присуджено премію НАН України для молодих вчених за серію 

наукових праць «Методи оцінювання міцності прес-форм і контейнерів для упаковки 

радіоактивних відходів АЕС та стінок вакуумних камер для виводу частинок з 

прискорювачів» наступним науковцям НТУ «ХПІ»: 

- Лавінському Денису Володимировичу, кандидату технічних наук, доценту кафедри 

теоретичної механіки;  

- Ромашову Юрію Володимировичу, кандидату технічних наук, доценту кафедри 

теоретичної механіки;  

Соболю Володимиру Миколайовичу, кандидату технічних наук, науковому співробітнику 

кафедри теоретичної механіки.  

До серії наукових праць входить – 18 наукових публікацій (15 статей, 3  тези доповідей). 
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В серії наукових праць авторами: 

- здійснено на сучасному рівні математичне моделювання напружено-деформованого 

стану об‟єктів дослідження, за яким визначені оцінки міцності щодо прес-форм з вуглець-

вуглецевих матеріалів для пресування матеріалів з властивостями наближеними до відходів 

АЕС при значно вищих температурах (~ 1800 ºС) й тисках (40-80 МПа) ніж існуючі;  

- з метою безпечного транспортування й захоронення радіаційних відходів АЕС одержані 

важливі оцінки міцності й герметичності ущільнення конструкції контейнеру-упаковки, яку 

запропоновано до впровадження  в Науково-навчальному центрі «Харківський фізико-

технічний інститут».  

Для раціонального проектування розмежувальної стінки камери виводу електронних і 

протонних пучків в атмосферу в циклі робіт за рахунок запропонованого авторами 

математичного моделювання надані обґрунтовані за критеріями міцності можливості відбору 

матеріалів вікон камер екологічно безпечних для навколишнього середовища сильно токових 

прискорювачів заряджених часток для очистки води, які розроблені в ННЦ «ХФТІ». 

Спільно з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук 

України співробітниками університету було проведено 12 наукових і науково-технічних 

заходів, а саме: 

- Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми нано-,  

енерго-, та ресурсозберігаючих і екологічно-орієнтованих хімічних технологій», присвячена 

125-річчю НТУ «ХПІ» проводилася спільно з Національною академією наук України; 

- Міжнародна науково-практична  конференція П„яті Кримські педагогічні читання 

«Формування національної гуманітарно-технічної еліти у XXI столітті» проводилася спільно з 

Академією педагогічних наук України; 

- ХVIII Міжнародна науково-практична конференція «MicroCAD-2010» проводилася  

спільно з Академією наук вищої школи, Інститутом надтвердих матеріалів НАН України та 

Інститутом  проблем машинобудування НАН України; 

- XVІІІ Міжнародна конференція «Теорія, оптимізація та практика процесів 

подрібнення, розділу, змішування, усереднення» проводилася спільно з Національною 

гірничою академією; 

- Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми якості, довговічності 

зубчастих передач, редукторів, їх деталей та вузлів» проводилася спільно з національною 

академією наук України; 

  - XVІIІ міжнародний науково-технічний семінар «Високі технології в машинобудуванні» 

(Інтерпартнер‟2010) проводився спільно з Інститутом  надтвердих матеріалів НАН України; 

ІПМ НАН України; 

 - Міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та 

енергоефективність-2010» (СЕЕ-2010) проводилася спільно з Національною  академією наук 

України, Інститутом електродинаміки НАН України та Науковою радою НАН України 

«Наукові основи електроенергетики»; 

- Міжнародна науково-технічна конференція  «Проблеми автоматизованого 

електроприводу. Теорія і практика» проводилася спільно з Інститутом електродинаміки НАН 

України; 

 - ІІІ Міжнародна наукова конференція з нелінійної динаміки проводилася спільно з 

Інститутом  механіки С.П. Тимошенко НАН України; 

 - Треті наукові читання імені ак. НАНУ А.С.Бережного “Фізико-хімічні проблеми в 

технології тугоплавких і неметалевих та силікатних матеріалів”, присвячені 100-річному 

ювілею академіка А.С.Бережного проводилися спільно з  Науковою  Радою з проблем 

неорганічної хімії НАНУ;  
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 - VII-а Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація 

економічних процесів» проводилася спільно з Інститутом  економіки та прогнозування НАН 

України, Північно – східним науковим центром  НАН України; 

 - Регіональна науково-практична конференція «Кірпичівські читання» проводилася 

спільно з Інститутом проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.  

На базі науково-дослідних лабораторій  установ НАН України та на базі  науково-

дослідних лабораторій галузевих НДІ університетом створено 16 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, створені на базі  науково-дослідних лабораторій  

 установ НАН України 

Назва кафедри Установа 

Динаміка та міцність машин Інститут проблем машинобудування НАН 

України 

Газогiдромеханiка та тепломасообмiн 

(спільна кафедра НТУ «ХПІ» та Інституту 

проблем машинобудування НАН України) 

Інститут проблем машинобудування НАН 

України 

Фізика металів та напівпровідників Фізико-технічний інститут низьких температур 

ім. Б.І. Веркіна НАН  України 

Національний науковий центр «Харківський 

фізико-технічний інститут» НАН України  

Інститут монокристалів НАН України 

Технічна кріофізика Фізико-технічний інститут низьких температур 

ім. Б.І. Веркіна НАН України 

Парогенераторобудування Національний науковий центр «Харківський 

фізико-технічний інститут» НАН України  

Інженерна електрофізика Інститут плазмової електроніки і нових методів 

прискорення Національного наукового центру 

«Харківський фізико-технічний інститут»  

Філії кафедр, створені на базі науково-дослідних 

 лабораторій галузевих НДІ 

Назва кафедри Установа 

Гідропневмоавтоматика та гідропривід Український НДІ «Гідропривід» 

Промислова  і біомедична електроніка АТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічного 

вимірювання»  

Технологія неорганічних речовин, каталізу 

та екології 

НДІ Хімії 

Технології кераміки, вогнетривів, скла та 

емалей 

ВАТ «Український науково-дослідний інститут 

ім. А.С.Бережного» 

Технології жирів Український науково-дослідний інститут олії та 

жирів 

Інформацiйно-вимiрювальнi технологiї i 

системи 

ДП «Харківстандартметрологія» 

Автоматизовані електромеханічні системи АТ «Тяжпромелектропроект» 

Хімічна техніка  та промислова екологія АТ «УкрНІІХіммаш» 
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В НТУ «ХПІ» працює 31 дійсний член НАН та галузевих Академій наук України, 

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; 

- 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. Усикова;  

- 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. 

У 2010 році подовжується співпраця між НТУ “ХПІ”, академічними науковими 

установами і підприємствами в рамках учбово-науково-виробничого об‟єднання „Високі 

технології в машинобудуванні”, що створено у листопаді 2003 року за ініціативою кафедри 

„Інтегровані технології машинобудування” ім. М. Ф. Семка за участі Інституту надтвердих 

матеріалів НАН України (м. Київ), ДП „Харківський НДІ технології машинобудування”, ДП 

Харківський машинобудівний завод „ФЕД”, ЗАТ „Конструкторсько-технологічне бюро 

веріфікаційного моделювання і підготовки виробництва”, ЗАТ Страхова компанія „Лемма”, АТ 

„Інститут транскрипції, трансляції і реплікації” (м. Харків), Харківського акціонерного 

комерційного Земельного банку. 

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 пріоритетних 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. 

Співпраця НТУ «ХПІ» за трьохстороннім договіром між ДП Науково-виробничий 

комплекс газотурбобудування „Зоря-Машпроект”, ІПМаш ім. А.М. Підгорного та НТУ „ХПІ” 

про створення НТЦ прогресивних технологій з координаційною роллю з боку ІПМаш 

ім. А. М. Підгорного у 2009 році переросла у господарчий договір ДЗ/490-2009 (2009 – 2010 рр.) 

з державним  замовником, яким   виступило спочатку Міністерство освіти та науки, а на 
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завершальному етапі – Держкомінформнауки України. Результатом роботи за цим 

держзамовленням стало завершення у 2010 році та впровадження у виробництво розробки 

дослідно-промислових зразків планетарних інструментів та високоефективних технологій 

алмазного шліфування важкооброблювальних матеріалів (наукові керівники розробки –  

доктора технічних наук, професори, лауреати Державної премії України в галузі науки і 

техніки, Заслужені працівники вищої школи А. І. Грабченко та А. О. Тарелін (ІПМаш НАНУ, 

організація-співвиконавець). 

Роботи кафедри технічної електрохімії  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 має наукові зв'язки з вітчизняними та зарубіжними вищими 

навчальними закладами та науковими центрами. Кафедра тісно співробітничає з Інститутом 

загальної і неорганічної хімії НАН Укаїни (м.Київ), Фізико-механічним інститутом (м.Львів) 

НАН України, Физико-технічним інститутом нізких температур ім. Веркіна НАН України, 

Національним науковим центром Харьківський фізико-технічний   інститут (ННЦ ХФТІ). 

У цьому році на кафедрі фізичного матеріалознавства для електроніки та 

геліоенергетики  виконується проект«Розробка лабораторної технології виготовлення 

гнучких сонячних елементів на основі телуриду кадмію» (№4301) сумісно з Інститутом 

Фізики Напівпровідників (НАН України) та з Інститутом Фізики (Академія Наук 

Азербайджану) за підтримки Науково Технологічного Центру України. 

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. 

Наприклад, кафедра “Інтегровані технології машинобудування” ім. М.Ф. Семка 

продовжує  наукові дослідження по розробці нових видів медичних імплантатів з біоінертними 

функціональними покривами  з Інститутом патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка 

АМН України продовжуються.  
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13. 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 2010 року з ініціативи Харківської обласної державної адміністрації був 

проведений V 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. Від нашого університету в 2010 році на конкурс було подано 

28 робіт за 9 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 10 персональних 

комп‟ютерів. 

На базі університету 22 жовтня 2010 року відбулось розширене виїзне відкрите 

засідання робочої підгрупи з напрямку «Розвиток науково-технічної та інноваційної 

сфери» Комітету економічних реформ при Президентові України за участю керівників 

Харківської обласної державної адміністрації та міста Харкова, ректорів та проректорів з 

наукової роботи ВНЗ, директорів установ НАН України, промисловців та керівників управлінь 

освіти і науки обласних державних адміністрацій Харківської, Сумської та Полтавської 

областей. 

На засіданні робочої підгрупи «Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери» 

робочої групи «Модернізація паливно-енергетичного комплексу та розвиток інфраструктури» 

від 25 серпня прийнято рішення провести в м. Харкові 22 жовтня 2010р. виїзне засідання 

робочої підгрупи щодо обговорення та вирішення проблем передачі та комерціалізації 

технологій і об‟єктів інтелектуальної власності, створених за державні кошти. 

В засіданні прийняли участь голова Харківської обласної державної адміністрації Добкін 

М.М., керівники Міністерства освіти і науки України та інших міністерств, представники 

підгрупи з реформи освіти і науки робочої групи «Реформа соціальної сфери» Харківського 

регіонального комітету з економічних реформ, члени обласної науково-координаційної ради, 

ректори та проректори з наукової роботи 70 ВНЗ Харківської, Сумської та Полтавської 

областей, директори 18 наукових установ НАН України та 10 галузевих науково-дослідних 

інститутів, представники Національної академії правових наук України, керівники  провідних 

промислових підприємств регіону, наукові та науково-педагогічні працівники НТУ «ХПІ». 

Засідання відбулось в рамках святкових заходів, присвячених відзначенню 125-річчя від 

часу заснування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

На засіданні були розглянуті питання створення інноваційної інфраструктури в країні, 

трансферу технологій, комерціалізації наукових розробок, впровадженню інноваційних 

проектів, питання розвитку національної та регіональних інноваційних систем, підвищення 

ефективності інтелектуальних ресурсів ВНЗ та наукових установ, формування  

інтелектуального  та кадрового потенціалу, здатного ініціювати і реалізовувати інноваційні 

проекти.  
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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 

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 16 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 2 іменні стипендії Харківської обласної державної 

адміністрації. 

Протягом 2010 року НТУ “ХПІ” провів спільно з облдержадміністрацією Харківської 

області  ряд виставкових заходів, а саме: 

ХІІ спеціалізована виставка «Енергозбереження. Електрообладнання. Енергетика. 

КВПіА-2010» (м. Харків, 24-26 лютого 2010р.) 

Впровадження ефективної політики енергозбереження залишається одним із державних 

пріоритетів України і є важливою складовою енергетичної безпеки нашої держави. 

Виставка присвячена 125-й річниці НТУ «ХПІ». 

Університет прийняв активну участь в цій виставці, де зібрались понад 60-ти учасників з 

України, Росії, Бєларусі. На ній були представлені енергоефективні та перспективні технології 

виробництв 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, безвідходних 

технологій в різних сферах народного господарства тощо. 

На виставковому стенді університету демонструвались розробки вчених по тематиці 

виставки: макет «Теплий дім», модульна теплоустановка, пускач тиристорний регульований для 

ескалаторів метро, технологія мікродугового оксидування деталей, магнітний та 

електромагнітний підвіс, макет установки «Біогаз», модуль геліосистеми, високо енергетична 

система запалювання ДВЗ, автоматизована система моніторингу сонячних модулів, макет 

«Еталон-РЕМП», вольтметр-частото-вимірювач мережевий тощо. Всього 34 експоната. 

Стенд відвідали студенти Харківських навчальних закладів, вчені, фахівці підприємств, 

фірм. Тут точились зацікавлені розмови щодо тієї чи іншої розробки, технології, проведено 

круглий стіл з питань контрольно-вимірювальної техніки і автоматики. 

Під час роботи виставки вченими університету проведені такі науково-технічні семінари: 

«Підвищення ефективності та надійності забезпечення газопостачання. Альтернативні джерела 

енергії», «Аналіз прогнозування і нейтралізація наслідків аварійно-безпечних ситуацій 

гідроенергетичного і гідравлічного обладнання». 

За активну участь і роботу на виставці університет нагороджено Почесним дипломом 

Харківської облдержадміністрації. 
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Міжнародна виставка-ярмарок «Ганновер Мессе-2010» (м. Ганновер, Німеччина. 19-23 

квітня 2010 р., ) 

Метою участі у виставці є реклама результатів наукових досліджень, пошуки партнерів 

для співробітництва. В складі експозиції Харківської області університет демонстрував 

розробки в галузі нанофізики і нанотехнологій кафедри фізики металів і напівпровідників та в 

галузі машинобудування кафедри двигунів внутрішнього згорання. 

В складі делегації області до виставки виїжджав старший науковий співробітник каф. 

фізики металів та напівпровідників, к.ф-м.н. Бугаєв Єгор Анатолійович. 

 

 

Міжнародна універсальна оптово-роздрібна виставка-ярмарок «Курская Коренская 

ярмарка – 2010» (м. Курськ, Росія, 18-21 червня 2010р.) 

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. За 

активну участь у виставці-ярмарку університет нагороджено Дипломом. 

 

 

Виставка-презентація Харківської області в рамках загальнодержавної виставкової акції  

«Барвиста Україна» (м. Київ, 17-20 серпня 2010р.) 

В минулому році в експозиції Харківської області НТУ «ХПІ» вшосте приймав участь у 

загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна», присвяченій  19 річниці незалежності 

нашої Держави. Основні події акції відбувались в павільйонах Національного комплексу 

«Експоцентр України» (м. Київ) з 17 по 20 серпня 2010 року, де проходили виставки, на яких всі 

області Держави звітували про свої здобутки до знаменної дати. 
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В рамках виставкової акції проводився Всеукраїнський конкурс «Кращий вітчизняний 

товар 2010 року», на який від університету були представлені три розробки, а саме: технологія 

прецизійної обробки оптичних полімерних виробів (кафедра ІТМ ім. Семка), система 

управління тренажерними комплексами об„єктів броньованої техніки (кафедра АУТС), 

установка СПРУТ (кафедра ФМНП). За результатами конкурсу розробки стали переможцями в 

номінації наука і нагороджені Золотими медалями і Дипломами конкурсу, а університет вшосте 

підтвердив своє високе звання Лауреата Всеукраїнського конкурсу і нагороджений Золотим 

символом «Кращий виробник вітчизняних товарів 2010 року».  

 
 

 

Міжнародна виставка інноваційних технологій і експортоорієнтовної продукції «Енергія 

зростання» (м. Харків, 16 - 19 вересня 2010р.) 

Згідно концепції, затвердженої Головою Харківської облдержадміністрації, в вересні в 

Харкові пройшов Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські 

ініціативи». В рамках цього форуму з 16 по 19 вересня 2010 року в спорткомплексі НТУ «ХПІ» 

проходила Міжнародна виставка інноваційних технологій: експортноорієнтованої продукції  

«Енергія зростання».  

Університет приймав активну участь в форумі та виставці, на якій презентував понад 30 

інноваційних і 10 інвестиційних проектів. Серед них: ротор на магнітному підвісі, кріосудини 

для тваринництва, кріомедицини та кріобіології; холодно-твердіючі суміші для ливарного 

виробництва, робочі колеса гідротурбін, лакофарбові поліуретанові покриття, 

фототерапевтичний програмно-апаратний комплекс «Геліос», установка для випробувань 

кабелів з полімерною ізоляцією, технології: відновлення ерозійно-зношених лопаток парових 

турбін, ДКПЛ, мікродугового оксидування, термоінтенсифікації видобутку нафти, МІОМ, 

виробництва туб з поліетилену, емалювання деталей в електростатичному полі тощо.  

Всього ж за останні три роки вченими університету розроблено близько 240 

інноваційних та 60 інвестиційних проектів в різних галузях економіки.  
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Великий інтерес у відвідувачів визвали діючі макети експериментальних баз НДПКІ 

«Молнія» та «Іоносфери» – лабораторій університету для проведення науково-досліних робіт, в 

тому числі випробування вузлів машин і механізмів на наявність електромагнітної стійкості та 

сумісності, дослідження геокосмосу.  

Виставку відвідали голова Харківської ОДА М. Добкін, Голова Харківської облради С. 

Чернов, Голова Департаменту України з питань науки, інновацій та інформатизації 

В.Семіноженко, посли Естонії, Азербайджану та Білорусі в Україні, представники Курської, 

Воронезької та Белгородської областей Російської Федерації. 

 

 

Виставка досягнень НТУ «ХПІ», присвячена 125-річчю від дня заснування університету 

(м. Харків, 20-27 жовтня 2010р.). Серед чисельних заходів приурочених до ювілею була 

організована виставка наукових досягнень університету, на якій презентувались розробки 

науковців-політехніків, в т.ч. ті, в розробці яких приймали участь студенти. 

 Виставку відвідали перший заступник Міністра МОНУ Є.Суліма, Голова ОДА М.Добкін, 

Харківський голова Г.Кернес та інші офіційні особи, керівники підприємств, фірм, наукових 

установ, навчальних закладів, провідні фахівці, випускники університету. Відвідувачі дали 

високу оцінку представленим розробкам і висловили побажання подальших творчих успіхів 

колективу ВУЗу-ювіляру. 

 
 

 

Міжнародна виставка-ярмарок «Підмосков„я – 2010» (м. Москва, 23-25 вересня 2010р.) і  

Міжнародна виставка - презентація Московської області в м. Харків «Дні Московської 

області» (м. Харків, 25-27 листопада 2010р.) 

Щорічно делегації Харківської і Московської областей беруть участь у міжнародних 

виставкових заходах, які проходять на території як Харківської, так і Московської областей. 

Результатом спільних виставок є активізація зовнішньоекономічної діяльності між двома 

областями. 
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Урочисте відкриття «Днів Московської області на Харківщині» пройшло у спортивному 

комплексі Харківського національного технічного університету «ХПІ». 

«Я сподіваюся, що сьогоднішня виставка послужить новим імпульсом для зміцнення наших 

партнерських відносин і посприяє подальшій роботі на благо двох областей», - зазначив в ході 

урочистого відкриття Міжнародної виставки - презентації перший заступник голови 

Харківської облдержадміністрації Володимир Бабаєв.  

«Будь-яка виставка не може вмістити в себе всю інформацію про регіон, тому що наші регіони 

неосяжно цікаві. Але я бачу, що сьогоднішня виставка - це ще один крок до розвитку відносин, 

які будуть корисні для наших областей», - підкреслив перший заступник голови Уряду 

Московської області Ігор Пархоменко. 

Представники керівництва Харківської і Московської областей ознайомилися з 

експозиціями підприємств, представлених на Міжнародній виставці - презентації, а також 

відзначили можливі напрямки подальшої співпраці серед яких: участь підприємств Харківської 

і Московської областей у міжнародних виставкових заходах, що проводяться в Харківській і 

Московській областях, проведення спільних бізнес - семінарів та форумів; укладання договорів 

про співпрацю між науковими та навчальними установами, спільна участь в науково-

практичних конференціях з обміну досвідом роботи тощо. 

 За активну участь у виставці-ярмарку «Підмосков„я – 2010» і виставці – презентації «Дні 

Московської області» університет нагороджено Дипломами виставок. 
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14. 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. 

 

Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ»  

  

1. Власні документи та інформаційні ресурси  

 

1.1. Бібліотечний  фонд станом на  01.01.2011 р. 

 

 
примірників  

Фонд усього  1 463 806 

За видами:  

Книги 942 946 

Брошури 129 666 

Газети: усього комплектів 280 

Журнали 283 725 

CD-ROM та дискети 177 

НТД 82 586 

Дисертації 3 964 

Автореферати 7 783 

Інші 12 679 

За типами:  

Наукові 492 824 

Навчальні 847 011 

Інші 123 971 

За мовами:  

Російською мовою 1 170 552 

Українською мовою 124 397 

Іноземними мовами 168 857 

Зарубіжні видання 168 217 

Фонд видань на кафедральних абонементах на 01.01.2011 р. складає 40 426 

прим.  

З них:: 

книг – 34 492 прим. 

брошур – 2 605 прим. 

СП – 778 прим. 

НТД – 2 548 прим. 

 

 

Періодичні видання за передплатою 2010 року  273 назв  

 

1.2. Бази  даних: 

1.2.1. БД «Зведений електронний каталог науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»  

- 247 747 бібліографічних описів документів з фонду НТБ. 

1.2.2. БД «Рідкісні видання» - 6 583 бібліографічний опис (розширений) цінних та 

рідкісних друкованих видань 17-19 століть з фондів НТБ 
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1.2.3. БД «Навчальна література» - 2 860 бібліографічних описів та повних текстів 

електронних версій навчальних видань (поповнення -576 повних текстів). 

1.2.4. БД «Повнотекстова БД друкованих видань вчених НТУ «ХПІ» - 1 123 

бібліографічних описи та повні тексти електронних версій наукових та навчальних видань 

учених та викладачів НТУ «ХПІ» (інтегровано у систему «ІРБІС» 317 повних текстів). 

 

1.2.5. БД «Вісник Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» - зібрання повних текстів 129 тематичних випусків збірника наукових 

праць «Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут» 

починаючи з 2008 року (поповнення - повних текстів 55 випусків). 

1.2.6. Електронний каталог ГОСТів (з САБ «Марк») – 2076 бібліографічних описів. 

1.2.7. БД «Ресурси віддаленого доступу» - 198 посилань на WEB-ресурси з довідковими 

матеріалами, науковими та навчальними повнотекстовими виданнями. Надає можливість 

самостійного проведення багатоаспектного пошуку. 

1.2.8. БД «Підручник НТУ «ХПІ» - 384. Продовжено роботу з повнотекстовою БД на 

основі електронних копій видань учених НТУ «ХПІ». Створено сторінку для видань, 

надрукованих у 2010 році. Робота проводиться разом з Центром дистанційного навчання (63 

видання переведено у формат HTML та PDF, організовано зручну структуру для використання). 

 

1.3. Придбані за переплатою: 

Тематичні БД електронних реферативних журналів на компакт дисках з астрономії; 

машинобудування; металургії; механіки; фізики; корозії та захисту від корозії; хімії; 

електротехніки; енергетики та ін.: 

2007 рік – 17; 

2008 рік – 32; 

2010 рік – 10.  Передплачено на 2011 рік – 25 

 

2. Ресурси, доступні на корпоративних засадах 

  

2.1. 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, техніки, сільського 

господарства, медицини, економіки, маркетингу, соціології, екології, історії науки і техніки, 

інформації бізнесу. Надає можливість швидкого пошуку та імпорту бібліографічних записів. 

2.2. Бібліографічна БД російських періодичних видань «МАРС» - 1 724 назви 

російськомовних журналів (74 643 номерів, 1 416 585 статей). Щорічне поповнення зведеної 

бази даних – більш ніж 200 000 бібліографічних записів. Доступ забезпечено у межах 

міжнародного проекту «Міжрегіонального аналітичного розпису статей» (МАРС), як члени 

асоціації АРБІКОН:  

2.3. Ресурси проекту «Електронна доставка» (ЕДД) АРБІКОН – 5 731 назви 

російськомовних періодичних видань з можливістю отримання повних текстів. 

2.4. Придніпровський корпоративний каталог (ПКК) - електронна доставка статей з 

українських періодичних видань, які надходять до бібліотек-учасниць проекту «ПКК». 

 

3. Доступ до ресурсів за передплатою 

 

3.1. БД «Ліга: Закон–Преміум» – понад 630 000 інформаційних одиниць. 

Інформаційно-правова система, містить документи за всіма галузями права, є потужною 

інформаційною підтримкою для вирішення професійних завдань юридичної, бухгалтерської, 
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фінансової і кадрової служб організації. Загальний обсяг інформаційно-правової системи 

складає. 

3.2. До ресурсів «EBSCO» як члени асоціації "ІНФОРМАТІО-КОНСОРЦІУМ" 

3.2.1. 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. 

  3.2.2. БД Regional Business News Містить вичерпні повнотекстові матеріали понад 80 

регіональних видань з бізнесу всіх великих міст і сільських районів США. 

3.2.3. 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. 

3.2.4. 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. 

3.2.5. 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. 

3.2.6. 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. 

3.2.7. 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. 

3.2.8. 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. 

3.2.9. 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. 

3.3. До авторизованих та вільних ресурсів української науково-освітньої 

телекомунікаційної мережі «УРАН», як член асоціації користувачів мережі 

3.3.1. БД ETDE WEB Реферативна БД містить понад 4 410 000 бібліографічних записів, 

понад 287 000 повних текстів статей за усіма видами енергетики, забезпечена чіткою системою 

посилань. 

3.3.2. БД Springer SpringerLink – одна з провідних світових інтерактивних БД з 

інтерактивною колекцією архівів за 1997-2008 роки. 

3.3.3. БД Springer ODB База даних Zentralblatt MATH - ZMATH Online Database (за 2008 

рік). Містить близько 3 500 журналів і 1 100 серійних видань починаючи з 1868 року. 

 

4. Тестові безкоштовні доступи до інформаційних ресурсів 

 

4.1. Publishing (http://iopscience.iop.org/) - 50 періодичних видань (понад 340 000 

статей з періодичних видінь) видавництва IOP світового лідера наукових електронних 

публікацій з фізики; 

http://iopscience.iop.org/
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4.2. «Видавничий дім Гребенникова-Київ» (www.grebennikov.ru) - періодичні видання 

з управління персоналом, маркетингу, фінансів, управління 

4.3. Колекція електронних книг видавництва Royal Society of Chemistry - RSC Books 

Collection, а також до потужної реферативної бази даних RSC Analytical Abstracts на 

платформі OvidSP (http://ovidsp.ovid.com/autologin.html). Доступ організовано за спільною 

ініціативою видавництва Wolters Kluwer Health | Ovid, ТОВ "АБЕ Маркетинг" та Асоціації 

УРАН. 

4.4. БД Maternity and Infant Care /Материнство та Догляд за дитиною першого року 

життя на платформі OvidSP (http://www.ovid.com/site/rotm/index.jsp). 

4.5. Oxford University Press:  

Oxford Dictionaries: www.oxforddictionaries.com, 

Oxford Bibliograhies: www.oxfordbibliographiesonline.com, 

Electronic Enlightenment: www.e-enlightenment.com,  

Encyclopedia of International Law: www.mpepil.com. 

4.6. БД International Pharmaceutical Abstracts 

4.7. до ресурсів порталу Polpred.com з єдиною стрічкою новин економіки і права: 

БД повнотекстового огляду преси та аналітики російською мовою «Економіка і зв'язки з 

Росією» (230 країн, 42 галузі, 600 джерел), 

Промислова політика РФ і зарубіжжя в 1998-2010рр. (198 000 повідомлень і 14 000 аналітичних 

статей, 980 країнознавчих та 495 галузевих томів у форматі pdf). 

4.8.  БД INSPEC 

4.9. Ресурс Embase (видавець - Elsevier) 

4.10. Nursing Database 
4.11. БД компанії East View Information Services, Inc.: 

Універсальна БД «Вестник московского университета» (UDB-MGU) – 27 серій «Вестника 

Московского университета», а також дві серії "Бюллетеня Московского общества испытателей 

природы" – біологічну та геологічну, 

Універсальна база даних «Наука и техника в России» (UDB-SAT) – універсальний ресурс. У 

БД UDB-SAT представлені архівні номери журналів з 2005 року, нові номери видань 

включаються до ресурс протягом 1-2 днів після виходу друкованої версії.  

Повний електронний архів газети «Правда» (всі номери за 1912 – 2010 рр.) містить більш 

ніж 150 000 газетних статей. 

4.12. Ресурс Primal Pictures 3D Real-Time Viewer 

4.13. БД ИнтегрумТМ від компанії Integrum World Wide. Представлена найбільша 

електронна колекція ЗМІ Росії і країн СНД. На початок серпня 2010 ресурс налічував понад 400 

мільйонів документів в 5 000 БД, що охоплюють повнотекстові версії центральних і 

регіональних ЗМІ; аналітичні дослідження та огляди; адресно-довідкові та правові бази даних, 

інформацію Роспатенту, Держкомстату, а повні тексти творів російської класики та ін.  

4.14. БД  East View 
4.15. Ресурс Current Contents Search - Five Sciences Edition 

4.16. БД PsycINFO on Ovid 

  

5. Інформаційно-довідкова діяльність НТБ НТУ «ХПІ»: 

 

 5.1. На WEB-сайті НТБ організовано і підтримуються в актуальному стані 

розділи: 

 «Вісники вищих навчальних закладів України та Росії» (ресурси вільного 

доступу, повні тексти),  

 «Наукові та науково-популярні журнали (ресурси вільного доступу, повні 

тексти)» 

http://www.grebennikov.ru/
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.oxfordbibliographiesonline.com/
http://www.e-enlightenment.com/
http://www.mpepil.com/
http://informatio.pbworks.com/EastView_0
http://www.integrum.ru/
http://www.ovid.com/site/products/resource_of_the_month.jsp?top=2&mid=5
http://library.kpi.kharkov.ua/link7_ukr.html
http://library.kpi.kharkov.ua/link9_ukr.html
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 «Літературно-художні журнали (ресурси вільного доступу, повні тексти» та 

літературно-художні журнали в Інтернет, 

 «Галерея» (19 віртуальних виставок та фото звітів з них 9 створено у 2010 році. 

Зокрема, розділ сайту «До 125-річчя НТУ «ХПІ» поповнено виставками: «Дивовижні долі книг 

та людей. Вип. 4, 5», «Історія Харківського технологічного інституту в особах», «Колекція 

автографів вчених з фонду НТБ НТУ "ХПІ". Вип. 2, 3», «Невідомий Ейлер» (праці Л. Ейлера у 

фонді НТБ НТУ «ХПІ»); «Посвящение на умственную деятельность» (праці В. І. Кирпичова у 

фонді НТБ НТУ «ХПІ»). 

5.2. На засіданні вченої ради НТУ «ХПІ» директором НТБ представлена ініціатива щодо 

формування Відкритого архіву (Репозитарію НТУ «ХПІ»). Створені та ухвалені належним 

чином усі необхідні документи: «Положення про репозитарій «Електронний архів 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; «Авторський 

договір – приєднання про передачу невиключних прав на використання твору». 

5.2.  Заняття з основ інформаційної культури 

Проведено 86 годин занять з основ інформаційної культури . 

У 2010 році вперше Науково-технічна бібліотека НТУ "ХПІ" упровадила нову форму 

взаємодії з читачами: інститут бібліотекаря-куратора учбової групи для студентів-

першокурсників. Інститут кураторства має метою зорієнтувати нових читачів на активне 

користування чисельними ресурсами і послугами, які надає науково-технічна бібліотека, а 

також допомогти їм здобути навички інформаційної культури. 40 найдосвідчиніших 

співробітників із всіх відділів НТБ тісно співпрацювали зі студентами 162 груп 1 курсу . 

Усебічне інформування першокурсників щодо структури бібліотеки, її історії, 

довідкового апарату, баз даних, можливостей доступу до інформації, культурно-освітніх та 

виховних заходів проводиться як індивідуально так і груповим методом (в залежності від 

потреб та побажань читачів). 

Обов‟язковим заходом спрямованим на ознайомлення студентів-першокурсників з 

бібліотекою стали екскурсії (проведено 146 екскурсій). 

5.3. Інформаційно-бібліографічний супровід наукових та виховних заходів.  

Продовжена робота з вивчення та формування фонду сектора рідкісної книги. Протягом 

2010 року проводилась робота з колекцією праць викладачів ХТІ. Виявлено праці викладачів 

ХТІ (86 прим.). Унаслідок перегляду та вивчення 15 000 прим. фонду іноземних видань 

наукового абонементу поповнились колекції видань Б. С. Якобі (11 прим.) та І. І. Бєлянкіна (14 

прим.).  

Опрацьовані зміни до ГОСТів та ДСТУ. 

Було підготовлено 23 повідомлення термінової інформації для ректорату НТУ «ХПІ». 

Абонентам системи вибіркового розповсюдження інформації відправлені електронною 

поштою повідомлення за 24 темами.  

Упроваджена в практику роботи НТБ електронна розсилка новин бібліотеки.  

Проведено 8 Днів інформації, 5 Днів дипломника зі студентами машинобудівного, 

фізико-технічного та ін. факультетів, 6 презентацій інформаційних ресурсів бібліотеки для 

аспірантів (2), співробітників та референтів кафедр (4), 5 оглядів. 

НТБ забезпечує і постійно удосконалює інформаційно-бібліографічний супровід 

наукових та виховних заходів, які проводяться в НТУ «ХПІ». До 13 наукових конференцій 

укладено списки, виконано увесь комплекс документних, фактографічних довідок, 

підготовлено оглядові та аналітичні довідки за матеріалами преси, баз даних, Інтернету, 

проведено і тематичні виставки та перегляди видань). 

Усього виконано 25 572 довідки з них 3 807 тематичних, у автоматизованому режимі 

надано 5 093 консультацій. 

http://library.kpi.kharkov.ua/link8_ukr.html
http://library.kpi.kharkov.ua/Fond2.html
http://library.kpi.kharkov.ua/Fond2.html
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Підготовлено 46 письмових довідок. («Покарання» (7 дж.), «Робота з обдарованими 

дітьми» (10 дж.), «Менеджмент в інтелектуальній власності» (6 дж.), «Аграрна політика» (7 дж. 

та ін.).  

Укладено 456 списків літератури за заявками кафедр. Серед них: «Психологічне 

моделювання» (57 дж.), «Управління персоналом» (184 дж.), «Культурологія» (93 дж.), 

«Реклама» (93 дж.), «Інтелектуальна власність» (75 дж.), «Опір матеріалів» (81 дж.), 

«Нанотехнології» (1461 дж.), «Кінетика та каталіз» (487 дж.), «Очистка стічних вод» (589 

дж.) та багато ін. 

Надавалися послуги з індексування наукових та методичних праць викладачів, 

аспірантів та студентів НТУ «ХПІ» за таблицями УДК та ББК. Протягом звітного року було 

складено 364 індексів.  

Протягом 2010 року сектором міжбібліотечного абонементу обслуговано 91 читач НТУ 

«ХПІ». видано 498 документів (з них 8 отримано за допомогою ЕДД).  
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15. 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 1356 штатних викладачів на 95 кафедрах НТУ «ХПІ» 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, 306 

педагогів працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями. 

Результати найбільш ефективних досліджень, виконаних 265 викладачами на високому 

науково-технічному рівні, захищені 79 патентами як України, так і інших держав. 
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Отримані результати найбільш значущих фундаментальних та прикладних досліджень 

використовуються 292 викладачами при підготовці до друку 120 підручників та учбових 

посібників, а також 34 монографій. 

Активна участь викладачів університету в наукових дослідженнях підтверджується 

публікаціями 3405 статей в різноманітних збірниках наукових праць, а також виступами 1721 

науковців, викладачів, студентів на науково-технічних конференціях з доповідями про підсумки 

проведених досліджень. 

 

 
 

В 2010 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 автоматизованi системи управлiння – «Розробка систем підтримки прийняття 

рішень в складних інформаційно-управляючих комплексах»; 

- 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 – «Дослідження можливості створення 

нанорозмірних багатошарових плівкових рентгенооптичних композицій з керованою будовою». 

 

 
Найважливішими патентами, одержаними викладачами НТУ «ХПІ», є: 
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 Патент на винахід № 89110 «Пружна опора для підшипників роторних систем» - Гапонов 

В.С., Гайдамака А.В. 

 Патент на винахід № 89526 «Спосіб одержання оксидних покриттів на титані та його 

сплавах» - Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П., Богоявленська О.В. 

 Патент на винахід № 89029 «Комплексна фрита для одержання матового емалевого 

покриття» - Брагіна Л.Л., Саввова О.В., Худяков В.І., Воронов Г.К., Покроєва Я.О. 

 Патент на корисну модель № 53562 «Спосіб виготовлення котушок індуктивності» - 

Гусельников В.К., Гусельников О.В. 

 Патент на корисну модель № 52653 «Охолоджуваний клапанний вузол тепловозного 

дизеля» - Марченко А.П., Триньов О.В., Клименко О.М., Куртов Д.А. 

 Патент на корисну модель № 49286 «Спосіб визначення дефектності двошарової ізоляції 

емальдроту» - Гурин А.Г., Голик О.В. 

 

 
 

Найважливішими монографії, надруковані викладачами НТУ «ХПІ» у 2010 році, є: 

- Каталітичні та захисні покриття сплавами і складними оксидами: електрохімічний 

синтез, прогнозування властивостей / Ведь М.В., Сахненко М.Д. - Монографія.- Харків: НТУ 

«ХПІ», 2010.- 272 с.; 

- Основні теорії різання матеріалів / Доброскок В.Л. та інші – Львів і Новий Світ – 200, 

2010. – 422с.; 

- Контроль потребления электроэнергии с учетом ее качества / Гриб О.Б. – Харьков. 

ХНУРЭ, 2010. – 444с.; 

- Загальна технологія харчової промисловості у прикладах та задачах / 

Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І., Капустенко П.М. – Харків. НТУ «ХПІ», 2010.-832с.; 

- Краткий курс высшей математики в 2-х частях / Геворкян Ю.Л., Григорьев А.А., Чикина 

Н.О. – Харьков. НТУ «ХПИ», 2010 – 476с.; 

- Определение параметров ионосферы методом некогерентного рассеяния радиоволн / 

Пуляев В.А., Дзюбанов Д.А., Домнин И.Ф. - Харьков. НТУ «ХПИ», 2010 – 240с. 
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16. Узагальнена інформація щодо досвіду в організації наукової діяльності  

 

16.1. Висвітлення результатів наукової та науково-технічної діяльності. 

 

В 2010 році університет приймав активну участь в 16 виставках-ярмарках, в т.ч. 10 

міжнародних та презентував понад 150 новітніх технологій, розробок, близько 95 видань 

навчальної науково-технічної літератури. В рамках програм виставок підготовлено і 

проведено 1 круглий стіл і 2 семінари. 

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 8-ма Золотими медалями, 6-ма Почесними та 26-ма 

Дипломами і 11-ма Подяками МОН та АПН України. Університет удостоєний Почесного 

звання «Лідер вищої освіти України». За популяризацію винахідницької діяльності 

університет нагороджено Кубком Міністра економіки України. Він виборов Гран-Прі в 

конкурсі виставки «Сучасні навчальні заклади України» та І місце і Золотий символ 

«Виробник кращих вітчизняних товарів 2010 року» на Всеукраїнському конкурсі 

виставкової акції «Барвиста Україна». 

На базі університету проведено науковий конгрес, симпозіум та 45 науково-технічних 

конференцій і семінарів, в тому числі 7 наукових форумів студентів і молодих вчених та 2 

науково-технічних семінари в рамках Малої Академії наук. Вцілому вченими, магістрами 

і студентами університету виголошено 2082 доповідей і повідомлень на наукових форумах, 

в т.ч. 602 із них – студентами чи в співавторстві з ними. 

Впродовж року видано 69 випусків „Вісник НТУ „ХПІ”, який видається в 

університеті за 25 тематичними напрямками, затвердженими Президією ВАК України та 

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

опублікованих в них статей науковців університету склала 1004.  

В фахових виданнях опубліковано 4194 статей. Всього ж в наукових виданнях 

опубліковано 6276 публікацій, в тому числі в зарубіжних – 383, зі студентами – 1101. З 

друку вийшли 34 монографії, 7 підручників і 106 навчальних посібників. Загальна 

кількість друкованих робіт в університеті перевищила 6400. 

В минулому році університет приймав участь в таких виставкових заходах: 

ХІІ спеціалізована виставка «Енергозбереження. Електрообладнання. Енергетика. 

КВПіА-2010» (м. Харків, 24-26 лютого 2010р.) 

Впровадження ефективної політики енергозбереження залишається одним із державних 

пріоритетів України і є важливою складовою енергетичної безпеки нашої держави.  

Виставка присвячена 125-й річниці НТУ «ХПІ».  

Університет прийняв активну участь в цій виставці, де зібрались понад 60-ти учасників з 

України, Росії, Бєларусі. На ній були представлені енергоефективні та перспективні технології 

виробництв 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, безвідходних 

технологій в різних сферах народного господарства тощо.  

На виставковому стенді університету демонструвались розробки вчених по тематиці 

виставки: макет «Теплий дім», модульна теплоустановка, пускач тиристорний регульований для 

ескалаторів метро, технологія мікродугового оксидування деталей, магнітний та 

електромагнітний підвіс, макет установки «Біогаз», модуль геліосистеми, високо енергетична 

система запалювання ДВЗ, автоматизована система моніторингу сонячних модулів, макет 

«Еталон-РЕМП», вольтметр-частото-вимірювач мережевий  тощо. Всього 34 експоната.  
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Стенд відвідали студенти Харківських навчальних закладів, вчені, фахівці підприємств, 

фірм. Тут точились зацікавлені розмови щодо тієї чи іншої розробки, технології, проведено 

круглий стіл з питань контрольно-вимірювальної техніки і автоматики.  

Під час роботи виставки вченими університету проведені такі науково-технічні семінари: 

«Підвищення ефективності та надійності забезпечення газопостачання. Альтернативні джерела 

енергії», «Аналіз прогнозування і нейтралізація наслідків аварійно-безпечних ситуацій 

гідроенергетичного і гідравлічного обладнання».  

За активну участь і роботу на виставці університет нагороджено Почесним дипломом 

Харківської облдержадміністрації.  

 

 
 

XI Міжрегіональна виставка-презентація «Полтавський абітурієнт 2010», (м.Полтава, 10-

12 березня 2010р.) 

В університеті приділяється велика увага профорієнтаційній роботі, спрямованій на 

збільшення кількості абітурієнтів. Одним із заходів такої роботи стала ця виставка в м. Полтаві 

за підтримки Управління освіти Полтавського міськвиконкому.  

Експозиція нашого університету була представлена банерами, мультимедйними 

презентаціями, рекламно-інформаційним матеріалом та іншими виставковими формами, які 

були підготовлені і виготовлені співробітники ЦПК, навчальної та науково-дослідної частин, 

редакцією газети «Політехнік». Основну увагу в матеріалах, які презентувались на стенді було 

приділено правилам вступу до НТУ «ХПІ» як на загальних умовах, так і для тих, хто закінчив 

Полтавський політехнічний коледж. Рекламні матеріали висвітлювали перелік факультетів і 

спеціальностей університету, широкий спектр напрямів підготовки, наявність унікального 

спортивного комплексу, 100% забезпечення гуртожитками тощо. 

Стенд відвідали представники Управління освіти міськвиконкому, вчителі, випускники 

шкіл, їх батьки. Загалом 400 осіб. Кожен відвідувач отримав вичерпану інформацію по 

питанням,  які його  зацікавили, одержав необхідні рекламно-інформаційні  матеріали . 

За участь і роботу на виставці університет нагороджено Дипломом Полтавського 

міськвиконкому.  
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Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар„єра – Абітурієнт 2010» (м. Київ, 15-17 

квітня 2010р.) відбулась в приміщенні Палацу мистецтв «Український дім», в роботі якої 

активну учать приймав і наш університет. 

На виставковому стенді презентувались рекламно-інформаційні, методичні матеріали, 

пов„язані з пропагандою діяльності університету, правилами прийому абітурієнтів в цьому році, 

інформативно-методичні положення по розробці засобів діагностики рівня освітньо-

професійної підготовки тощо. На плакатах представлялись результати діяльності наукових шкіл 

університету, які мають безпосередній вплив на організацію та якість навчального процесу, 

різні форми науково-дослідної роботи студентів. 

Стенд відвідали Міністр освіти і науки України Табачник Д.В., Президент АПН Кремень 

В.Г., багато школярів, студентів та викладачів. 

За активну роботу на виставці, ефективну профорієнтаційну роботу серед молоді 

університет нагороджено Дипломом. 

 

Міжнародна виставка-презентація «Сучасні навчальні заклади 2010» (м.Київ, 17-19 

березня 2010р.) мала на меті представити творчі досягнення педагогічних колективів в 

інноваційному розвитку освіти України на огляд фахівців, усього суспільства, міжнародної 

спільноти.  

 У виставці-презентації університет брав участь уже в ранзі дослідницького і мав змогу 

презентувати свою багатогранну діяльність та умови отримання якісної освіти для молоді, яка 

обирає своє майбутнє, рівень підготовки кадрів для виробництва і бізнесу, науковий потенціал, 

також були представлені експонати, до розробки яких залучені студенти. 

 Аналіз рівня показників наукової діяльності, проведений Оргкомітетом з метою 

визначення рейтингу вузів-участників виставки, підтвердив провідну роль нашого університету. 

Він нагороджений Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», а за перемогу в конкурсі цієї 

виставки в номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи» - Золотою 

медаллю. Автори представлених розробок і організатори виставкової акції нагороджені 3-ма 

Дипломами, 6-ма Подяками МОН та АПН України. 
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ХІІІ виставка-ярмарок з міжнародною участю «Екологія – 2010» (м. Київ, 13-16 квітня 

2010р.), яка 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 академік-секретар НАН України Грудзинський М.Д., перший 

заступник міністра екології Романов Н.Д., голова партії зелених Кондратюк Т.В. 

В експозиції НТУ «ХПІ» були представлені розробки за тематикою виставки, а саме: 

макет «Теплий будинок»; автоматизована вимірювальна система моніторингу сонячних модулів 

АВС-СМ2; модуль сонячної батареї для живлення низьковольтних електронних пристроїв; 

макет «Моніторинг автозаправної станції»; макет «Біогазова установка», установка для 

очищення газових викидів імпульсним коронним розрядом тощо. 

Під час роботи виставки чисельні відвідувачі виявляли зацікавленість розробками 

університету. Особливо жвавий інтерес визвав макет теплого будинку як ілюстрація прикладу 

концепції енергетичного підходу до проектування, будівництва і експлуатації житлового 

будинку котеджного типу із застосуванням сучасного інженерного устаткування і матеріалів, 

поновлюваних джерел енергії і особливостей ландшафту, безумовним виконанням вимог 

охорони навколишнього природного середовища. Зацікавленість до представлених на стенді 

робіт виявили представники підприємств: ОАО «АрселорМиттал Кривій Ріг», ТОВ «Еколайф 

«СВ», Всеукраїнська громадська правоеколозахистна організація «Зелений тризуб», помічник 

народного депутата комітету по енергозбереженню п. Мандшевіч О.Л. та багато інших фахівців 

і науковців. 

За активну участь і роботу на виставці-ярмарку університет нагороджено Дипломом, 

який від імені Оргкомітету підписав Президент НАН України академік Патон Б.Є. 
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Міжнародна виставка-ярмарок «Ганновер Мессе-2010» (м. Ганновер, Німеччина. 19-23 

квітня 2010 р., ) 

Метою участі у виставці є реклама результатів наукових досліджень, пошуки партнерів 

для співробітництва. В складі експозиції Харківської області університет демонстрував 

розробки в галузі нанофізики і нанотехнологій кафедри фізики металів і напівпровідників та в 

галузі машинобудування кафедри двигунів внутрішнього згорання. 

В складі делегації області до виставки виїжджав старший науковий співробітник каф. 

фізики металів та напівпровідників, к.ф-м.н. Бугаєв Єгор Анатолійович. 
 

Міжнародна універсальна оптово-роздрібна виставка-ярмарок «Курская Коренская 

ярмарка – 2010» (м. Курськ, Росія, 18-21 червня 2010р.) 

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. За 

активну участь у виставці-ярмарку університет нагороджено Дипломом. 
 

Виставка-презентація Харківської області в рамках загальнодержавної виставкової акції  

«Барвиста Україна» (м. Київ, 17-20 серпня 2010р.) 

В минулому році в експозиції Харківської області НТУ «ХПІ» вшосте приймав участь у 

загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна», присвяченій  19 річниці незалежності 

нашої Держави. Основні події акції відбувались в павільйонах Національного комплексу 

«Експоцентр України» (м. Київ) з 17 по 20 серпня 2010 року, де проходили виставки, на яких всі 

області Держави звітували про свої здобутки до знаменної дати. 

В рамках виставкової акції проводився Всеукраїнський конкурс «Кращий вітчизняний 

товар 2010 року», на який від університету були представлені три розробки, а саме: технологія 

прецизійної обробки оптичних полімерних виробів (кафедра ІТМ ім. Семка), система 

управління тренажерними комплексами об„єктів броньованої техніки (кафедра АУТС), 

установка СПРУТ (кафедра ФМНП). За результатами конкурсу розробки стали переможцями в 

номінації наука і нагороджені Золотими медалями і Дипломами конкурсу, а університет вшосте 

підтвердив своє високе звання Лауреата Всеукраїнського конкурсу і нагороджений Золотим 

символом «Кращий виробник вітчизняних товарів 2010 року».  
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Міжнародна виставка інноваційних технологій і експортоорієнтовної продукції «Енергія 

зростання» (м. Харків, 16 - 19 вересня 2010р.) 

Згідно концепції, затвердженої Головою Харківської облдержадміністрації, в вересні в 

Харкові пройшов Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські 

ініціативи». В рамках цього форуму з 16 по 19 вересня 2010 року в спорткомплексі НТУ «ХПІ» 

проходила Міжнародна виставка інноваційних технологій: експортноорієнтованої продукції  

«Енергія зростання».  

Університет приймав активну участь в форумі та виставці, на якій презентував понад 30 

інноваційних і 10 інвестиційних проектів. Серед них: ротор на магнітному підвісі, кріосудини 

для тваринництва, кріомедицини та кріобіології; холодно-твердіючі суміші для ливарного 

виробництва, робочі колеса гідротурбін, лакофарбові поліуретанові покриття, 

фототерапевтичний програмно-апаратний комплекс «Геліос», установка для випробувань 

кабелів з полімерною ізоляцією, технології: відновлення ерозійно-зношених лопаток парових 

турбін, ДКПЛ, мікродугового оксидування, термоінтенсифікації видобутку нафти, МІОМ, 

виробництва туб з поліетилену, емалювання деталей в електростатичному полі тощо.  

Всього ж за останні три роки вченими університету розроблено близько 240 

інноваційних та 60 інвестиційних проектів в різних галузях економіки.  

Великий інтерес у відвідувачів визвали діючі макети експериментальних баз НДПКІ 

«Молнія» та «Іоносфери» – лабораторій університету для проведення науково-досліних робіт, в 

тому числі випробування вузлів машин і механізмів на наявність електромагнітної стійкості та 

сумісності, дослідження геокосмосу.  

Виставку відвідали голова Харківської ОДА М. Добкін, Голова Харківської облради С. 

Чернов, Голова Департаменту України з питань науки, інновацій та інформатизації 

В.Семіноженко, посли Естонії, Азербайджану та Білорусі в Україні, представники Курської, 

Воронезької та Белгородської областей Російської Федерації. 

 

VІ Міжнародний салон винаходів і нових технологій «Новое время» (м.Севастополь, 23-25 

вересня 2010р.) 

Цього року від університету були представлені 2 винаходи, захищені патентами : 

 Каталізатор для другої ступіні окислювання аміаку   

 Наноструктурні захисні і каталітичні покриття  

На чисельні запитання учасників презентації, в тому числі і на ті, що торкалися впровадження 

цих розробок в промисловість відповідав представник кафедри технічних основ електротехніки 

Шепиленко О.С. 

 На Салоні-виставці працювали Міжнародне та Національне журі, які високо оцінили 

представлені винаходи і нагородили їх Золотими медалями, а університет – Кубком Міністра 

економіки України, Золотою медаллю і Дипломом VІ Міжнародного Салону винаходів і нових 

технологій «Новое время». 

 

Виставка досягнень НТУ «ХПІ», присвячена 125-річчю від дня заснування університету 

(м. Харків, 20-27 жовтня 2010р.). Серед чисельних заходів приурочених до ювілею була 

організована виставка наукових досягнень університету, на якій презентувались розробки 

науковців-політехніків, в т.ч. ті, в розробці яких приймали участь студенти. 

 Виставку відвідали перший заступник Міністра МОНУ Є.Суліма, Голова ОДА М.Добкін, 

Харківський голова Г.Кернес та інші офіційні особи, керівники підприємств, фірм, наукових 

установ, навчальних закладів, провідні фахівці, випускники університету. Відвідувачі дали 

високу оцінку представленим розробкам і висловили побажання подальших творчих успіхів 

колективу ВУЗу-ювіляру. 
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Виставка-презентація «Інноватика в освіті України» (м. Київ, 27-29 жовтня 2010р.) 

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, розробки 

наукових шкіл, до виконання яких залучались студенти. 

За перемогу в конкурсі НТУ «ХПІ» нагороджений Золотою медаллю і удостоєний звання 

«Лауреат конкурсу «Інноватика у вищій освіті», а учасники виставки нагороджені 6-ма 

Почесними дипломами, 5-ма Подяками МОН і АПН України. 
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Міжнародна виставка-ярмарок «Підмосков„я – 2010» (м. Москва, 23-25 вересня 2010р.) і  

Міжнародна виставка - презентація Московської області в м. Харків «Дні Московської 

області» (м. Харків, 25-27 листопада 2010р.) 

Щорічно делегації Харківської і Московської областей беруть участь у міжнародних 

виставкових заходах, які проходять на території як Харківської, так і Московської областей. 

Результатом спільних виставок є активізація зовнішньоекономічної діяльності між двома 

областями. 

Урочисте відкриття «Днів Московської області на Харківщині» пройшло у спортивному 

комплексі Харківського національного технічного університету «ХПІ». 

«Я сподіваюся, що сьогоднішня виставка послужить новим імпульсом для зміцнення наших 

партнерських відносин і посприяє подальшій роботі на благо двох областей», - зазначив в ході 

урочистого відкриття Міжнародної виставки - презентації перший заступник голови 

Харківської облдержадміністрації Володимир Бабаєв.  

«Будь-яка виставка не може вмістити в себе всю інформацію про регіон, тому що наші регіони 

неосяжно цікаві. Але я бачу, що сьогоднішня виставка - це ще один крок до розвитку відносин, 

які будуть корисні для наших областей», - підкреслив перший заступник голови Уряду 

Московської області Ігор Пархоменко. 

Представники керівництва Харківської і Московської областей ознайомилися з 

експозиціями підприємств, представлених на Міжнародній виставці - презентації, а також 

відзначили можливі напрямки подальшої співпраці серед яких: участь підприємств Харківської 

і Московської областей у міжнародних виставкових заходах, що проводяться в Харківській і 

Московській областях, проведення спільних бізнес - семінарів та форумів; укладання договорів 

про співпрацю між науковими та навчальними установами, спільна участь в науково-

практичних конференціях з обміну досвідом роботи тощо. 

 За активну участь у виставці-ярмарку «Підмосков„я – 2010» і виставці – презентації «Дні 

Московської області» університет нагороджено Дипломами виставок. 
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Також університет приймав активну участь в Міжрегіональній виставці «Освіта і кар„єра» 

(м. Кременчук) і Спеціалізованій виставці «Абітурієнт„ 2010» (м. Херсон, квітень 2010р.) та 

був нагороджений Дипломами цих виставок. 

 

В 2010 році на базі університету підготовлено і проведено 38 наукових форумів, 

серед яких 16 науково-практичних та 22 науково-технічні конференції. 

 

В м. Алушта з 14 по 19 вересня проходив ХV Міжнародний конгрес 

двигунобудівників. Кількість учасників – 209 осіб: 27 докторів наук, 55 кандидатів наук, 40 

аспірантів, 24 магістра, 12 студентів. На Конгресі 262 доповіді та повідомлення. Країни-

учасники Конгресу: Казахстан, Росія, Україна, Азербайджан, Германія, Швейцарія, Литва, 

Франція. 

Конгрес відзначив продовження початої на попередньому Форумі традиції обговорення 

учасниками секції «Поршневі двигуни внутрішнього згоряння» якості представлених доповідей 

у всіх областях, пов„язаних з тематикою двигунобудування. Матеріали Конгресу опубліковані в 

тематичних наукових фахових журналах. Готувала цей захід до проведення кафедра двигунів 

внутрішнього згоряння. 

 

 

З 27 по 29 жовтня в м. Харкові проходив ХІІ Міжнародний науково-технічний 

симпозіум «SIЕMA„2010». Учасники симпозіуму з Росії, Лівії, Ірану, України, Камеруну 

представляли 39 установ, в тому числі 23 вищих навчальних заклади, 5 науково-дослідних 

інститутів, 3 промислових підприємства. На симпозіумі було представлено 112 доповідей, які 

представляли нові наукові результати досліджень, технічні рішення і методологічні розробки в 

чотирьох напрямах: проблеми теорії і практики електричних машин і апаратів; техніка сильних 

електричних і магнітних полів; теоретична електротехніка; зміст освіти за напрямками 

підготовки «Електротехніка» і «Електромеханіка». Основний вклад в організацію та проведення 

симпозіуму зробили 3 кафедри: Електричні машини, Електричні апарати та Загальна 

електротехніка. 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, 

управління проектами та програмами розвитку підприємств і територій». Проходила в 

смт. Славське Львівської області  8-12 лютого 2010 року. 

Основною метою проведення конференції було обговорення нових ідей в галузі 

стратегічного управління, управління проектами та програмами, розгляд нових підходів до 

організації освітньої діяльності та впровадження результатів в процеси розвитку підприємств і 

територій. У конференції прийняли участь 79 фахівців в галузі управління проектами, з них 15 

докторів наук та 24 кандидати наук, а також аспіранти, магістри та студенти, що представляли 

24 ВНЗ, підприємства і організації. Видані програма і тези доповідей кафедри. Організатор – 

кафедра стратегічного управління. 

 

 

Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми нано- енерго- та 

ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій» була проведена в м. 

Харкові у період з 27 по 28 травня 2010 року. 

У роботі конференції прийняли участь 295 представників провідних академічних 

інститутів НАН України, вищих навчальних закладів освіти, хімічних підприємств, наукових і 

проектних інститутів та фірм України, Росії, Білорусі, Німеччини, Польщі, Іспанії. 
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Вперше в рамках конференції відбулися Національні академічні читання, присвячені 

125-річчю НТУ «ХПІ». З програмною доповіддю про фундаментальні й прикладні дослідження 

в галузях хімічних нанотехнологій і нових матеріалів, методів отримання добрив із сировини 

виступив ректор НТУ «ХПІ», доктор технічних наук, професор Л.Л.Товажнянський. 

Виголошені доповіді опубліковані в тематичних наукових фахових збірках університету. 

Організатор – кафедра хімічної технології неорганічних речовин каталізу та екології. 

 

Міжнародна науково-технічна конференція «Ярмарок інновацій. Інвестиції в 

нанотехнології» відбулася в м. Харкові 15-17 грудня 2010 року. Конференція мала на меті 

сприяти ознайомленню реальних інвесторів з сучасними досягненнями в галузі нанотехнологій 

і наноматеріалів, надання нового імпульсу в підготовці фахівців та розвитку новітніх 

технологій в наукових і вищих навчальних закладах, залучення учасників до співпраці в межах 

конкурсних програм. 

Всього було виголошено 53 доповіді. 

Видана програма конференції, кращі доповіді були рекомендовані до опублікування у 

збірках наукових праць НТУ «ХПІ». 

Організатор – кафедра технічної електрохімії. 
 

 
 

ІІІ Міжнародна наукова конференція з нелінійної динаміки була присвячена 125-

річчю з дня заснування НТУ «ХПІ» і проходила м. Харкові з 21 по 24 вересня 2010 року. На 

конференції були присутні 92 вчених із 14 країн світу: Вірменії, Канади, Германії, Узбекистану 

та США. В рамках форуму було проведено міні –симпозіум «Повзучість та пластичність при 

циклічному навантаженні», основною метою якого було обсудити методи розв„язання задач 

динаміки та міцності з урахуванням деформацій повзучості та пластичності для циклічно 

навантажених конструкцій. На конференції було виголошено 19 пленарних доповідей, серед 

яких 4 лекції запрошених професорів: Marco Amabili(Італія), Christophe Pierre (Канада), 
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Voshisike Veda (Японія), Marian Wiercigroch (Великобританія). Найбільш цікаві доповіді та 

повідомлення опубліковані у Віснику НТУ «ХПІ». 

Організатор – кафедра прикладної математики. 

 

 

XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров„я» (MicroCAD„2010), що є щорічною, проходила в 

м. Харкові 12-14 травня 2010 року. Організатори конференції: НТУ «ХПІ, Магдебурзький 

університет (Німеччина), Петрошанський університет (Румунія), Мішкольцький університет 

(Угорщина), Познанська політехніка (Польща), Софійський університет (Болгарія). На 

Пленарному засіданні з доповідями виступили: директор фірми Delcam професор Х„ю Хамфріс 

(Великобританія), професор Софійського університету ім. Св.Клімента Охрідськи Теодор 

Седларськи (Болгарія), професор Коціскі Дердь (Угорщина). В програмі конференції та її 

безпосередній роботі взяли участь близько 1325 учасників і було представлено 1286 доповідей. 

Виголошені доповіді були рекомендовані до опублікування у збірці наукових праць «Вісник 

НТУ «ХПІ». Видані програма конференції та тези доповідей. 

Організатор – науково-дослідна частина НТУ «ХПІ». 

 

 

XVIII Міжнародний науково-технічний семінар «Високі технології в 

машинобудуванні» (Інтерпартнер„2010), присвячений 125-річчю заснування НТУ «ХПІ» і 

механічного відділення в його складі (м. Харків, 5-7 жовтня 2010 року). В роботі семінару 

прийняли участь і виступили з науковими доповідями та повідомленнями більше 200 авторів, в 

т.ч. 38 докторів і 45 кандидатів наук з Тбілісі (Грузія), Мішкольця (Угорщина), Афін (Греція), 

Донецька, Житомира, Києва, Луганська, Краматорська, Одеси, Севастополя, Сімферополя, Сум, 

Чернігова тощо. За програмою семінару здійснено презентацію ряду провідних вітчизняних 

виробників і користувачів різальних інструментів та технологій. Було проведено 

відеодемонстрації технічних можливостей сучасних інструментів в реальних умовах 

експлуатації. Видані програма і тези доповідей семінара. 

Організатор – кафедра інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф.Семка. 

Міжнародна науково-технічна конференція «Фізико-хімічні проблеми в технології 

тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» присвячувалась 100-річчю з дня 

народження академіка НАН України А.С.Бережного. Проходила в м. Алушта 20-23 вересня 

2010 року. В роботі конференції прийняли участь 296 учасників, із них – 19 докторів технічних 

наук, 36 кандидатів хімічних наук. В основу роботи конференції було покладено розгляд 

сучасних фізико-хімічних процесів в технології тугоплавких неметалевих і силікатних 

матеріалів – кераміки, вогнетривів, наноматеріалів, скла, емалей та склокристалічних матеріалів 

і покриттів, в„яжучих і будівельних матеріалів. Матеріали конференції опубліковані в фахових 

журналах, «Огнеупоры и техническая керамика», «Новые огнеупоры» (Москва, Російська 

Федерація). 

Організатор – кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей. 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія інноваційного розвитку 

економіки: бізнес, наука, освіта» відбулась в м. Харкові 7-10 квітня 2010 року. 

На конференції розглядались питання сучасної організації управління людськими 

ресурсами та розвитком інтелектуального потенціалу, організаційно-економічні проблеми 

розвитку теорії і практики менеджменту, інтеграційні процеси у світі та Україні, співпраця з 

Європейським Союзом, стратегії розвитку менеджмент-бізнесу освіти та управління якістю. В 

роботі конференції взяли участь більш 200 учасників з університетів та установ  України, Росії, 
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Німеччини, Франції, Фінляндії, Угорщини, Румунії. За результатами конференції видана 

програма , збірник матеріалів та чотири номера Вісника НТУ «ХПІ» серія «Технічний прогрес 

та ефективність виробництва». 

Організатор – кафедра організація виробництва та управління персоналом. 

 

 

ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Хімія і технологія жирів. 

Перспективи розвитку олійно-жирової галузі» є щорічною і проходила в м. Харкові з 30 

вересня по2 жовтня 2010 року. Участь у конференції взяли представники зарубіжних країн: 

Росія, Німеччина, Польща, Туреччина, Бельгія, Нідерланди, всього 112 осіб – представники 

навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, фірм та підприємств серед них 12 докторів 

та 26 кандидатів технічних наук. Заслухано – 46 доповідей, в т.ч. стендових – 16. 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 олій та їх переробки. Зацікавленість викликали роботи, присвячені 

використанню білка соняшника. Робочі матеріали та підсумковий документ конференції 

опубліковані в галузевому журналі «Олійно-жировий комплекс». 

Організатор – кафедра технології жирів та продуктів бродіння. 

В минулому році на базі університету та за його участю також були підготовлені і 

проведені такі форуми: Науково-практична конференція «Історичні аспекти фізичного 

виховання в НТУ «ХПІ» (м. Харків, 27 січня 2010р.); ІІ Міжнародний семінар «Сучасні 

проблеми та перспективи розвитку емалювальної галузі» (м. Харків, 15-16 квітня); VII 

Міжнародна конференція «Співробітництво для рішення проблеми відходів (м. Харків, 7-8 

квітня 2010р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми економічної 

підготовки інженерних спеціальностей» (м. Харків, 8-9 квітня 2010р.); Всеукраїнська 

науково-технічна конференція «Проблеми енергозбереження України та шляхи їх 

вирішення» (м. Харків, 22-23 квітня 2010р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Інтегровані технології та енергозбереження» (м. Алушта, 27 вересня – 1 жовтня 2010р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «П'яті Кримські педагогічні читання» 

Формування національної гуманітарно-технічної еліти у ХХІ столітті» (м. Алушта, 14-17 

вересня 2010р.); XVIII Міжнародна науково-технічна конференція «Теорія та практика 

процесів подріблення, розподілу, змішування та ущільнення матеріалів» (м. Одеса, 23-28 

серпня 2010р.); Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми якості, 

довговічності зубчатих передач, редукторів, їх деталей та вузлів» (м. Севастополь, 27 

серпня - 2 вересня 2010р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров'я нації і 

вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти в Україні» (м. Харків, 27-28 вересня 

2010р.); XVII Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого 

електроприводу. Теорія і практика.» (м. Алушта, 20-25 вересня 2010р.); І Всеукраїнська 

науково-технічна конференція «Практичні аспекти сумісності електромагнітної та 

блискавкозахисту» (м. Харків, 6-8 жовтня 2010р.); ІІ Міжнародна науково-технічна 

конференція «Ресурсозбереження, енергоефективність процесів і обладнання обробки 

тиском в машинобудуванні та металургії» (м. Харків, 9-11 листопада 2010р.); XII 

Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних 

процесів» (м. Харків, 10-12 листопада 2010р.); Х Міжнародна науково-технічна конференція 

«Проблеми інформатики і моделювання» (м. Харків, 27-29 вересня 2010р.); 

Республіканський науково-технічний семінар «Нові розробки в галузі електричної 

ізоляції» (м. Харків, 21 грудня 2010р.); Регіональна науково-практична конференція 

«Кирпичівські читання» (м. Харків, 17 грудня 2010р.); V Міжнародна науково-практична 

конференція «Переяслівска рада, її історичне значення та перспективи розвитку 

східнослов„янської цивілізації» (м. Харків, 16-17 грудня 2010р.); VI Міжнародна науково-
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практична конференція «Проблеми гармонізації міжетнічних відносин у 

багатонаціональному суспільстві» (м. Харків, 16-17 грудня 2010р.); V Міжнародна науково-

практична конференція «Простір літератури - шлях до миру, злагоди і співробітництва 

між слов'янськими народами» (м. Харків, 16-17 грудня 2010р.). 



 190 

16.2. Патентно-ліцензійна робота  

 

В 2010 році винахідницька робота серед співробітників та студентів НТУ «ХПІ» 

продовжує стабільно активізуватися. Винахідництву та питанням захисту об‟єктів 

інтелектуальної власності належить стале місце в науковій діяльності університету завдяки 

значній увазі, що приділяється роботі з винахідниками на різних рівнях. Як наслідок 

спостерігається збільшення за останній рік кількості залучених до винахідницького процесу 

викладачів, наукових співробітників, зростає участь творчої молоді в розробці нових 

охороноздатних об‟єктів інтелектуальної власності. Чисельність авторів об‟єктів права 

інтелектуальної власності становила 225 осіб, при цьому кількість залучених до винахідницької 

діяльності студентів зросла до 20 осіб, кількість заявок на винаходи та корисні моделі за участі 

студентів збільшилась до 14. Має місце стабільна тенденція до щорічного зростання кількості 

поданих заявок та отриманих охоронних документів на об‟єкти права інтелектуальної 

власності. Вченими і студентами НТУ «ХПІ» в звітному році подано 118 заявок на отримання 

патентів на винаходи та корисні моделі. Значно збільшилась кількість отриманих патентів – 89 

охоронних документів, з яких 10 патентів на винаходи та 79 патентів на корисні моделі. 

Об‟єкти захисту належать здебільшого до таких галузей, як хімія, обчислювальна техніка та зв 

язок, електротехніка, машинобудування. 

 Науковці університету беруть активну участь у заходах з активної пропаганди створених 

ними об єктів інтелектуальної власності, які є результатом їх наукової діяльності і захищені 

патентами на винаходи і корисні моделі. В 2010 році отримали нагороди найбільш талановиті 

та перспективні розробки – учасники Всеукраїнського конкурсу «Винахід 2009». 

 Патент №86361 «Спосіб одержання метанолу» - автори Слабун І.О., Товажнянський 

Л.Л., Малюк Г.В., Марченко А П. Лісачук Г.В., Зінченко М.Г.,Калінченко А.Ф., Миргород О.В., 

Ценципер А.І. Винахід відноситься до технології виробництва метилового спирту неповним 

окисненням вуглеводневого газу, наприклад, природного газу, і може бути використаний у 

газовидобувній, газотранспортній та хімічній галузях. 

 Патент №36306 «Спосіб вилучення металів платинової групи із платиновмісних 

концентратів», автори Авіна С.І., Гончаров І.І., Лобойко О.Я., Грінь Г.І., Козуб П.А., 

Бондаренко Л.М., Кравченко В.В., Пономаренко В.О. Розробка відноситься до гідрометалургії 

благородних металів та може бути використана на виробництвах платинових металів і 

афінажних заводах при переробці платиновмісних концентратів, при цьому підвищується 

ступень вилучення металів платинової групи та зниження їх в маточному розчині, підвищується 

рентабельність виробництва за рахунок зменшення обігу платиноїдів в технологічному циклі. 

 Патент №33382 «Спосіб вилучення металів платинової групи із шламів», автори Авіна 

С.І., Гончаров І.І., Лобойко О.Я., Гринь Г.І., Козуб П.А. Відноситься до гідрометалургії 

благородних металів та може бути використана для вилучення металів платинової групи зі 

шламу, який утворився у виробництві азотної та синильної кислот. 

 Патент №86721 «Полімерна плівка», автори Мішуров Д.О., Авраменко В.Л., Суворова 

Н.О. Винахід відноситься до біодеструктуючих полімерних плівок, які можуть бути 

використані для пакування продукції в різних галузях промисловості. Введення до складу 

полімерної плівки натрійкарбоксиметилцелюлози і цитринової кислоти приводить до 

покращення фізико-механічних властивостей плівки, подовження строків зберігання харчових 

продуктів, уповільнення процесів втрати ними споживчих властивостей, забезпечення 

можливості біологічної утилізації пакувальних матеріалів.  

 В рамках VI Міжнародного Салону винаходів та нових технологій «Новий час», що 

традиційно відбувається в м.Севастополі і в цьому році проходив під гаслом «Сталий 

розвиток під час змін», НТУ «ХПІ» презентував дві розробки, захищені патентами України, 

які отримали золоті медалі: 
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 Патент №89526 «Спосіб одержання оксидних покриттів на титані та його сплавах», 

автори Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П., Богоявленська О.В. Винахід спрямовано на 

створення наноструктурних матеріалів шляхом керованого електрохімічного синтезу 

нанокомпозитів, утворених з оксидної матриці із каналами або шарами, заповненими 

нанофазою, що дозволяє формувати плівки кристалічної або аморфної структури, які 

поєднують ряд унікальних властивостей, зокрема таких, як високі магнітні та антикорозійні, 

каталітичні і трибологічні, спроможність до поглинання і відбивання електромагнітних хвиль. 

 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 може бути 

використаний в отриманні каталізаторів другого ступеня для окиснення аміаку у виробництві 

азотної кислоти. Актуальність винаходу визначається можливістю часткової або повної заміни 

платиноїдного каталізатору окиснення аміаку на неплатиновий оксидний каталізатор та 

зменшення емісії закису азоту – парникового газу в атмосферу. 

Також золотою медаллю та дипломом VI Міжнародного салону винаходів та нових 

технологій «Новий час» в м.Севастополі нагороджено НТУ «ХПІ» «За значний внесок в 

розвиток інноваційної діяльності в Україні і міжнародне науково-технічне 

співробітництво». 

89 отриманих патентів на винаходи та корисні моделі розподіляються між галузями 

виробництва таким чином:  

Хімія (42 патенти): 

№89029 «Комплексна фрита для одержання матового емалевого покриття», Брагіна Л.Л., 

Саввова О.В., Худяков В.І.. Воронов Г.К., Покроєва Я.О.; 

№89526 «Спосіб одержання оксидних покриттів на титані та його сплавах», Сахненко 

М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П., Богоявленська О.В.; 

№89563 «Спосіб виготовлення мідного електрода», Трубнікова Л.В., Байрачний Б.І., 

Майзеліс А.О., Першин М.О.; 

№90020 «Спосіб зняття мідного покриття з діелектрика», Трубнікова Л.В., Байрачний Б.І.. 

Майзеліс А.О., Першин М.О.; 

№91154 «Спосіб одержання наповнювача-антисептика», Григоренко О.В., Авраменко 

В.Л.; 

№91878 «Неорганічний порошок на основі фосфату кальцію для одержання 

антибактеріального склоемалевого покриття», Саввова О.В., Брагіна Л.Л., Соболь Н.П., Васютін 

Ф.А., Бабіч О.В.; 

№92430 «Спосіб електроосадження нікель-мідного покриття на магніт NdFeB», Майзеліс 

А.О., Байрачний Б.І.. Трубнікова Л.В., Девізенко О.Ю.; 

№45971 «Інгібітор корозії солевідкладення»; Сахненко М.Д.; Ведь М.В.,Шепеленко 

О.С.,Проскурін М.М., Марченко А.П., Альохін С.О., Щербаненко Г.В.; 

№46050 «5- R-тіофен-2-карбоновані кислоти, що містять пірольний цикл», Пилипець О.С; 

Міхедькіна О.Й.; Бібік О.В.; Діндорого В.Г.; Луценко Л.А.; Кожич Д.Т., Крамаренко С.С.; 

№46180 «Спосіб створення нанореактора для синтезу SiС»,Семченко Г.Д., Борисенко 

О.М., Муха А.А., Кущенко М.О.; 

№46209 «Керамічна маса для отримання низькотемпературного фарфору», Рищенко М.І.; 

Федоренко О.Ю., Чиркіна М.А., Фірсов К.М., Зозуля С.А.; 

№46210 «Керамічна маса для виготовлення білого керамограніту», Рищенко М.І., 

Федоренко О.Ю., Фірсов К.М., Чиркіна М.А., Міхєєнко Л.О.,Стрельникова О.О.; 

№46417 «Спосіб реставрації платиноїдного каталізатора», Авіна С.І. Лобойко 

О.Я.,Тульський Г.Г., Гринь Г.І.,Козуб П.А., Гончаров І.І.; 

№47485 «Спосіб виготовлення вогнетривких виробів», Семченко Г.Д., Опришко І.М.,  

Кущенко М.О.; 
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№7486 «Спосіб виготовлення самотвердіючого покриття для захисту графіту від 

окиснення», Шутєєва І.Ю.,Семченко Г.Д., Руденко Л.В.; 

№47500 «Знепрозорена полива» Лісачук Г.В., Трусова Ю.Д., Білостоцька Л.О., Павлова 

Л.В., Богданов О.О.; 

№47721 «Спосіб створення нанореактора», Семченко Г.Д., Старолат О.Є., Шутєєва І.Ю., 

Кущенко М.О., Борисенко О.М.; 

№47882 «Вітамінізований харчовий функціональний продукт на основі рослинних олій», 

Кричковська Л.В., Бєлінська А.П.; 

№48562 «Спосіб виготовлення просочених кордієритових виробів», Семченко Г.Д., 

Ніколаєнко В.М., Кобець Н.Ю., Крупенко А.А., Шутєєв Є.В., Геворкян Е.С.; 

№48567 «Склад для одержання проникної кордієритової кераміки», Семченко Г.Д., 

Ніколаєнко В.М., Кобець Н.Ю., Крупенко А.А.; 

№48590 «Спосіб електроосадження нікель-мідного покриття на магніт N01FeB», 

Майзеліс А.О., Байрачний Б.І., Трубнікова Л.В., Девізенко О.Ю.; 

№49037 «Електроліт для осадження сплаву ферум-кобальт», Ведь М.В., Сахненко М.Д., 

Савченко В.О.; 

№49831 «Спосіб виробництва йогуртного продукту», Кричковська Л.В., Варанкіна О.О.; 

№50066 «Спосіб виділення вольфраму із відпрацьованих вольфрамвмісних сплавів», 

Резніченко В.В., Бутенко А.М., Семченко Г.Д., Лобойко О.Я., Степанова І.І., Гринь Г.І.; 

№50390 «Склад вогнетривкої маси», Семченко Г.Д., Шутєєва І.Ю, Кобець Н.Ю.,. 

Кущенко М.О., Павшук В.В.; 

№50391 «Спосіб синтезу наночастин b-SiC», Семченко Г.Д., Рожко І.М., Шутєєва І.Ю. 

Кущенко М.О., Старолат О.Є.; 

№51128 «Косметичний крем з фотозахисною та протиопіковою дією», Кричковська Л.В., 

Белінська А.П.; 

№51155 «Спосіб визначення вмісту паладію в сплавах», Ненастіна Т.О., Ведь М.В., 

Сахненко М.Д.; 

№51900 «Спосіб одержання провідних наноструктур», Пилипенко О.І, Поспєлов О.П., 

Фісун В.В.,Александров Ю.Л., Камарчук Г.В.; 

№52514 «Склад для виготовлення шамоту», Чопенко Н.С., Семченко Г.Д.; 

№52515 «Склад для виготовлення вогнетривкого теплоізоляційного легковагу», Чопенко 

Н.С., Семченко Г.Д.; 

№52657 «Спосіб електролітичного осадження сплаву залізо-ванадій»», Александров 

Ю.Л., Сахненко М.Д., Ведь М.В.; 

№52784 «Спосіб приготування волоснистого срібного каталізатора окисної конверсії 

метанолу у формальдегід», Бутенко А.М., Русінов О.Я., Лобойко О.Я., Гринь Г.І., Семченко 

Г.Д., Шабанова Г.М.. Казаков В.В., Роменський О.В., Сазонтов В.І.; 

№53017 «Знепрозорена полива», Лісачук Г.В., Трусова Ю.Д., Білостоцька Л.О., Павлова 

Л.В., Подчасова К.В., Богданова О.О.; 

№53024 «Полива», Лісачук Г.В., Трусова Ю.Д., Білостоцька Л.О., Павлова Л.В., Романова 

О.О., Лісачук Л.М.; 

№53063 «Біла нефритована полива», Лісачук Г.В., Трусова Ю.Д., Білостоцька Л.О., 

Павлова Л.В., Блудова І.І., Макаренко Н.О.; 

№53074 «Нефритована полива для фарфору», Лісачук Г.В., Трусова Ю.Д.. Білостоцька 

Л.О., Павлова Л.В., Чиркіна МЛ.; 

№53894 «Композиція для емалевого шлікеру», Брагіна Л.Л., Покроєва Я.О., Воронов Г.К., 

Шалигіна О.В., Саввова О.В., Пилипенко Ю.А.; 

№52663 «Спосіб одержання покриттів активними діелектриками на сплавах алюмінію та 

титану», Сахненко М.Д., Ведь М.В., Богоявленська О.В., Баніна М.В., Ярошок Т.П., Резинкін 

О.Л.; 
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№54273 «Вітамінізований сваленвмісний харчовий функціональний продукт», 

Кричковська Л.В., Бєлінська А.П.; 

№50653 «Електроліт для швидкісного селективного розчинення сплавів вольфраму», 

Сахненко М.Д., Ведь М.В., Єрмоленко І.Ю., Панкратьєва М.С. 

Обчислювальна техніка та зв язок (17 патентів): 
№46754 «Спосіб відводу інформації із оптичної телекомунікаційної лінії зв язку», 

Багрянцева Т.Ф.. Дженюк Н.В., Кравець В.О., Колибін Ю.М., Серков О.А., Світайло М.С.; 

№47481 «Пристрій аналогової пам яті», Дмитриєнко В.Д., Заковоротний О.Ю., Мазуріка 

Р.С.; 

№47876 «Генератор псевдовипадкових послідовностей», Рисований О.М., Коломийцев 

О.В., Гоготов В.В.; 

№47878  «Спосіб побудови генератора псевдовипадкових послідовностей», Рисований 

О.М., Гоготов В.В., Коломийцев О.В.; 

№49358 «Генератор псевдовипадкових послідовностей по модулю», Рисований О.М., 

Гоготов В.В., Коломийцев О.В.; 

№49924 «Спосіб розподіленої обробки інформації в мережі систем спостереження», Обод 

І.І., Заволодько Г.Є., Охрименко М.Ю.; 

№49925 «Спосіб передачі інформації», Обод І,І., Азаренко Л.А., Рацкалов Г.К., Мошенко 

Д.Ю.; 

№50595 «Спосіб мережної обробки інформації», Обод І.І., Заволодько Г.Е., Охрименко 

М.Ю.; 

№50596 «Спосіб збору інформації від розсереджених об єктів», Обод І.І., Литвиненко 

Л.С., Мироненко І.Г., Панаріна І.В.; 

50597 «Спосіб ідентифікації повітряних об єктів за ознакою «свій – чужий», Обод І.І.,  

Борзенко П.О.; 

№51127 «Спосіб синтезу нелінійного паралельного сигнатурного аналізатора», Рисований 

О.М., Коломийцев О.В.; 

№51281 «Спосіб розподіленої обробки інформації», Обод І.І., Заволодько Г.Є., 

Охрименко М.Ю.; 

№51282 «Спосіб передачі інформації», Обод І.І., Гацкалов Г.К., Мошенко Д.Ю., Рябцева 

А.В.; 

№51306 «Спосіб збору біомедичної інформації», Обод І.І., Азаренко Л.А.; 

№53548 «Спосіб передачі інформації», Обод І.І., Постільник І.О., Шаруда В.Г., Яценко 

І.Л.; 

№54086 «Пристрій для контролю генератора псевдовипадкових послідовностей по 

модулю три», Рисований О.М., Гоготов В.В., Коломийцев О.В.; 

№54089 «Генератор псевдовипадкових послідовностей по модулю 3 з прискореним в три 

рази формуванням послідовності», Рисований О.М., Гоготов В.В., Коломийцев О.В.; 

Машинобудування (13 патентів) 

№89110 «Пружна опора для підшипників роторних систем», Гапонов В.С.,Гайдамака 

А.В.; 

 «Корпус шпінделя», Гапонов В.С., Гайдамака А.В.; 

№46418 «Спосіб пошарової побудови виробів на базі вихідної триангуляційної 

3Dмоделі», Доброскок В.Л., Чернишов С.І., Вітязєв Ю.Б., Абдурайімов Л.Н.; 

№47482 «Пристрій для вимірювання моменту сил тертя сепаратора по бортах 

центруючого кільця підшипників кочення», Гайдамака А.В., Алефіренко В.Ю.; 

№47483 «Пристрій для натяжіння гусеничного ободу транспортного засобу», Єпіфанов 

В.В., Воронцов С.М.; 

№49356 « Модельний комбінований осьовий інструмент»,  Карпусь В.Є., Іванова М.С.; 

№50088 «Роликопідшипник циліндричний», Гайдамака А.В.; 
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№52237 «Пристрій для керування рівнем підресореної частини транспортного засобу», 

Нестеренко В.І., Басов Г.Г., Міщенко К.П., Антонов С.В., Якунін Д.І., Макаренко Ю.В.,  

Маслієв В.Г.; 

№52238 «Планетарна коробка передач», Волонцевич Д.О., Веретенніков Є.О.; 

№52241 «Планетарна коробка передач», Волонцевич Д.О., Веретенников Є.О.; 

№52653 «Охолоджуваний клапанний вузол тепловозного дизеля», Марченко А.П., 

Триньов О.В., Клименко О.М., Куртов Д.А.; 

№52654 «Двигун внутрішнього згоряння», Пильов В.О., Пономарьов Д.Д.; 

№52844 «Вихрострумовий спосіб контролю поверхневого зміцнення», Горкунов Б.М., 

Тюпа І.В., Тищенко А.А.; 

№54398 «Спосіб пошарової побудови виробів на базі вихідної тріангуляційної 3D 

моделі», Абдурайімов Л.Н., Чернишов С.І., Доброскок В.Л., Вітязєв Ю.Б. 

Вимірювальна техніка (7 патентів): 

№50697 «Регулятор рівня рідких середовищ», Дубовець О.М., Тошинський.В.І., 

Литвиненко І.І., Лях Б.Г., Подустов М.О.; 

№52280 «Регулятор рівня та густиномір», Дубовець О.М., Тошинський В.І., Литвиненко 

І.І., Лях Б.Г., Подустов М.О., Дзевочко О.М.; 

№54165 «Вимірювальний прилад», Гусельников В.К., Гусельников О.В.; 

№52280 «Регулятор рівня та густиномір», Дубовець О.М., Тошинський В.І., Литвиненко 

І.І.,  

Лях Б.Г.; 

№53775 «Рівнемір», Гусельников В.К., Борисенко Є.А.,Б.Г., Подустов М.О., Дзевочко 

О.М.; 

№47454 «Рівнемір», Гусельников В.К., Борисенко Є.А.; 

№47682 «Медична система контролю балансу ваги», Кондрашов С І., Григоренко І.В., 

Велигоцький М.М., Горбуліч О.В.; 

Електротехніка ( 8 патентів) 

№92045 «Спосіб і пристрій для генерування імпульсних електромагнітних полів», 

Баранов М.І.; 

№49214 «Електромагнітний обмежувач струму короткого замкнення з 

високотемпературною надпровідниковою обмоткою», Данько В.Г., Гончаров Є.В.; 

№49286 «Спосіб визначення дефектності двошарової ізоляції емальдроту», Гурин А.Г., 

Голік О.В.; 

№50561 «Спосіб роботи електромеханічного ударного пристрою індукційного типу», 

Болюх В.Ф., Рассоха М.О.;  

№52142 «Пристрій керування електричним навантаженням», Лазуренко О.П., Черкашина 

Г.І.; 

№52270 «Електромеханічний ударний пристрій індукційного типу», Болюх В.Ф., Рассоха 

М.О.; 

№53495 «Спосіб виготовлення котушок змінності індуктивності», Гусельников В.К.,  

Кондрашов С.І.; 

№53562 «Спосіб виготовлення котушок індуктивності», Гусельников В.К., Гусельников 

О.В.  

Екологія (2 патенти) 

№49139 «Мобільний пристрій для очищення та регенерації виробничих технологічних 

емульсій та розчинів», Березіцький В.В., Лісогор О.С.; 

№53462 «Пристрій для очищення рідких середовищ», Дубовець О.М., Тошинський В.І., 

Литвиненко І.І., Лях Б.Г., Подустов М.О.  
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16.3. Підготовка кадрів вищої кваліфікації 

 

Один із центральних напрямків науково-педагогічної діяльності університету  - це 

підготовка сучасних науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, спроможних віршувати 

проблеми сьогодення, розбудовувати науковий потенціал держави на базі наукових шкіл, що 

визначає, стратегічний напрямок розвитку університету спрямований на підвищення рейтингу 

НТУ "ХПІ" у світовій освітянський спільноті.  

В університеті успішно реалізується Програма "Кадри", яка започаткована ректором проф. 

Товажнянським Л.Л. та находиться під пильним контролем проректора з наукової роботи проф. 

Марченка А.П. та проректора з науково-педагогічної роботи проф. Соколом Є.І., відділом 

підготовки кадрів вищої кваліфікації (аспірантура, докторантура), ректорату, вченої ради, 

деканів факультетів та завідувачів кафедр. Основний напрямок  цієї програми – пошук та 

підтримка таланливої молоді щодо роботи у науковій та педагогічній сферах, створення умов 

підготовки сучасних перспективних науковців для підвищення науково-педагогічного рівня 

професорсько-викладацького складу НТУ "ХПІ" та підготовка кваліфікованих науковців для 

підприємств України. Тому ще в період навчання в університетів студентів широко 

впроваджується система курсових, бакалаврських та дипломних робіт відповідно до тенденцій 

розвитку науки, технологій і виробництва та на замовлення державних або приватних 

підприємств, створена система планового підбору аспірантів та докторантів та впроваджена 

система прикріплення до кафедр здобувачів наукового ступеню. Регулярно двічі на рік на 

засідання кафедр, вчених рад факультетів заслуховуються звіти аспірантів, здобувачів та 

докторантів, підсумки цієї роботи підводяться на вченій раді університету. 

Ректорат університету постійно реалізує заходи щодо підвищення якості роботи та 

збільшення кількості спеціалізованих вчених рад ВАК України по захисту докторських и 

кандидатських дисертацій, впровадженню результатів науково-дослідних робіт у виробництво. 

Відповідно до пропозицій МОН та ВАК України на засіданнях вченої ради університету 

продовж звітного періоду проведені звіти голів спеціалізованих вчених рад з принциповою 

оцінкою якості роботи спецради та обговорені перспективи поліпшення діяльності структури 

підготовки кадрів вищої кваліфікації.  

Науково-дослідна частина університету постійно контролює питання залучення здібних 

студентів, молодих науковців та студентів до виконання держбюджетних та госпрозрахункових 

НДР.  Створені умови для надання інформаційної допомоги науковцям у пошуку можливого 

наукового міжнародного партнерства, поширюється участь аспірантів та докторантів у 

виконанні міжнародних грантів і договорів та практика наукових відряджень вчених 

університету до провідних наукових центрів світу для організації сумісних досліджень.  

У 2010 році суттєво покращена робота науково-технічної бібліотеки, де отримано 

інформаційний ресурс і безкоштовний доступ до міжнародних електронних видань для 

співробітників університету. 

У 2010 році в аспірантурі НТУ “ХПІ” навчались 348 аспірантів (за очною формою 

навчання – 263, за заочною – 85). 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. З 2009 

року для поліпшення процесу підготовки дисертації для аспірантурі та здобувачів наукового 

ступеню введений курс лекцій по нормативним документам та вимогам ВАК України, який 

викладають члени спеціалізованих вчених рад з досвідом підготовки та захисту дисертаційних 

робіт. 

В докторантурі в 2010 році навчались 10 докторантів,  які проводять теоретично-

експериментальні дослідження за перспективною науковою тематикою на базі наукових шкіл. 

Всі докторанти є виконавцями держбюджетних та госпдоговірних робіт, міжнародних науково-

дослідних грантів. До кафедр університету прикріплені 6 здобувачів для виконання 
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докторських дисертацій. 

В 2010 році найбільш плідно працювали кафедри, де є певні досягнення в організації 

роботи з аспірантами та докторантами, залученні  їх до участі у наукових дослідженнях: 

колісних та гусеничних машин (зав. кафедри проф. Волонцевич Д.О.), двигунів внутрішнього 

згоряння (зав. кафедри проф. Марченко А.П.), педагогіки та психології, управління соціальними 

системами (зав. кафедри проф. Романовський О.Г.), історії науки і техніки (зав. кафедри проф.  

Бєсов Л.М.),  технології  кераміки, вогнетривів,  скла  та  емалей (зав. кафедри проф.  

Рищенко М.І.).  

Серед наукових керівників, які плідно працювали з аспірантами та докторантами слід 

відзначити  проф. Марченка А.П.,  проф. Бєсова Л.М., проф. Сахненка М.Д.   

В 2010 році на  базі  відомих  наукових  шкіл   в  університеті  працювало 15 

спеціалізованих  вчених  рад  ВАК  України, серед них:  14 - по захисту докторських за 29 

спеціальностями та 1 - по захисту кандидатських дисертацій за 1 спеціальністю, які 

охоплюють  всі напрямки діяльності 25 наукових шкіл по підготовці фахівців в університеті:  

машинобудування, електроенергетика, електроніка, хімічна технологія та обладнання, 

інформаційні технології, приладобудування, автоматизовані системи управління,  

матеріалознавство, економіка підприємства тощо.  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 2010 рік у 15 спецрадах університету захищені 13 докторських та 58 

кандидатських дисертацій, здобувачі яких працюють у вищих навчальних закладах МОН,  

наукових установах НАН України, провідних підприємствах України. Серед них 

співробітниками НТУ "ХПІ": 5 докторських, 40 кандидатських (3 – аспірантами – 

іноземцями). Тематика докторських і кандидатських дисертацій  пов„язана з пріоритетними 

напрямками розвитку сучасної науки: фундаментальні проблеми сучасних технологій, 

нанотехнології, технології 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 2010 рік приведені 

у таблиці. 

 

№ 

п/п 

Шифр  

спецради 

Голова спеціалізованої  

ради 

Кількість захистів дисертацій 

д
о
к
то

р
сь

к
и

х
 

співробітника

ми ХПІ  

к
ан

д
и

д
ат

сь
к
и

х
 

співробітни

ками ХПІ 

1. СРД 64.050.01 Волонцевич Д.О. 1 1 3 3 



 197 

2. Д 64.050.02 Яковлев А. І. - - 3 2 

3. Д 64.050.03 Рищенко М. І. 1 1 4 3 

4. Д 64.050.04 Сокол Є. І. - - 3 2 

5. Д 64.050.05 Товажнянський Л. Л. 1 - 4 3 

6. Д 64.050.07 Куценко О. С. 4 - 6 4 

7. Д 64.050.08 Данько В. Г. 1 1 6 4 

8. Д 64.050.09 Гурін А. Г. - - 5 3 

9. Д 64.050.10 Львов Г. І. - - 1 1 

10. Д 64.050.11 Бойко А. В. - - 5 4 

11. Д 64.050.12 Грабченко А. І. 1 - 4 1 

12. Д 64.050.13 Марченко А. П. 2 2 3 1 

13. Д 64.050.14 Качанов П. О. 1 - 6 4 

14. Д 64.050.15 Омельяненко В. І. 1 - 2 2 

15. К 64.050.1 Бєсов Л.М. - - 3 3 

Всього: 13 5 58 40 

 

Усі дисертаційні роботи успішно були розглянути експертними радами ВАК України.   

Кращі показники роботи спеціалізованих вчених рад у 2010 році:  

• Д64.050.07 (голова - проф. Куценко О.С.) -  захист  4 докторських та 6 кандидатських 

дисертацій; 

• Д64.050.13 (голова - проф. Марченко А.П.) -  захист 2 докторських та 3 кандидатських  

дисертацій; 

• Д64.050.02 (голова – проф. Омельяненко В.І.) -  захист 1 докторської та 6 кандидатських  

дисертації. 

На 1.01.2011 р. у спецрадах НТУ "ХПІ" знаходяться на стадії розгляду  

2 докторські та 25 кандидатських дисертацій.  

 

Всього співробітниками НТУ “ХПІ” у спеціалізованих вчених радах ВАК України на 

протязі 2010 року захищені 13 докторських та 54 кандидатські дисертації, які 

виконувалися за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, вирішення 

фундаментальних та прикладних проблем педагогіки та філософії,  затверджених 

Постановами Кабінету Міністрів України, НАН України, галузевих Міністерств та у рамках 

фундаментальних і прикладних бюджетних НДР за тематичними планами МОН України і  

госпдоговірних науково-дослідних робіт з провідними промисловими підприємствами 

України. Результати досліджень внесли достойний вклад в розвиток вітчизняної науки, 

регулярно демонструються на Міжнародних та Всеукраїнських виставках, науково-

практичних конференціях та отримали ряд відзнак за плідний рівень наукових досягнень,  
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розвиток та впровадження нових технологій.  

В 2010 році серед докторських дисертації науковців НТУ “ХПІ” визначаються 

наступні роботи, які відрізнялися рішенням сучасних проблем науки: 

- докторанта  кафедри  електроізоляційної  і  кабельної техніки  

Безпрозваних Г.В. на тему «Моніторінг старіння багатожильних кабелів АЕС: теоретичні 

основи і методи сканування ізоляції електричним полем» за спеціальністю 05.09.13 «Техніка 

сильних електричних та магнітних полів». 

Актуальність роботи пов'язана із забезпеченням надійної експлуатації енергоблоків АЕС. 

Запропонований в дисертації метод моніторингу старіння ізоляції шляхом локалізації 

зондувального електричного поля діапазону звукових частот та порівняння діелектричних втрат 

в різних ділянках поперечного перерізу багатожильних кабелів дозволяє постійно 

контролювати стан ізоляції на всій довжині з візуалізацією та ідентифікацією результатів 

вимірювань. 

Дисертаційна робота пов‟язана з виконанням держбюджетної теми МОН України 

«Розробка теоретичних засад визначення технічного стану твердої ізоляції» (ДР № 

0108Ш06119) та госпдоговірних тем: «Обстеження технічного стану кабелів КПЕТІнг 

енергоблоку № 4 ВП ЗАЕС з метою продовження строку експлуатації» (Запорізька АЕС); 

«Проведення обстеження та оцінки технічного стану зразків кабелів енергоблоку № 1 ВП 

ЗАЕС» (Запорізька АЕС); «Обстеження технічного стану кабелів енергоблоку № 1 ВП РАЕС з 

метою продовження строку експлуатації» (Рівненська АЕС); «Проведення обстеження та оцінка 

технічного стану зразків кабелів енергоблоку № 2 ВП ХАЕС з метою продовження строку 

експлуатації» (Хмельницька АЕС); госпдоговір «Розробка робочих програм обстеження 

технічного стану кабелів енергоблоків № 1 та № 2 ВП РАЕС» (Рівненська АЕС) та інших.  

Розроблені теоретичні основи та методи сканування ізоляції електричним полем для 

моніторингу старіння багатожильних кабелів використані в Сертифікаційному центрі АСУ 

Держцентру якості Державного комітету ядерного регулювання України (м. Харків) при 

створенні шести методик обстеження технічного стану кабелів АЕС неруйнівними методами. 

Розроблені методичні документи, затверджені НАЕК «Енергоатом», «Програма 

проведення обстеження технічного стану типового обладнання АЕС. Продовження строку 

експлуатації. Кабель вимірювальний терморадіаційностійкий, який не розповсюджує горіння 

типу КПЕНІнг.ПМ-Т.0.03.094-02». 

Методи визначення стану фазної та поясної ізоляції силових кабелів за результатами 

сукупних вимірювань використані корпорацією 8ТЕК8 (м. Харків) при діагностичних 

дослідженнях кабелів Полтавобленерго. 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальних курсах «Методи 

випробувань електричної ізоляції», «Діагностика кабелів кабельних інформаційних мереж», 

«Кабелі зв'язку», при виконанні науково-дослідних робіт студентами, дипломному 

проектуванні спеціалістами та магістрами спеціалізації «Електроізоляційна та кабельна 

техніка» спеціальності «Техніка та електрофізика високих напруг». 

- старшого наукового співробітника кафедри технології кераміки, скла, вогнетривів та 

емалей Логвінкова С. М. за темою «Тугоплавкі поліфункціональні матеріали на основі 

композицій системи (СаО, ZrO2) - Мg0 –Аl2О3 – SiO2  за спеціальністю 05.17.11 - технологія 

тугоплавких неметалічних матеріалів. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми створення 

концепції одержання тугоплавких матеріалів з розширеним діапазоном експлуатаційної 

придатності на основі композицій системи (СаО, ZrO2) - Мg0 –Аl2О3 – SiO2  , в яких 

відзначається перебіг твердофазних реакцій обміну. Виконувалася у рамках держбюджетних 

досліджень кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ "ХПІ"  у рамках 

держбюджетних тем МОН України: «Розробка теоретичних основ гель-синтезу керамічних 

поліфункціональних прекурсорів конструкційних композиційних матеріалів системи МgО-
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А12О3-SiO2- ZrO2-МgО-Мg2О3» (Д.Р. № 0106U05159), «Розробка теоретичних аспектів синтезу 

нанометричних новоутворень золь-гель методом і при модифікуванні ультрадисперсних 

порошків тугоплавких сполук елементоорганічними речовинами в технології конструкційних і 

композиційних матеріалів» (Д.Р. № 0197U019113), «Розробка теоретичних основ одержання 

конструкційних матеріалів і технічної кераміки системи Мg0-А12О3-SіO2-ZrО2 заданої 

структури і властивостей при об'єднанні принципів нетрадиційних методів синтезу, у тому 

числі золь-гель методу, з механохімією» (Д.Р. № 0100U01078), «Розробка теоретичних основ 

самоорганізації структур і синтезу нанорозмірних новоутворень у матеріалах системи Аl2О3-

МgО-SiO2-ZrO2-Y2O3-NiO-SiC-Si3N4-В4С-BN (Д.Р. № 0103U01529), «Розробка концептуальних 

положень отримання поліфункціональних в'яжучих матеріалів з регульованим фазовим 

складом» (Д.Р. № 0106U01508), «Розробка теоретичних основ синтезу нанорозмірних 

новоутворень в композиційних матеріалах із заданою структурою композицій А12О3-МgО-Sі02-

ZrO2-С-SiC-Si3N4» (Д.Р. № 01060001506), «Розробка основ синтезу наночастин в керамічних 

матрицях для дисипативного зміцнення композиційних матеріалів нанорозмірними 

новоутвореннями» (Д.Р. № 0109U02413). 

У роботі вирішена науково-практична проблема створення фізико-хімічних основ 

отримання тугоплавких неметалевих матеріалів з прогнозованим фазовим складом, структурою 

та властивостями, які регулюються технологічними параметрами синтезу на базі 

запропонованої концепції, що поєднує методологічні принципи прогнозування фазового складу 

тугоплавких матеріалів у багатокомпонентних оксидних системах з комплексом теоретичних та 

експериментальних досліджень закономірностей і особливостей перебігу обмінних 

твердофазних реакцій.  

Одержані результати досліджень містять нові теоретичні та експериментальні результати, 

які можна використовувати у подальших наукових розробках в області керамічного 

матеріалознавства у фундаментальних дослідженнях багатокомпонентних систем, принципів 

створення новітніх тугоплавких неметалічних та силікатних матеріалів з дисипативною 

структурою та заданим фазовим складом. 

На підставі технічних рішень запропоновано склади тугоплавких матеріалів, в яких фазові 

та структурні зміни враховують закономірності та особливості механізму перебігу твердо 

фазних реакцій обміну в межах умов виготовлення з них різного асортименту виробів згідно 

розробленої гнучкої технологічної схеми. 

Радою рекомендовано впровадження результатів роботи на підприємствах чорної та 

кольорової металургії (Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, Алчевський 

металургійний комбінат, КП «Запорізський титано-магнієвий комбінат, хімічної та 

нафтопереробної промисловості, ТОВ «ЛІНОС», ВАТ «Нафтопереробний комплекс 

«Галичина»), де використовують монолітні футеровки складної конфігурації та великих 

габаритів, які виготовляються з сухих сумішей за бетонними технологіями. 

Результати досліджень доцільно використовувати в навчальному процесі при викладанні 

дисциплін «Хімічна технологія тонкої кераміки», Хімічна технологія вогнетривів» при 

підготовці фахівців, а також при виконанні науково-дослідних робіт спеціалістів і магістрів. 

- старшого наукового співробітника кафедра двигунів внутрішнього згоряння  

Грицюка О.В. «Теоретичні основи та практичні методи створення високообертового 

малолітражного дизеля багатоцільового призначення». 

Дисертація спрямована на розробку теоретичних основ та практичних методів створення 

високообертового малолітражного вітчизняного дизеля багатоцільового призначення з 

використанням сучасних методів дослідження та проектування систем дизеля із безпосереднім 

упорскуванням палива, що дозволяє вирішити складну науково-технічну проблему 

забезпечення конкурентоспроможного рівня паливно-економічних і екологічних показників. 

Наукову новизну дисертації складають: Результати аналізу та узагальнення 

перспективності ДВЗ на стадії проектування, який ґрунтується на положеннях багатовимірної 
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статистики і взаємозв'язку ознак, що визначають конструктивні параметри дизеля та його 

ефективні і експлуатаційні показники. Комплекс удосконалених методів математичного 

моделювання газодинамічних процесів у впускних каналах головок циліндрів, 

гідродинамічного розрахунку апаратури паливоподачі та проектування механізму 

газорозподілу для ВМД зі зменшеним відношенням ходу поршня до діаметра циліндра. 

Принцип локалізації зон підводу теплових потоків від зовнішнього джерела теплоти в процесі 

передпускової підготовки ВМД. Комплексний показник, що характеризує еквівалентний 

тепловий стан готовності дизеля до пуску. 

Створений комплекс практичних методів, що запропонований до використання при 

розробці вітчизняного ВМД, характеризується наступним: Обґрунтовано вибір основних 

конструктивних та регулювальних параметрів ВМД та запропоновано єдиний типорозмірний 

уніфікований ряд ВМД багатоцільового призначення. Запропоновано конструктивні і 

компонувальні рішення для двоклапанної і чотириклапанної головок циліндрів ВМД із 

безпосереднім упорскуванням палива. Упроваджено паливну апаратуру безпосередньої дії зі 

збільшеним тиском упорскування та форсункою, що має диференціальний поршень і 

модулятор імпульсів тиску. Розроблено на базі позисторної кераміки пристрої для підготовки і 

забезпечення прискореного пуску ВМД, що лягли в основу створення систем передпускового 

підігріву корінних опор колінчастого вала, масла в маслозабірному відсіку і палива вздовж 

усієї магістралі низького тиску. 

Результати дисертаційних досліджень були впроваджені в КП ХКБД (м.Харків), заводі ім. 

В.О. Малишева (м. Харків), Борисівському заводі автотракторного електрообладнання (м. 

Борисів, Білорусь), а також використовуються в навчальному процесі для студентів на 

кафедрах: «Двигуни внутрішнього згоряння», «Системний аналіз і управління» НТУ «ХШ»; 

«Двигуни внутрішнього згоряння», «Теоретична механіка і гідравліка» ХНАДУ; «Теплотехніка 

та теплові двигуни», «Механіка і проектування машин» УкрДАЗТ.  

- старшого наукового співробітника кафедра двигунів внутрішнього згоряння 

Шпаковського В.В. на тему «Науково-технічні основи поліпшення показників ДВЗ 

застосуванням поршнів з корундовим шаром».  

Докторська дисертація спрямована на створення науково-технічних основ поліпшення 

показників паливної економічності та ресурсної безвідмовності двигунів, за рахунок 

ефективної й надійної модифікації поверхні камери згоряння та бічної поверхні поршнів, яка 

не ускладнює конструкцію й дозволяє підвищити ресурс і надійність ДВЗ. 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю створення ефективної й надійної 

гальвано-плазменої технології теплоізоляції при обробці поршнів з створенням на поверхні 

корундового шару, проведення досліджень з впливу розробленої технології на ефективність 

роботи ДВЗ, розробки науково-технічних основ визначення раціональних параметрів 

теплоізоляції, що дає змогу підвищити економічність роботи двигунів, їх ресурс і надійність. 

В роботі вперше обґрунтовано і реалізовано підвищення технічного рівня ДВЗ шляхом 

застосування поршнів з корундовим шаром. Вперше установлена, та експериментально 

підтверджена працездатність ДВЗ з поршнями з корундовим шаром малої товщини. 

Установлено та теоретично обґрунтовано ефект позитивного впливу малої товщини 

корундового шару, утвореного гальваноплазменою обробкою поршнів з алюмінієвих сплавів, 

на надійність і ресурс ДВЗ. Виявлено ефект впливу часткової динамічної теплоізоляції 

корундового шару поршнів на процес згоряння палива в циліндрах дизеля. Запропоновано 

методику розрахунку раціональної товщини керамічного корундового шару поршнів з 

алюмінієвих сплавів, що забезпечує найкращі техніко-економічні показники ДВЗ. 

Для двигунобудівної галузі практичне значення полягає у використанні: 

 часткової динамічної теплоізоляції поршнів поверхневим корундовим шаром 

малої товщини, методики визначення раціональної товщини керамічного корундового 

шару, що забезпечує поліпшення техніко-економічних показників ДВЗ та підвищення 
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ресурсу двигунів; 

 прогресивної технології гальваноплазменої обробки поршнів з алюмінієвих 

сплавів з одержанням шару корундової кераміки; 

 установки, які реалізують технологію ГПО. 

Сформульовані в роботі наукові положення, висновки та рекомендації достатньо 

обґрунтовані порівнянням розрахункових даних з результатами експериментальних досліджень 

здобувача та інших дослідників, з результатами ресурсних експлуатаційних випробувань 

тепловозних дизелів, обладнаних поршнями з алюмінієвих сплавів з корундовим шаром, які 

показали збільшення ресурсу ЦПГ ДВЗ більш ніж у 2 рази, та зменшення експлуатаційних 

витрат палива на 2%. 

Результати дисертаційних досліджень використані в Технічних умовах ТУ В 

3.34.03972764.134-99 «Поршні з корундовим шаром для двигунів внутрішнього згоряння». 

Наукові результати використовуються в навчальному процесі для студентів спеціальності 

«Двигуни внутрішнього згоряння».  

 

- доцента кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами 

 Ігнатюк О. А. на тему «Теоретичні та методичні основи підготовки майбутнього інженера до 

професійного самовдосконалення в умовах технічного університетту». Доцільність 

дослідження обумовлена об'єктивною потребою суспільства в підготовці конкурентоздатних 

фахівців інженерних спеціальностей, забезпечені високої якості освіти та визначається 

необхідністю здійснення цілісного комплексного аналізу підготовки студентів вищих 

технічних навчальних закладів до професійного самовдосконалення, спрямованого на розробку 

й обґрунтування його ефективної організації на основі визначення її специфічності в 

порівнянні з навчальним процесом, який відбувається в сучасній вищій технічній школі. 

Мета дослідження полягала у виявлені вплив реалізації розробленої системи підготовки 

на її кінцевий результат - сформованість готовності майбутніх інженерів до професійного 

самовдосконалення. 

У дисертаційній роботі було розглянуто такі питання: 

1. Проаналізовано стан проблеми дослідження в педагогічній теорії та практиці діяльності 

вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн. 

2. Схарактеризовано методологічні засади підготовки майбутніх інженерів до 

професійного самовдосконалення. 

3. Теоретично обґрунтовано концепцію підготовки майбутніх інженерів до професійного 

самовдосконалення. 

4. Розроблено й експериментально перевірена система підготовки майбутніх інженерів до 

професійного самовдосконалення. 

5. Розкрито суть та структуру феномену "готовність до професійного самовдосконалення". 

Аналіз тенденцій розвитку вищої технічної освіти, теоретико-методичних праць сучасних 

дослідників та власний досвід викладацької діяльності дозволив виявити низку суперечностей, 

що існують сьогодні" у сфері досліджуваної проблеми: 

• на   рівні   концептуалізації   освітньої   діяльності:    між:    сучасним уявленням 

європейської спільноти у світлі Болонської конвенції про інженерну діяльність, професію 

інженера, розвиток професійно важливих якостей майбутнього інженера та традиційним 

розумінням функцій ВТНЗ, професіоналізму інженера; між: необхідністю ліквідації 

сформованих стереотипів, зміни поглядів на підготовку інженера, як незмінну систему, 

підготовки студентів ВТНЗ до здобуття другої освіти та недосконалістю традиційної підготовки 

забезпечити такі заходи; 

• на рівні визначення мети підготовки майбутніх інженерів: між. об'єктивною потребою 

суспільства у висококваліфікованих фахівцях, вимогами до підготовки конкурентноздатних 

фахівців та низьким рівнем їхньої готовності до професійної діяльності, неспроможністю 
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традиційної підготовки забезпечити таку потребу; між традиційною системою підготовки 

майбутніх інженерів та недосконалістю творчого індивідуального характеру їхньої практичної 

діяльності; між: рівнем підготовленості особистості та можливістю застосовувати свої знання, 

вміння й навички на практиці; 

• на рівні визначення змісту та технологій підготовки: між: необхідністю створення 

науково обгрунтованої системи підготовки до професійного самовдосконалення, уявленням 

про суть сформованої готовності до особистісно-професійного розвитку і самовдосконалення 

та недостатнім відбиттям технологій у змісті підготовки, неналежним інформуванням про 

використання технологій особистісно-професійного розвитку у предметному навчанні 

психолого-педагогічних та управлінських дисциплін, не розробленістю адекватних 

технологічних прийомів, методик упровадження технологій у професійну підготовку майбутніх 

інженерів. Соціальне значення й актуальність якісної професійної підготовки майбутнього 

інженера, виявлені суперечності, недостатній рівень теоретичної дослідженості та практичної 

розробленості зазначеної проблеми, відсутність системного наукового аналізу професійної 

підготовки майбутнього інженера до професійного самовдосконалення, необхідність 

осмислення і виявлення педагогічних умов особистісно-професійного розвитку майбутнього 

фахівця інженерного профілю у вищому технічному навчальному закладі зумовила вибір теми 

дисертаційного дослідження "Теоретичні та методичні основи професійної підготовки 

майбутнього інженера до професійного самовдосконалення в умовах технічного 

університету". 

- доцента  кафедри філософії Дольської О. О.  на тему «Трансформация раціональності в 

полі освіти».  Динамічні процеси трансформації раціональності необхідно розглядати як дієву 

силу в культурно-інтелектуальних перетвореннях суспільства. Конструкт «поле освіти» 

послуговує поглибленому розумінню сфери інституційної організації духовно-культурного 

життя людини, яке структурується під впливом різних типів раціональності. 

Постійні і багаторівневі трансформації раціональності потребують уваги і реагування з 

боку викладачів до змін раціонального характеру, а концепція трансформації раціональності 

повинна стати тим теоретико-конструктивним початком у філософії освіти, на основі якого 

необхідно розглядати весь хід розвитку освіти. Саме трансформації раціональності визначають 

логіку і тенденції розвитку сучасної освіти, а педагогічний розум в освіті розглядається як 

гетерогенний, трансверсальний, тобто такий, що припускає поєднання та використання різних 

типів раціональності. 

Запропоноване авторське визначення раціональності в філософії освіти, що есплікується в 

трьох взаємопов'язаних вимірах. Розроблена багаторівнева модель трансформацій 

раціональності. Порівняльний аналіз діяльності вибраних шкіл дозволив зробити висновок про 

конструктивний і деструктивний характер проявів раціональності. Раціональність має 

конструктивний характер, якщо її функціонуючий тип відповідає ідеї педагогічного розуму 

певної епохи. Розрізнення конструктивного і деструктивного  характеру проявів раціональності 

дозволяє здійснити  десакралізацію тези про призначення педагогічної теорії випереджати 

педагогічну практику. В цьому випадку ефективність раціональності зміщується в площину її 

персональної сфери: завдання педагога зводиться до вибору і зупинки на продуктивнішому 

типі раціональності для даного часу і даного контингенту учнів. Педагогічна теорія набуває 

права на життя, але чи є відповідальною теорія або практика - покаже час. 

У результаті багатопланового дослідження раціональності в освіті встановлено, що 

система освіти коеволюціонує: з одного боку, освіта розвивається погоджено із розвитком 

соціуму, залишаючись при цьому достатньо консервативною системою, зміни в якій можуть 

відставати від потреб і змін суспільства. З іншого, вектор розвитку освіти спрямований на 

випередження, що викликає необхідність постійних нововведень в освітню систему. Звідси 

поява різноманітних шкіл, тенденцій, що сприяють розвитку освіти в когерентному режимі з 

суспільством.  
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Простежено процеси формування нової техніки мислення в освіті, яка розцінюється як 

зіткнення двох та більше логік. Унаочнюється перехід від раціональної форми мислення 

математичного розміркування до логіки самообґрунтування, в якій знімається вузько 

математична форма мислення. Мова виконує в новій логіці подвійну функцію: вона виступає 

формою самообгрунтування вихідного тексту і в той же час - мовою внутрішнього діалогу. При 

зіткненні різних логік рефлексія направлена на утворення смислів, що припускає гру між 

формально-логічними та формально-змістовними поняттями з урахуванням прагматичного 

аспекту.   

Серед кандидатських дисертацій відзначаються роботи Зубкової А.Б., Богоявленьської 

О.В., Лобойка В.О., Колесніка В.Ю., Родіна М.Ю., Хавіна Є.В., Литвиненко О.А., Гончарова 

С.В., Шутенко О.В., Волохіна В.В., Соловьйова В.М.  та інших, які зарекомендували себе як 

здібні науковці, які спроможні були вирішити актуальні науково-практичні задачі, провести 

обґрунтовані  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: ДВП «Об‟єднання Азот» 

(м.Сєвєродонецьк), ВАТ «Хімтехнологія» (м.Сєвєродонецьк), ВАТ «Нафтогаз проект» (м. 

Харків), ВАТ «Стирол» (м.Горлівка), ДП «Науково-дослідний інститут»ХЕМЗ» (м.Харків), ЗАТ 

«Запоріжський ОЖК» (м.Запоріжжя), Інститут газу НАН України, ОАО «ММК ім. Ілліча»(м. 

Маріуполь), ДП «Харківський приладобудівний завод ім.. Т.Г.Шевченка», ВАТ 

«Електромашина» (м. Харків), ВАТ «Південькабель« (м.Харків), ВАТ»Український НДІ 

силової електроніки «Перетворювач» (м Запоріжжя), ДП «Авіаційний науково-технічний 

комплекс ім. О.К.Антонова» (м.Київ), ДП ЗМКБ «Івченко-прогрес» (м.Запоріжжя), ВАХНВО 

"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”, Запорізька АУС, Рівненська АЕС, ДП «Південмаш» (м. Дніпропетровськ),  

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) та іншим. 

Другий напрямок підвищення рівня кваліфікації професорсько-викладацького складу 

пов‟язано з процесом атестації при присвоєнні вчених звань. В університеті плідно функціонує 

4-х ступінчата система атестації: перший етап - оцінка науково-педагогічної діяльності 

здобувачів наукового ступеню та результатів проведенні відкритої лекції на засіданні кафедрі; 

другий етап – обговорення науково-педагогічних здобутків здобувача на вченій раді 

факультету; третій етап  - засідання методичної ради університету; четвертий етап  - засідання 

вченої раді університету, яка приймає таємним голосуванням рішення щодо присвоєння 

вченого звання.  

У 2010 році рішеннями вченої ради НТУ "ХПІ" присвоєно  вчене звання професора МОН 

України – 6 особам, доцента МОН України – 21 особі, старшого наукового співробітника ВАК 

України – 3 співробітникам університету 

На підставі рішень вченої ради університету низка провідних професорів та молодих 

науковців прийняла участь у конкурсах на здобуття іменних стипендій. Довічну Державну 

стипендію для видатних  науковців отримує 4 професори. У 2010 році стипендію для молодих 

науковців Кабінету Міністрів отримували 3 перспективні співробітники університету.  

У 2010 році  робота  к.т.н.  Кривобока Р.В. та м.н.с Романової О.О. «Розробка керамічних 

матеріалів, що захищають від дії електромагнітного випромінювання» отримала премію 

Президента України для молодих вчених. 

 

 


