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І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

а) коротка довідка про ВНЗ: 

В НТУ «ХПІ» плідно працюють визнані 40 наукових шкіл, 3 наукових об‘єкти мають 

статус Національного надбання України. За останні 3 роки вчені удостоєні 3-х Державних 

премій України в галузі науки і техніки, 5-ти премій Президента України та премії НАН 

України для молодих вчених, 1 премії НАН України. Університет зайняв 5-е місце у 

консолідованому рейтингу ВНЗ України–2011. Науково-технічне співробітництво здійснюється 

з 20-ма науковими установами НАН, 9 галузевими академіями, 8 установами АПН України, 56 

закордонними закладами освіти та  з понад 100-ми підприємствами. 

 

б) основні пріоритетні наукові напрями: 

Математичне моделювання, методи комп’ютерної математики; механіка деформованого 

твердого тіла; нанофізика і нанотехнології; керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові 

матеріали різного функціонального призначення; одержання, перетворення, використання та 

утилізація теплової енергії; електромеханічне перетворення та передача енергії; електрофізика; 

нові високоефективні хімічні та біохімічні технології і матеріали; моделювання розвитку 

економічних і технологічних процесів; інформаційні та комунікаційні технології; енергетика та 

енергоефективність; нові речовини і матеріали. 

 

в) науково – педагогічні кадри:  

Чисельність науково – педагогічних працівників станом на 01.01.2012 р.  складає за 

штатним розписом 1253 особи, в тому числі: 37 заслужених діячів науки і техніки та 

заслужених працівників вищої школи та освіти України, 33 Лауреата Державної Премії, 3 

академіка НАН України та 27 академіків галузевих академій наук. В навчальному процесі 

беруть участь 239 докторів наук, професорів, 1022 кандидатів наук, доцентів. Кількість штатних 

докторів наук на кінець минулого року зросла на 19 осіб, кандидатів наук – на 28 осіб. Серед 

штатних науково - педагогічних працівників  65 % мають науковий ступінь і вчене звання, що 

на 75 осіб більше, ніж 3 роки тому. Середній вік науково- педагогічних працівників на протязі 

3-х років залишається на рівні 49,1 років. В науково-дослідних інститутах та лабораторіях 

науково-дослідної частини університету працюють 270 штатних наукових  та 136 інженерно-

технічних працівників, серед яких 19 докторів та 101 кандидат наук. 

 

г) кількість виконаних робіт та обсяг їх фінансування: 

Категорії робіт 
2009 2010 2011 

к-сть од. тис. грн к-сть од. тис. грн к-сть од. тис. грн 

Фундаментальні 50 6843,38 54 7657,0 56 7980,56 

Прикладні 40 5314,77 37 6154,6 35 7029,773 

Госпдоговорні 207 4989,91 235 4499,53 244 6137,50 

 

Діаграма показників обсягів фінансування та кількості виконаних робіт. 
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д) у звітному році в університеті перезатверджені 3 спеціалізовані вчені ради по захисту 

докторських та кандидатських дисертацій: Д64.050.05, Д64.050.10, Д64.050.15. Загальна 

кількість вчених рад складає 15; підготовка здійснюється за 30 спеціальностями. У 2011 році у 

спеціалізованих вчених радах університету захищені 13 докторських та 58 кандидатських 

дисертацій. 

 

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і 

розробок:  

 

«Дослідження фізичних принципів оптимізації фотоелектричного перетворення в 

сонячних елементах з нанорозмірними сполученими шарами» 

Розроблені фізико-технологічні підходи до створення деградаційно стійких ефективних 

сонячних елементів на основі тонких плівок телуриду кадмію і монокристалів кремнію з 

нанорозмірними сполученими шарами та оптимізованим складом електрично активних 

точкових дефектів. З використанням нереактивного магнетронного розпилення створена 

технологія з’єднання гнучких сонячних елементів на основі телуриду та сульфіду кадмію в 

конструкції тандемного сонячного елемента, яка не має світових аналогів. Використання 

нанорозмірних прошарків міді та оксиду цинку у фронтальному та тильному контактах 

гнучких плівкових сонячних елементів з нанорозмірними сполученими шарами та надтонким 

базовим шаром на основі сполуки телуриду кадмію для гнучких елементів не має світових 

аналогів. 
 

«Розрахунок розподілення потенціалів при однофазному короткому замиканні на 

території підстанції для визначення опору заземлювального пристрою та напруги дотику 

на обладнанні». 

 Основним результатом роботи є розроблення методики електромагнітної діагностики 

заземлюючих пристроїв електроенергетичного обладнання без розкриття ґрунту та 

відключення обладнання. Ця методика знайшла відображення у галузевому нормативному 

документі, затвердженому Міністерством палива та енергетики України "Випробування та 

контроль пристроїв заземлення електроустановок" (СОУ 31.2-21677681-19:2009), 

рекомендована як обов’язкова при обстеженні обладнання АЕС та базується на використанні 

розробленого в університеті та введеного в Державний реєстр комплексу апаратури "КДЗ-1У", 

аналогів якого не існує в Україні. За допомогою розробленої методики та комплексу 

обладнання проведена діагностика понад 800 об’єктів у 24 областях країни, у тому числі на 

Дніпровській ГЕС, Запорізькій, Південно-Українській, Рівненській, Хмельницькій АЕС. 
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ІІ. Визначні  результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 

 

а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах. 

Розробка методів дослідження нелінійного деформування і пошкоджуваності 

елементів конструкцій із однорідних та композиційних матеріалів. Науковий керівник: 

д.т.н., проф Львов Геннадій Іванович. Обсяг фінансування 644759 грн.  

Отримали подальший розвиток методи розрахунків тривалої міцності та довговічності в 

області динаміки та міцності машин за рахунок формулювання нових неізотермічних 

ізотропних моделей повзучості для широкого діапазону напружень для жароміцних 

високолегованих сталей в умовах повзучості. 

Розроблена модель неізотермічної повзучості з урахуванням анізотропної 

пошкоджуваності матеріалів високотемпературних конструкцій. 

Розроблено нову модель повзучості, де враховано зміну механізму деформацій повзучості 

із степеневого на лінійний, а також зміну характеру накопичення пошкоджуваності із в’язкого 

на крихкий зі зменшенням напружень. 

Розроблена методика отримання кривих повзучості із наявних експериментальних даних 

по релаксації напружень і, побудовано на їх базі варіант моделі повзучості з урахуванням 

деформаційного зміцнення. 

Створена методика визначення констант повзучості для моделі неізотермічної повзучості 

на базі набору експериментальних кривих повзучості для різних напружень і температур. 

Розроблена методика розрахунку повзучості зварних швів на базі трансверсально-

ізотропної моделі з урахуванням мікроструктури, різного спрямування пошкоджуваності і 

початкової анізотропії властивостей матеріалу.  

Побудовані нові математичні моделі теплопровідності, термопружності та пластичності 

безперервних односпрямованих композитів, що спираються на континуальні та структурні 

уявлення. Результати розрахунків показують більшу точність нових математичних моделей 

порівняно з раніше відомими. 

Розроблені нові математичні моделі для дослідження процесу автофретування 

товстостінних циліндрів на основі континуальної механіки пошкоджуваності. Сумісні основні 

рівняння для деформацій і пошкоджень розвинуті на основі співвідношень пластичності з 

білінійним кінематичним зміцненням і еволюційному законі для в’язких пошкоджень. 

Отримані нові феноменологічні рівняння стану для моделювання процесів вібраційного 

старіння матеріалів, які з використанням експериментальних кривих релаксації є придатними 

для практичних розрахунків залишкових напружень при вібраційній обробці виробів. 

Розроблений комплекс програмних засобів для аналізу процесів релаксації залишкових 

напружень при вібраційній обробці конструкцій. Отримані рекомендації по раціональному 

вибору параметрів вібраційної обробки з метою зменшення залишкових напружень. 

Розроблені нові математичні моделі процесу накопичення технологічних напружень і 

деформацій в ході виготовлення тонкостінних композитних конструкцій з термореактивною 

полімерною матрицею. Отримані рівняння описують еволюцію напружено-деформованого 

стану заготовки і оснастки в процесі автоклавного формування композитного виробу. 

Розроблені нові моделі та методи досліджування біомеханічних систем. Виконано 

математичне і комп'ютерне моделювання протезування міжхребцевого диска за допомогою 

металокерамічного імплантата при ортопедичному відновленні функцій поперекового відділу 

хребта. Засобами скінченно-елементного аналізу вирішене конструктивно нелінійна задача про 

контактну взаємодію частин фіксатора, укріпленого між сусідніми хребцями, при дії 

фізіологічних навантажень. 

Створена методика, алгоритми та програмні засоби для врахування експлуатаційних 

впливів, оптимізації технологічного процесу складання деталей типа з’єднань з натягом та 
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зазором валів з охоплюючими деталями із забезпеченням технологічних і міцностних вимог до 

конструкції при мінімізації енерговитрат. 

За матеріалами досліджень захищені 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій, 

опубліковані 1 монографія, 18 статей у фахових виданнях, з них 6 публікацій у журналах, що 

входять до науково-метричних баз даних; 34 матеріалів конференцій та тез доповідей.  

Теоретична база фундаментальних досліджень у вигляді математичних моделей, методик 

і алгоритмів застосовується в прикладних роботах, які використовуються в підприємствах та 

проектних організаціях в галузі машинобудування, авіабудівництва, енергомашинобудування, 

транспорту,  військово-промислового  комплексу, зокрема для таких підприємств, як СНВО ім.  

Фрунзе, м. Суми;  Харківський  авіаційний  завод;  ВО  "Завод  ім.  Малишева", м. Харків, 

Луганська ТЕС.  

Математичні моделі та програми є корисними у практиці проектування нової техніки з 

застосуванням композиційних матеріалів. Вироблена програмна продукція конкуренто-

спроможна, оскільки аналогів її на ринку програм не існує, а можливість реалізувати рішення 

таких задач на ліцензованих універсальних програмних продуктах є занадто коштовною та 

ресурсозатратною.   

 Методика розрахунків конструктивної міцності елементів машинобудівних конструкцій, 

які мають з'єднання з натягом, використовується для проектування технологічних режимів, 

здатних забезпечити гарантовану функціональну якість посадки й достатній рівень міцності 

виробу в цілому в екстремальних режимах експлуатації. На цій основі можливе створення 

прикладних програм для підприємств та проектних організацій в галузі авіабудівництва, 

транспорту, військово-промислового  комплексу, зокрема для Луганського тепловозобудівного 

заводу, Крюківського вагонобудівного заводу. 

 Теоретичне прогнозування наслідків протезування використовуються для розробки 

нових медичних конструкції імплантату, які будуть освоєні  в масовій хірургічній практиці. 

Частина науково-дослідної роботи закінчилась захистом 6 дисертацій, які мають 

впровадження в виробництво. 

В дисертації Гораша Є.М. розроблену модель повзучості для широкого діапазону 

напружень з урахуванням перемінного характеру пошкоджуваності, функції деформаційного 

зміцнення та перемінної температури, разом з розробленою методикою визначення констант 

повзучості матеріалу для цієї моделі, було використано в Університеті ім. Мартіна Лютера − 

Галлє-Віттенберг (м. Галлє, Німеччина) при виконанні комерцій ного замовлення відділу 

парових турбін концерну Siemens AG (м. Мюльхайм, Німеччина) на розробку методу 

розрахунку повзучості і пошкоджуваності компонентів парових турбін в широкому діапазоні 

робочих навантажень. 

 В дисертації Верещаки С.М. розроблені алгоритми, програми, методики нелінійного 

деформування і стійкості багатошарових елементів конструкцій з дефектами структури і 

отримані на їх основі теоретично-експериментальні результати впроваджені у фундаментальні 

наукові дослідження кафедри динаміки та міцності машин НТУ «ХПІ»,  кафедри опору 

матеріалів і машинознавства Сумського державного університету, а також в прикладних 

науково-технічних розробках нових конструкцій і виробів з композиційних матеріалів ВАТ 

«Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе»,  ЗАТ НВО «ГІДРОМАШ» м. Суми, ВАТ «СУМИГАЗМАШ». 

Одержані результати рекомендується також використати в Інституті проблем машинобудування 

ім. А.М. Підгорного НАН України (м. Харків), в Інституті проблем міцності ім. Г.С.Писаренка 

НАН України (м. Київ), в Інституті механіки ім. С.П.Тимошенка  НАН України (м. Київ). 

В дисертації Денщикова О.Ю. результати аналізу процесу вібраційного старіння 

впроваджені на ЗАТ «Завод крупних електричних машин» (м. Нова Каховка), використані на 

ТОВ «Центр НТТМ «Імпульс» при проведенні випробувань віброкомплексів на Донецькому 

металургійному заводі. 
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В дисертації Клітного В.В результати по створенню ефективної системи активного 

гасіння вібрацій, виконаної на базі плівкових п’єзокеремічних елементів, впроваджені у 

проектно-конструкторські роботи СПЗАО «ХЕМЗ-ІРЕС» (м. Харків), що дозволило зменшити 

негативні динамічні вібрації елементів випробувального обладнання відцентрових насосів; У 

НДІ ПФМ ХАІ (м. Харків) при дослідному проектуванні безпілотних літальних апаратів для 

зниження негативних динамічних вібрацій крила.  

В дисертації Ткачука А.М. результати досліджень термопружного стану елементів 

машин при термомеханічному контакті впроваджені на ВАТ  «Азовмаш», ВАТ «ГСКТІ». 

В дисертації Ткачука М.М результати досліджень елементів двопараметричних передач 

за міцносними та кінематичними критеріями впроваджені у практику проектно-дослідницьких 

робіт у Харківському бронетанковому ремонтному заводі (ХБРЗ) та ВАТ «Азовмаш». 

 

Розробка методів прогнозування динамічної міцності та ресурсу роторних систем з 

дефектами на рідинних та магнітних опорах. Науковий керівник: д.т.н., проф Львов 

Геннадій Іванович. Обсяг фінансування 830964грн. 

Вперше розроблено метод розв'язання задачі усталених вимушених гармонічних коливань 

циклічносиметрічних механічних систем з випадковим розладом, що на відміну від 

традиційного підходу дає змогу проводити дослідження на основі тривимірної скінчено-

елементної (СЕ) моделі сектору з можливістю конденсації його розмірності. 
 

Вперше запропонована методологія побудови параметричних СЕ моделей лопаток та 

лопаткових вінців робочих коліс турбомашин з цільнофрезерованим банда жуванням. 

Встановлено залежності впливу варіацій параметрів штіфтованого бандажного з'єднання 

відповідно до особливостей їх конструкції на статичні і динамічні характеристики лопаткових 

апаратів парової турбіни; 

Виявлено нові закономірності впливу малих випадкових технологічних відхилень в 

параметрах бандажного з'єднання на вібраційні характеристики робочих коліс, як системи з 

конструктивною циклічною симетрією. 

Розроблено нову методику моделювання роторної системи на рідинних підшипниках на 

основі конденсаційних підходів методу скінчених елементів та цій моделі був розроблений 

алгоритм розрахунку лінійних та нелінійних детермінованих коливань з урахуванням дефектів.  

Вперше запропоновано методику математичного моделювання динаміки жорсткого ротора 

в магнітних підшипниках та запропонована програма чисельного аналізу руху цього ротора, що 

ґрунтується на отриманих в роботі системах диференціальних рівнянь руху жорсткого ротора в 

магнітних підшипниках різних типів. 

Значимість науково-дослідної роботи полягає в використанні отриманих  результатів при 

проектуванні нового і модернізації діючого обладнання енергодобувної та машинобудівної 

галузей вітчизняної промисловості.  

За матеріалами досліджень захищено 2 кандидатські дисертації, опубліковані 1 учбово-

методичний посібник, 35 статей у фахових виданнях, з них 7 у журналах, що входять до 

науково-метричних баз даних, 54 тез доповідей на конференціях. 

Практичне значення одержаних результатів для галузі турбобудування, будування 

обладнання для газо- та нафтодобувной галузі, галузі енергетики складають розроблені 

математичні моделі, методики їх побудови, програмне забезпечення, а також проведенні на їх 

основі комплексні дослідження та числові результати й залежності.  

Наступні результати впроваджені в практику проектно-дослідних робіт ВАТ «Турбоатом» 

(м. Харків): інтегрована комп'ютерна система розрахунку АЧХ, а також їх імовірнісних 

показників, для систем із ЦС, детермінованим та випадковим розладом на базі тривимірної СЕ 

моделі одного сектору, що попередньо побудована у існуючих системах інженерного аналізу; 

створені методики побудови СЕ моделей лопаток парових турбін, які дозволяють врахувати 

особливості процесів контактної взаємодії роз'ємних елементів штіфтованої 
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цільнофрезерованої бандажної полиці; чисельні дослідження статичних та динамічних 

характеристик лопаткових апаратів третього ступеня з урахуванням наявності неоднорідності 

кутового розподілу конструктивних міжбандажних зазорів; рекомендації по зниженню вібрацій 

в лопаткових апаратах третього ступеня циліндру низького тиску за рахунок регламентації 

допустимих величин конструктивних міжбандажних зазорів. 

Отримані в даному дослідженні результати дозволили визначити закономірності впливу 

технологічних відхилень на НДС лопатки парової турбіниі були використані ВАТ «Турбоатом» 

для встановлення меж відхилень. 

Практичну цінність має виробка рекомендацій, що розроблені для ВАТ "Укргідроенерго", 

по проведенню натурного експерименту з метою розробки нормативних документів для 

забезпечення надійної роботи робочих коліс осьових гідротурбін. 

Отримані в роботі системи диференціальних рівнянь руху жорсткого ротора в магнітних 

підшипниках різних типів  та запропонована програма чисельного аналізу руху ротора в 

магнітних підшипниках знайшли практичну реалізацію на стадії проектування апаратів, що 

перекачують газ, на ПАО «СМНПО ім..Фрунзе»   

 

Розробка наукових основ комплексного забезпечення перспективного рівня 

теплонапруженості та екологізації високофорсованих транспортних двигунів 

внутрішнього згоряння. Науковий керівник: д.т.н., проф. Пильов Володимир 

Олександрович. Обсяг фінансування 1105845грн. 

Виконані дослідження відповідають новій концепції підтримки життєвого циклу ДВЗ 

певного технологічного призначення і дозволяють сформулювати основи забезпечення 

призначеного ресурсу особливо термонапружених деталей камери згоряння транспортних ДВЗ, 

що працюють на межі міцності, при досягненні перспективного рівня екологізації двигунів в 

заданих умовах експлуатації. Робота базується на оригінальних розрахунково-

експериментальних методах прогнозування ресурсної міцності та викидів шкідливих речовин з 

відпрацьованими газами, нових підходах до врахування особливостей технологічного 

навантаження двигунів, як зовнішнього впливу на складну технічну систему, оптимізації 

теоретичних моделей експлуатації та конструктивних параметрів ДВЗ. 

При виконанні дослідження розроблені нові моделі прогнозування граничних умов для 

поршня і гільзи циліндрів, уточнено граничні умови задачі теплопровідності щодо сідла 

випускного клапана та зони міжклапанної перемички головки циліндрів. Встановлено, що для 

визначення ресурсної міцності конструкцій високотеплонапружених деталей транспортних ДВЗ 

урахування частоти обертання колінчастого валу є обов’язковим.  

Показано суттєву зв’язність процесів утворення шкідливих речовин  при згорянні та 

температурного стану стінок деталей камери згоряння. Вперше здійснені дослідження та 

отримані результати щодо впливу гальваноплазменної обробки поверхні поршня на робочий 

процес та викиди твердих часток з відпрацьованими газами транспортного дизеля. 

Запропонований метод оптимізації кількості полігонів стаціонарної моделі експлуатації 

транспортних двигунів, що заснований на сумісному використанні функцій корисності та 

бажаності щодо параметру температурного стану поршня. В процедурах прогнозування 

ресурсної міцності деталей камери згоряння запропоновано до використання метод, що 

базується на згортанні полігонів базової моделі.  

Отримана сукупність нових стаціонарних та нестаціонарних теоретичних моделей 

експлуатації автомобільних, тракторних та комбайнових дизелів різних рівнів складності, що 

відрізняються високою економічністю. Отримано нові стаціонарну і нестаціонарну моделі 

експлуатації автомобільних двигунів з примусовим запалюванням. Вперше встановлено і 

теоретично обґрунтовано відмінності моделей експлуатації цих типів двигунів щодо 

прогнозування ресурсної міцності їх поршнів. 

Встановлені відмінності моделей деформування матеріалу та накопичення пошкоджень в 
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матеріалі при експлуатації масивних поршнів дизелів та тонкостінних поршнів двигунів з 

примусовим запалюванням. На цій основі запропоновані відмінні за економічністю та 

рівнозначні за достовірністю моделі прогнозування ресурсної міцності поршнів.  

Встановлені особливості методики призначення ресурсу при переході до концепції 

забезпечення гранично можливих показників термомеханічної напруженості деталі камери 

згоряння ДВЗ. 

На основі виконаного комплексу теоретичних і експериментальних робіт з урахуванням 

особливостей реальної експлуатації транспортних двигунів в умовах України та інших регіонах 

Євразійського континенту розроблено основи моніторингу та продовження призначеного 

ресурсу теплонапружених деталей камери згоряння, що відпрацювали свій ресурс.  

Запропонована система продовження ресурсу, що забезпечує реалізацію нових 

методологічних підходів щодо переходу від концепції гарантованого забезпечення 

призначеного ресурсу до концепції роботи матеріалу деталей високофорсованих ДВЗ на межі 

міцності.  

За результатами роботи захищено 3 докторські дисертації, підготовлено до захисту одну 

кандидатську дисертацію, зроблено доповідей: на міжнародних Конгресах двигунобудівників – 

26, на міжнародній конференції у МДТУ ім. Баумана (м. Москва) у 2010 р. – 3, опубліковано 

статей у всеукраїнському науково-технічному журналі «Двигуни внутрішнього згоряння» – 25, 

у журналі «Грузовик» (Росія) – 2, у інших виданнях – 10,  матеріалів конференцій – 10. 

Отримано 2 патенти України на корисні моделі та подано 2 заявки на винаходи. 

Отримані результати можуть бути використанні в практиці прикладних наукових робіт в 

НТУ «ХПІ» та таких науково-дослідних організаціях і моторобудівних підприємствах як 

ІПМаш НАН України, ІМіС, КП ХКБД, ДП «Завод імені Малишева», а також при проектуванні, 

експлуатації, моніторингу параметричної надійності двигунів та продовження ресурсу деталей 

камер згоряння перспективних високофорсованих транспортних двигунів. Вони дозволили 

заключити з підприємством ПАТ «АВТРАМАТ» (Харківський завод «Поршень») госпдоговір 

«Попередня оцінка впливу гальваноплазменого покриття на температуру кромки камери 

згоряння автотракторного двигуна», результати якої використовуються в ПАТ «АВТРАМАТ» в 

системі прийняття рішень щодо розробки нових або модернізації існуючих конструкцій 

поршнів.  

 

Дослідження структури і властивостей нанокомпозитів на основі нових форм 

вуглецю, що сформовані  іонно-плазмовими методами. Науковий керівник: д. ф.-м. н., 

проф.Пугачов Анатолій Тарасович. Обсяг фінансування 639577грн. 

Шляхом осадження потоків сублімованих молекул фуллерену, прискорених іонів вісмуту 

та молекулярних іонів С60 виготовлені металофуллеренові плівки системи С60 – Ві та 

наноструктуровані вуглецеві конденсати. Електронно-оптичними та рентгенівськими методами 

досліджено склад та структру виготовлених систем. Методами наноіндентування та 

вимірювання електропровідності досліджено фізичні властивості вуглецевих плівок. 

Вперше досліджено закономірності зміни інтенсивностей Брегівських відзеркалень 

кристалами металофуллеренів залежно від ступеня заповнення атомами металу порожнин 

фуллеритової матриці. Встановлено, що наявність домішки в пустотах кристалічної решітки 

фуллериту суттєво впливає на вид дифракційної картини, призводячи до значних змін у 

співвідношенні інтенсивностей рентгенівських відображень. Показано, що характер 

перерозподілу інтенсивностей дифракційних максимумів визначається типом поржнин, що 

зайняті домішковими атомами в кристалі фуллериту. При цьому величина зміни інтенсивностей 

рентгенівських ліній залежить головним чином від параметру решітки металофуллеренового 

клатрату, сорту легуючих часток і концентрації заповнених їми порожнин кристалічної 

решітки.  
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Cтворено модель формування конденсатів з потоків сублімованих молекул фуллерену та 

прискорених іонів вісмуту з енергією  в інтервалі Е ≤ 100 еВ , згідно з якою основним 

фактором, що визначає утворення тієї або іншої структури металофуллеренів є швидкість 

дифузії компонентів під час їх осадження. Показано, що висока швидкість дифузії компонентів 

під час їх сумісної конденсації приводить до виділення металевої складової переважно на 

межзеренних границях ГЦК кристалу фуллериту, пригніченню процесів рекристалізації 

зростаючих зерен фуллериту і формуванню внаслідок цього наноструктурованих двофазних 

металофуллеренових конденсатів, ступінь структурної досконалості яких визначається 

співвідношенням компонентів в плівках. У випадку іонного опромінення сформованих плівок 

С60 внаслідок низької рухливості молекул С60 у конденсованому стані відбувається насичення 

фуллериту атомами вісмуту та утворення металофуллеренового клатрату шляхом заповнення 

атомами металевої домішки октаедричних порожнин ГЦК кристалу фуллерита. 

Встановлено, що при осадженні плівок з потоку прискорених іонів C60 утворюються 

вуглецеві конденсати з нанокомпозитною структурою, в якій орієнтовані графітові 

нанокристали (графенові площини є орієнтованими перпендикулярно до поверхні плівки) 

замкнені до алмазоподібної матриці. Показано, що виготовлені таким чином плівки мають 

унікальну для вуглецевих маеріалів комбінацію фізичних властивостей: поєднання високих 

значень твердості та електропровідності.  

Запропоновано модель формування нанокомпозитних вуглецевих покриттів, згідно з якою 

утворення їх алмазоподібної та графітоподібної складової визначається умовами релаксації 

енергії, що виділяється при зіткненні іона С60 з поверхнею росту плівки. При цьому, утворення 

специфічної текстури в графітових нанокристалах спричинено виникаючими радіальними 

мікронапруженнями стискання після охолодження теплового піку в зоні дії молекулярного іона.  

Значимість отриманих результатів полягає в тому, що завдяки встановленим 

закономірностям формування дифракційних картин кристалами металофуллеренів 

запропоновано новій підхід до вивчення їхньої структури, заснований на визначенні величини 

зміни співвідношення інтенсивностей рентгенівських дифракційних максимумів, за якою 

визначається тип переважно заповнених атомами домішки порожнин кристалу фуллериту та їх 

кількість, що значно підвищує достовірність та інформативність рентгенівських методів аналізу 

структури металофуллеренових клатратів. Крім того, в роботі показано, що використання 

прискорених іонів C60 для формування покриттів дозволяє виготовляти нанокомпозитні 

вуглецеві плівки з високими значеннями твердості та електропровідності. 

За результатами НДР захищена одна кандидатська дисертація; опубліковано 4 статті, що 

входять до переліку ВАК України, з них 2 - в журналах з імпакт-фактором, та 10 тез доповідей 

на міжнародних конференціях; опубліковано цикл наукових праць, який був удостоєний 

Премії Президента Украіни для молодих вчених 2011 року (Указ № 1111/2011 від 

9.12.2011). 

Результати дослідження особливостей структуроутворення плівок металофуллеренів, що 

утворюються шляхом осадження одно- і двокомпонентних потоків сублімованих молекул 

фуллерену та прискорених іонів металу можуть бути використані при розробці науково-

технічних рекомендацій для здійснення цілеспрямованої модифікації фуллерита шляхом його 

легування та синтезу нових матеріалів на його основі зокрема клатратних структур 

іонноплазмовими методами. Встановлені закономірності формування дифракційних картин 

кристалами легованих фуллеритів можуть лягти в основу методики якісного та кількісного 

рентгеноструктурного аналізу металофуллеренових клатратів підвищенної інформативності. 

Металофуллеренові клатрати – це новий клас штучних матеріалів з кластерною структурою, що 

можуть проявити унікальні властивості. Набуті знання щодо процессів формування таких 

об'єктів дозволять створювати та контролювати структуру функціональних елементів у 

приладах нового покоління на базі молекулярних сполук.  
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Застосування прискорених іонів фуллерену для осадження вуглецевих покриттів дозволяє 

виготовляти конденсати з керованим фазовим складом, структурою, формою рельєфу, зарядом 

поверхні та отримуванти таким чином функціональні покриття з високими показниками 

хімічної стійкісті, зносостійкісті, теплофізичних характеристик поверхні, коеффіціенту 

відбиття, променевої стійкості, медико-біологічних властивостей (адгезивність по відношенню 

до клітин і білків, цитотоксічність, асептичні властивості і т.і.).  

 

Синтез та дослідження структури і фізичних властивостей конденсованих плівок та 

нанорозмірних систем на їх основі. Науковий керівник: д. ф.-м. н., проф.Пугачов Анатолій 

Тарасович. Обсяг фінансування 2047732грн. 

Вперше синтезовано надгратки та гетероструктури EuS/SrS, в яких експериментально 

виявлено антиферомагнітне впорядкування магнітних шарів (намагніченості сусідніх шарів EuS 

направлені у протилежному напрямку), яке зумовлене взаємодією феромагнітних шарів EuS 

через діамагнітні прошарки ізолятора SrS. Антиферомагнітна взаємодія спостерігається при 

товщинах прошарків SrS у діапазоні від 0,7 нм до 2 нм. При товщинах прошарків SrS більше 3 

нм ніякої взаємодії магнітних шарів EuS не спостерігається. Питання про існування міжшарової 

обмінної взаємодії в напівпровідникових та ізолюючих системах, в яких концентрація вільних 

електронів на декілька порядків нижча ніж у металевих багатошарових структурах, до 

теперішнього часу залишалося відкритим.  

Теоретично запропонований та проаналізований мезоскопічний електронний пристрій, що 

працює у режимі цілочисельного квантового ефекту Холла і який складається з двох одно-

електронних джерел та двох інтерферометрів Мах-Зендера, які пронизані магнітними потоками. 

Показано, що два некорельованих джерела електронів можуть генерувати запутані пари 

електронів. При цьому, змінюючи різницю фаз між потенціалами, які діють на кожне з джерел, 

можна за потребою  вмикати чи вимикати наявність кореляцій. Успішна реалізація 

запропонованого пристрою відкриє нові перспективи когерентної квантової електроніки.       

Вперше обгрунтована можливість одержання і визначені фізичні умови виникнення 

сильних магнітних полів розсіяння напруженістю H > 4πMS в різних типах систем магнітів, як з 

однорідним, так і з неоднорідним розподілом намагніченості. Вивчалися системи, які генерують 

поля з великою областю локалізації сильного поля порівняно з характерним розміром магніту. 

Це системи магнітів з неоднорідною намагніченістю, квазінеоднорідні системи і системи 

магнітів, які створюють однорідні сильні поля розсіяння. Проведена оптимізація цих систем і 

були обчислені гранично досяжні значення полів, а також розміри області локалізації сильного 

поля. Вивчені також системи магнітів, які генерують сильні поля розсіяння близькі до 

однорідних полів, як по величині, так і по напряму. Знайдені оптимальні розміри магнітів 

системи і напрям намагніченості в них, які забезпечують досягнення найвищих значень полів 

розсіяння. Показано, що граничне значення полів розсіяння в системі, що складається з 

великого числа магнітів у формі призм, не може перевищувати індукцію насичення матеріалу 

магніту більш ніж в 1.5 рази (Н  1.5 BS). Системи магнітів, які генерують сильні поля розсіяння  

з великою областю локалізації сильного поля, можуть бути використані в холодильних  

пристроях, в джерелах синхротронного випромінювання та інш. 

Розроблені фізичні основи створення високочутливого ферозондового магнітометра 

нового покоління на основі плівкових сердечників з магнітно-м'яких матеріалів. Показано, що 

висока чутливість до магнітного поля, яка вимірюється, повинна досягатися у  ферозонді, 

магнітно-м'які шари яких в багатошаровій плівковій структурі перемагнічуються шляхом 

однорідного обертання векторів намагніченості навіть при лінійній залежності індукції від 

напруженості поля, що намагнічує В(Н). Це досягається за наявності на залежності В(Н) 

особливих крапок, де високі значення приймає друга похідна від індукції по полю. Розглянуті 

різні магнітні плівки, що перемагнічуються шляхом  однорідного обертання, і які можуть бути 

використані як осердя для ферозондів. Плівкові ферозонди при відповідній доробці складуть 
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основу перетворювачів для вимірювань наднизьких полів, які створюються, наприклад, 

нанооб’єктами. 

За результатами досліджень захищено дисертацій: 1 докторська та 1 кандидатська; 

опубліковано 2 монографії та 1 навчальний посібник; статей у фахових виданнях 35, з них 24 в 

журналах з імпакт-фактором; матеріалів конференцій та тез доповідей 45, в тому числі зі 

студентами 21; отриман 1 патент. 

Отримані результати мають наукову новизну, практичну цінність і відповідають рівню 

кращих вітчизняних та зарубіжних аналогів. Комплекс робіт, присвячений синтезу та 

дослідженню структури і фізичних властивостей конденсованих плівок та нанорозмірних 

систем на їх основі, номінований на здобуття Державної премії України в галузі науки і 

техніки. 

Результати по надгратках EuS/SrS та епітаксіальним гетероструктурах EuS/SrS/EuS 

можуть бути застосовані в учбовому процесі вищих навчальних закладів України при 

викладанні курсів фізики, фізики твердого тіла, фізики напівпровідників, матеріалознавства, 

магнетизму, а також при виконанні науково-дослідних робіт по розвитку нового напрямку - 

напівпровідникової спінтроніки - електроніки, в якій є можливість контролю не тільки 

величини електронного струму, а також його спінового стану.   

Закономірності поведінки магнітних і електричних властивостей, а також зміни 

внутрішньої будови, які були  знайдені при варіюванні розмірних параметрів системи в 

шаруватих наноструктурах: феромагнітний матеріал [(Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)100-х]/ 

напівпровідник -Si,  можуть бути корисні при розробці пристроїв спінової електроніки. 

Реалізація запропонованого мезоскопічного електронного пристрою відкриє нові 

перспективи когерентної квантової електроніки. Результати теорії квантового транспорту в 

динамічних мезоскопічних  провідних системах є базою для створення твердотільних  джерел 

корельованих електронів, які являються необхідним елементом  електронних пристроїв нового 

покоління  для квантової обробки інформації. 

Системи магнітів, які генерують сильні поля розсіяння  з великою областю локалізації 

сильного поля, можуть бути використані в  різних областях техніки. Обгрунтована можливість 

створення магнітних головок для запису інформації на носіях з коерцитивною силою НС = 5 – 

10 кЕ, створення ЕПР мікроскопа для отримання даних щодо фізико-хімічних властивостей з 

локальних ділянок зразка, а також в холодильних  пристроях, в джерелах синхротронного 

випромінювання, в пристроях для магнітної сепарації та інш.) 

Розроблено фізико-технічні основи вимірювача магнітних властивостей багатошарових 

феромагнітних плівок та стрічок. В середовищі графічного програмування LabVIEW створено 

віртуальний прилад (ВП), який дозволяє спостерігати на екрані  монітора диференціальну та 

інтегральну петлі гістерезису в реальному часі або з записаного раніше файла. ВП дозволяє 

автоматично визначати такі магнітні характеристики зразків, як коерцитивна сила, залишкова 

індукція  і поле насичення.  

Розроблені фізико-технічні основи створення високочутливого ферозондового 

магнітометра нового покоління на основі магніто-м’яких плівкових сердечників. Вдосконалена 

методика виготовлення плівкових композицій, придатних для цієї мети. Випробувано макет 

ферозондового сенсора і показано, що за його допомогою можна вимірювати слабкі магнітні 

поля з напруженістю до 10
-6

-10
-7

 А/см.   
Електретні покриття двошарових систем Nb-Nb2O5 з регульованими властивостями 

можуть бути  використані для багатоцільового застосування у медицині.  

З’ясована принципова можливість використання плівок вісмуту в якості магніточутливих 

елементів при вимірюванні напруженості сильних та неоднорідних магнітних полів у 

локальних зонах. 

 

Дослідження особливостей структури та енергетичного спектру квазінизьковимірних 
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систем з заданими дефектами гратки. Науковий керівник: д.ф-м.н., проф. Мамалуй 

Андрій Олександрович. Обсяг фінансування 175285грн. 

Вперше проведено експериментальне рентгеноструктурне дослідження монокристалів  

2Н-NbSe2  з вакансіями селену різної наперед заданої концентрації. 

Вивчена релаксація анізотропної гратки 2Н-NbSe2   при введенні вакансій селену – 

анізотропних зсувів атомів гратки поблизу вакансії при їх різних концентраціях. Доведено, що 

залежність проекцій зсувів атомів (вздовш та поперек шарів) від кількості вакансій змінюється 

в напрямку осі С в об’ємі кристалу. Таким чином вакансійний стан є неоднорідним. 

Неоднорідний стан формується завдяки дифузії атомів селену (вакансій) поперек шарів в об’ємі 

кристалу. 

Вперше виявлена зміна політипу кристалів з 2Н-NbSe2   до 4Н-NbSe2   при введенні 

вакансій селену значної концентрації (приблизно 1 – 2 ат.% селену). Проведено аналіз фазового 

перетворення та можливих фізичних механізмів. 

Проведено на мікроскопічному рівні оригінальне теоретичне дослідження фононних 

спектрів і коливальних характеристик гетерогенних кристалічних та невпорядкованих систем. 

Показано, що бозонні піки не є відмінною рисою квазічастинних спектрів стекол і інших 

систем з орієнтаційним розвпорядкуванням, а притаманні також і фононним спектрам твердих 

розчинів, чиї компоненти мають тільки трансляційні степені свободи. Визначено вплив таких 

збуджень на низькотемпературну теплоємність. 

Доведено, що взаємодія між коливальними модами, поляризованими вздовж напрямків 

сильного і слабого зв’язку квазідвумірних шаруватих кристалів, виявляється тільки при низьких 

частотах. 

Побудовано атомну динаміку нанокластерів, як вільних, так і адсорбованих на атомно-

гладкої поверхні підкладки.  

Проведено дослідження системи фероелектрик-феромагнетик з неоднорідною обмінно-

релятивістською магнітно-електричною взаємодією (Дзялошинського-Морія) в зовнішньому 

електричному полі. Показано, що зовнішнє електричне поле змінює як сегнетоелектричну так і 

ферромагнетну підсистеми.  

Досліджено електронні спектри функціоналізованої напівпровідникової вуглецевої 

нанотрубки (НТ). В молекулярній системі розглянуто наступні м’які ступені волі: радіальна 

деформація, дислокації невідповідності і конформації. Показано, що функціоналізація 

модифікує електронні спектри НТ і створює різні умови для локалізації або тунелювання дірок 

й електронів. 

Проведено експериментальне дослідження оптичних властивостей поверхні опромінених 

водородом та дейтерієм металів (W, сплави Cu-Cr-Zr і сталей у різному стані – кристалічному 

та аморфному) – матеріалів для перших дзеркал ядерних енергетичних установок, зокрема в 

термоядерному реакторі. 

Дослідження проведено на розробленій оригінальній автоматизованій спектральній 

еліпсометричній установці з чисельними методами аналізу експериментальних результатів. 

З’ясовано особливості формування макродефектів, що призводять до руйнування поверхні 

дзеркал. 

Проведено оригінальне дослідження електрофізичних властивостей тонких плівок NaBiTe2 

та рельєфу поверхні методами атомно-силової мікроскопії. 

Результати досліджень є оригінальними, відповідають світовому рівню та мають велике 

значення для розвитку уявлень про створення матеріалів з наперед заданими функціональними 

властивостями.  

За результатами досліджень захищено 2 докторські, 2 кандидатські дисертації, 

опубліковано понад 30 статей у фахових виданнях, з них 18, що входять до науко - метричних 

баз даних, понад 40 матеріалів конференцій та тез доповідей. 
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Аморфні та нанокристалічні метали мають перспективу бути матеріалом для виготовлення 

деяких внутрішніх елементів конструкцій термоядерного реактора, наприклад, перших дзеркал 

для діагностики високотемпературної плазми, що функціонують в умовах бомбардування 

поверхні іонами водню та високоенергетичних частинок. Результати проведених досліджень 

інтерфейсних та шорстких поверхневих окисних шарів у багатошарових системах на базі Si та 

SiO2 є перспективними для виробництва рідкокристалевих моніторів. Пошкоджений шар на 

поверхні підкладок може використориватися для створення плівок функціональних матеріалів 

широкого призначення. Отримані зразки нових плівкових матеріалів багатокомпонентних 

халькогенідних напівпровідників та створені експериментальні методики з викотристанням 

обчислювальної техніки дозволять розробити нові технології виготовлення чутливих до змін 

оточуючого середовища пристроїв (сенсорів). Результати досліджень широко 

використовуються в навчальних та наукових  лабораторіях, організаціях НАН України, 

підприємствах України.  

 

Дослідження структурно-фазових перетворень, напруженого стану та модифікації 

матеріалів при корпускулярно-енергетичних навантаженнях. Науковий керівник: д. ф.-м. 

н., проф. Равлік Анатолій Георгійович. Обсяг фінансування 555565грн. 

З використанням комплексу методів досліджено структуру, субструктуру, напружений 

стан, елементний склад та морфологію поверхні вольфрамових зразків для Міжнародного  

термоядерного експериментального реактора ITER як у вихідному стані, так і після впливу 

водневою, гелієвою та ксеноновою плазмою у  широкому  діапазоні  температурно-

корпускулярного навантаження, що адекватно відображає радіаційні умови реактора ITER. 

Вперше отримані дані про процеси поверхневого тріщиноутворення, а також роль, яку 

відіграють  при  цьому еволюція залишкових макронапружень, вивчена стимульована зміна 

параметрів субструктури, структури, макронапружень в залежністі від режимів навантаження. 

Вперше рентгенівськими методами досліджено вплив релятивістських електронів з 

енергією 5 – 10 МеВ на структуру та субструктуру зразків чистого цирконію і його сплавів з 

ніобієм, отриманих новим методом рівноканального пресування і прокатки. Встановлено, що 

від енергії електронів, ступеню попередньої деформації зразків і концентрації легуючого 

елемента залежать величини періодів кристалічної решітки, розмір зон когерентного розсіяння 

та рівень мікродеформації кристалітів, які визначають радіаційну стійкість сплаву під дією 

електронного опромінення.  

Для унікальних, виготовлених в Україні Ti-Zr-Ni та Ti-Hf-Ni стрічок, що містять 

переважно квазікристалічну ікосаедричну фазу, розроблена оригінальна методика 

рентгенодифрактометричного визначення густини та характеру розподілу дислокаційних та 

специфічних для квазікристалів фазонних дефектів. Із застосуванням цієї методики вперше 

було досліджено вплив опромінення на структуру, субструктуру, фазовий склад та залишкові 

напруження в квазікристалічній фазі. Встановлено, що в однакових умовах опромінення 

квазикристалічна фаза є більш радіаційно стійкою, ніж кристалічні фази, а стимульовані 

структурні та фазові зміни зміщені в бік більших доз опромінення. 

Показано, що плівки вісмуту  мають високий магнетоопір, порівнянний за величиною з 

гігантським магнетоопором (GMR) у гранульованих та багатошарових феромагнітних плівках. 

Плівки Ві є перспективними при розробці  датчиків для  вимірювань середніх і сильних 

магнітних полів. Показано, 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.  

Новизна результатів полягає в тому, що вони здебільшого одержані вперше як в Україні, 

так і в світовій науці. Це було досягнуто завдяки застосуванню широкого спектра радіаційних 

впливів на досліджувані об'єкти за допомогою унікального обладнання, а також  використанням 

оригінальних рентгенодифрактометричних методів дослідження структури зразків у вихідному 
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стані та після дії екстремальних чинників. Зокрема,  до таких результатів належать дані про 

еволюцію структури цирконію та  вольфраму, модель тріщиноутворення в вольфрамі.  

Значимість отриманих результатів полягає в тому, що вони надають невідому дотепер 

наукову інформацію щодо зміни структури  і  напруженого стану перспективних матеріалів 

ядерного та термоядерного реакторобудування під впливом радіаційних чинників. 
Отримані разом з ННЦ "ХФТІ" дані будуть безпосередньо використані при реалізації проекту 

ITER. Результати про поведінку структури, субсутруктури та напруженого стану квазікристалів 

при їх опромінюванні теж є оригінальними та значимими, оскільки створюють підґрунтя для 

подальших досліджень структури та властивостей цих нових, маловивчених речовин.  

За тематикою даної роботи захищена одна  кандидатська дисертація і одна підготовлена до 

захисту, опубліковано 9 статей у фахових виданнях, з них –5  публікацій у  журналах, що 

входять до науково-метричних баз даних.  

Результати досліджень зразків вольфраму мають суттєве безпосереднє значення  при  

подальшому  виконанні проекту ITER, оскільки надають можливість прогнозувати  стійкість і 

довговічність  цього матеріалу в реальних умовах роботи реактора.Аналогічне значення мають 

дослідження  цирконію  та його сплавів.  

Результати  щодо квазікристалічних матеріалів і, зокрема,   розробка оригінальної 

методики оцінки густини фазонних дефектів розкривають невідомі раніше можливості 

дослідження  цього  нового маловивченого матеріалу.  

Дослідження плівок вісмуту, виявлення високої чутливості до магнітних полів,  

стабільності структури та електрофізичних властивостей в умовах дії факторів космічного 

простору вказують на перспективність  застосування цих плівок для розробки сенсорних 

елементів для вимірювання сильних і середніх магнітних  полів. Дуже привабливою є їхня 

стійкість в екстремальних умовах.   

Результати роботи можуть бути використані у наукових і науково-виробничих установах, 

що проводять теоретичні та експериментальні дослідження з фізики конденсованого стану, 

ядерного матеріалознавства,  фізики тонких плівок і плівкового матеріалознавства, здійснюють 

розробку високоміцних і радіаційно–стійких конструкційних та функціональних матеріалів, 

зокрема в науково-дослідних інститутах НАН України: ННЦ "ХФТІ", ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна, 

ІПМ ім. І.М. Францевича, Інституті надтвердих матеріалів, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Інституті 

радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова, ДонФТІ ім. О.О. Галкіна , Інституті космічних 

досліджень, НКА України  та ін. 

 

Створення методів для чисельно-аналітичного аналізу повзучості та динаміки 

континуальних і дискретних механічних систем. Науковий керівник: д.т.н., проф. 

Морачковський Олег Костянтинович. Обсяг фінансування 266501грн. 

Розроблений новий аналітичний комп’ютерний метод аналізу динамічних процесів 

дискретних механічних систем на основі загального варіаційного принципу механіки та 

програмних засобів його реалізації у вигляді спеціальної системи комп’ютерної алгебри, 

використання яких на основі розв’язку задач аналізу та синтезу широкого класу технічних 

систем дозволило встановити нові закономірності. 

Встановлені закономірності віброізоляції висотних споруд і транспортних засобів, що 

взаємодіють із твердими тілами й здатні проявляти неголономність в’язей при просторовому 

русі, на основі яких показано, що використання кульового віброгасника еквівалентно 

застосуванню антивібратора, якій налаштовано на найнижчі частоти. 

Встановлені закономірності перехідних та ударних процесів, що відбуваються у 

стержньових і балочних конструкціях транспортних систем, у космічних конструкціях і в 

контейнерах для транспортування високоактивних відходів АЕС з одночасним розв’язанням 

задач силового забезпечення положень рівноваги та заданих рухів, пошуку початкових і 

поточних конфігурацій тіл. 
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Встановлені закономірності динаміки маніпуляційних систем з урахуванням складних 

просторових рухів їхніх ланок, які супроводжуються коливаннями, що дозволило в умовах 

істотного підвищення ролі сил інерції визначити приводні сили з урахуванням обходу 

перешкоди, які задовольняють високим вимогам до точності позиціювання. 

Встановлені закономірності параметричного та структурного синтезу на етапі 

проектування нових кулачкових механізмів, зубчастих рейок стрілових пристроїв портових 

кранів і систем підвіски сільськогосподарських машин у рамках однієї механічної системи з 

урахуванням накладених різних геометричних і кінематичних в’язей та зміни структури. 

Надано розвиток методу розрахунків міцності й довговічності в динаміці та міцності 

машин за рахунок створення нового розрахункового методу оцінювання міцності й 

довговічності елементів машин за умов статичної та динамічної повзучості. 

На новій теоретичній основі визначено вплив вібраційної складової навантаження на 

довговічність, формоутворення, пошкоджуваність і час до завершення прихованого руйнування 

внаслідок повзучості для пластинчастих елементів конструкцій та товстостінних циліндрів. 

Значимість отриманих теоретичних результатів роботи полягає у тому, що вони можуть 

бути використані при створенні нових аналітичних комп’ютерних методів розрахунку динаміки 

машин і технічних систем, повзучості з урахуванням пошкоджуваності та анізотропії 

властивостей матеріалу, а програмні продукти – у практиці машинобудівних проектно-

конструкторських і науково-дослідних установ для аналізу й синтезу сучасної і нової техніки на 

стадіях проектування, доводки, виробництва та експлуатації. 

За результатами роботи захищено 1 докторську дисертацію; опубліковано 40 статей, з 

яких 26 статей у фахових виданнях, 11 статей в рейтингових журналах, що входять до науково-

метричних баз даних, отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: 

Комп'ютерна програма "Європейські марки сталей та сплавів". № 38195, 28.04.2011 р., ДДІВ 

МОНУ. Авторами проекту одержано премію Президії Національної академії наук України 

для молодих вчених за цикл наукових праць «Методи оцінювання міцності прес-форм і 

контейнерів для упаковки радіоактивних відходів АЕС та стінок вакуумних камер для 

виводу часток з прискорювачів». 

Результати роботи використано при проведенні фундаментальних наукових дослідженнях, 

проведених на кафедрі теоретичної механіки НТУ «ХПІ» - розрахунки динаміки 

робототехнічних маніпуляційних систем та інших систем з нестаціонарними, неголономними, 

неутримуючими в’язями, а також у прикладних науково-технічних роботах для ряду 

промислових підприємств і науково-дослідних організацій: машинобудівного підприємства 

«УКР.АГРО-СЕРВІС» (м. Харків) – механічні моделі та результати розрахунків динамічних 

процесів при кінематичному збудженні від комбайну та нерівностей ґрунту для обґрунтування 

працездатності базових конструкторських рішень і суттєвих змін у проекті конструкції 

жниварок, результати розрахункових оцінок втомної пошкоджуваності корпусних елементів 

жатки хлібозбирального комбайну; Національного наукового центру «Харківський фізико-

технічний інститут» (ННЦ «ХФТІ», м. Харків) – метод і результати аналізу міцності, дані 

розрахунків ударних взаємодій з в’язко-пружними перешкодами, висновки та рекомендації 

щодо проектування контейнеру-упаковки для високоактивних радіаційних відходів атомних 

станцій та інших. 

Авторами проекту одержано премію Президії Національної академії наук України для 

молодих вчених за цикл наукових праць «Методи оцінювання міцності прес-форм і контейнерів 

для упаковки радіоактивних відходів АЕС та стінок вакуумних камер для виводу часток з 

прискорювачів» (рішення президії НАН України від 24.02.2010 року). Серед колективу авторів 

роботи: Лавінський Денис Володимирович, к.т.н., доцент, доцент кафедри теоретичної механіки 

НТУ "ХПІ"; Ромашов Юрій Володимирович, к.т.н., доцент, доцент кафедри теоретичної 

механіки НТУ "ХПІ"; Соболь Володимир Миколайович, к.т.н., старший науковий співробітник 

кафедри теоретичної механіки НТУ "ХПІ". 
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В рамках договору про науково-технічне співробітництво № 10/54 від 01.06.2010 р. між 

Національним технічним університетом „Харківський політехнічний інститут” та 

Національним науковим центром «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ) 

виконано науково-дослідну роботу за темою «Проведення математичного моделювання 

поведінки керамічних контейнерів збереження РАВ під дією механічних навантажень» (договір 

№ 10060 від “ 19 ” липня 2010 р.). При виконанні роботи використано запропоновані в проекті 

методи та методики аналізу довготривалої міцності та динамічних процесів в керамічному 

контейнері. Отримано розрахункові оцінки міцності, жорсткості і герметичності елементів 

керамічного контейнеру.  

Створена науково-технічна продукція забезпечує економічні ефекти за рахунок змін у 

технології проектування нової транспортної та реакторної техніки із зменшенням енергетичних 

витрат, матеріалоємності та з підвищенням ресурсу. 

 

Розробка методів аналізу статико-динамічних нелінійних процесів у елементах  

структурно зв’язаних систем. Науковий керівник: к.т.н., проф. Хавін Валерій Львович. 

Обсяг фінансування 1027953грн. 

Запропоновані нові підходи і моделі до вирішення задач аналізу, методи і алгоритми 

розрахунку параметрів стану структурно зв'язаних систем при дії фізичних полів різної природи 

з урахуванням нелінійних звязків, нелінійних властивостей матеріалів від температури, що 

дозволяє отримати достовірніший кількісний аналіз стану цих систем. 

Розглянуто формулювання вирішуючих рівнянь для електродинамічних і 

термодинамічних процесів  зв'язаної задачі електротермопластичності для контактуючих 

елементів і вперше проведено аналіз для прикладів структурно зв'язаних систем при електро-

магнітній і тепловій дії і наявності пластичної деформації одного з елементів системи. 

Розроблена нова математична модель та алгоритм дослідження структурно звязанної 

технологичної системи бандажована матриця – пластично деформуємая заготівка  з 

урахуванням контактної взаимодії  складенних елементів матриці та вплива пластичного 

деформування матеріалу заготівки. Чисельний аналіз напружено- деформованого стану на 

основі счкінченного елемента такої комплексної технологічної структурно звязаної системи 

дозволяє точніше вибрати оптимальні натяги та конфигурацію бандажу матриці. 

Розроблена  методологія чисельно-аналітичного вирішення нових динамічних задач з 

урахуванням нелінійностей, представлено  рішення узагальненого рівняння коливань 

структурно зв'язаної системи. Проведено теоретичний та чисельний аналіз динамічного стану  

резонансної ультразвукової технологічної системи, які дозволяють вибрати робочі діапазони 

динамічних характеристик. Розраховано необхідні конструктивні характеристики реальної 

ультразвукової системи, яка дозволяє зварювати різноманітні матеріали. Створено 

дослідницький зразок малогабаритної ультразвукової універсальної установки для 

лабораторних досліджень,  яка може працювати та змінювати енергетичні параметри залежно 

від оброблюваємого матеріала.  . 

Розроблені методологічні основи аналіза модульних великогабаритних механічних систем 

із нелінійними зовнішніми зв'язками. На прикладі корпусу дизельного двигуна внутрішнього 

згоряння на основі МКЕ вперше проведено моделювання і вивчено вплив   нелінійного 

гіперпружного  обпирання при вібраційних процесах на динамічну поведінку і вимушені 

коливання під дією реального навантаження. 

Розроблена загальну концепція багаторівневого ієрархічного підходу до оцінки чутливості 

і оптимального проектування нелінійних структурно зв'язаних систем. Запропоновано методи і 

алгоритми розв’язання задач чутливості і оптимізації для статичних і динамічних структурно 

зв'язаних систем. На прикладі системи турбокомпресора розв'язано нові практичні задачі 

аналізу і синтезу (оптимізації) елементів структурно зв'язаних систем в нелінійній постановці. 

Проведено аналіз чутливості і оптимізації форми диска турбокомпресора в динамічних 
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режимах. 

За результатами досліджень захищена дисертація на здобуття ступеня кандидата фізико-

математичних наук. Опубліковано: 1 монографія, 51 стаття, з них 3 публікації у журналах, що 

входять до науково-метричних баз даних., 48 матеріалів конференцій та тез доповідей.  

Отримано 3 патенти на винаходи, подано 1 заявку на отримання патентів. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що розроблені підходи, вдосконалені методи 

розрахунку і алгоритми забезпечать фундаментальну наукову основу розрахунку параметрів 

напружено деформованого і динамічного стану складних об'єктів нової техніки і технологій, що 

мають суттєві структурні  зв'язки.  Створена при виконанні проекту науково-технічна продукція 

є основою для розробки  і впровадження нових прогресивних магнітно-імпульсних технологій, 

оснащення в обробці металів тиском, конструкцій дисків турбокомпресорів і корпусів двигунів 

внутрішнього згоряння, резонансних високочастотних технологічних установок. 

Результати чисельних розрахунків резонансних режимів ультразвукових систем 

упроваджені в практику підприємства ТОВ «ГЛОБАЛПЛАСТІНВЕСТ» у вигляді реко-

мендацій при розробці технологічної установки для з'єднання деталей із твердих пластмас і 

металевих деталей з пластмасовими, а також використані в ТОВ НПКП «Механіка» при 

проектуванні ультразвукового блоку для виготовлення дисперсій і емульсій. 

Результати по оптимізації контактних поверхонь ролика підшипника використані в 

корпорації «УПЕК» при розробці нової конструкції залізничного підшипника. 

Споживачами створеної науково-технічної продукції в цілому являються підприємства 

машинобудівної, електроенергетичної, автомобільної, приладобудівної галузей промисловості.  

За результатами розрахунків розроблено і створено дослідний зразок малогабаритної 

ультразвукової установки. 

 

Розвиток теорії і методології інноваційного напрямку економіки знань. Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Яковлєв Анатолій Іванович. Обсяг фінансування 173117грн. 

Розроблені теоретичні аспекти та визначений механізм управління асортиментом 

продукції у сучасних умовах. Основні елементи новизни полягають у застосуванні сценарного 

підходу, його розвитку до планування оптимальної структури виробництва, визначення 

раціонального та збалансованого асортименту продукції для різних варіантів розвитку ринкової 

ситуації, що сприятиме забезпеченню перевищення рівня прибутку і рентабельності у 

порівнянні з його цільовим значенням.  

Розробки з розширення сфер застосування теорії і методів порівняльної ефективності 

сприятимуть створенню оптимальних пропорцій розвитку у національному господарстві, 

галузях, регіонах, суб'єктах підприємництва. Вони дозволять також з більшою достовірністю 

визначити найбільш ефективні варіанти створення нововведень, обрати пріоритетні сфери їх 

застосування з урахуванням обмеженості ресурсів на сучасному етапі розвитку економіки 

держави.  

Пропонуємі методологічні засади з теорії і методів ефективності суспільного виробництва 

можуть стати основою для розробки сучасної методики в Україні з визначення соціально-

економічної ефективності у суспільного розвитку та нововведень. Ряд їх положень слід 

рекомендувати для удосконалення відповідних міжнародних методик. 

За результатами роботи захищено 4 кандидатських дисертації, опубліковано 6 монографій, 

2 підручника та 2 навчальних посібника з грифом МОН молоді та спорту України, 23 публікації 

у фахових виданнях, в т. ч. 2, що входять до науково-методичних баз даних, 20 доповідей і тез 

доповідей конференцій, в т. ч. 5 у зарубіжних виданнях. 

Розробки з розширення сфер застосування теорії і методів порівняльної ефективності 

сприятимуть створенню оптимальних пропорцій розвитку у національному господарстві, 

галузях, регіонах, суб'єктах підприємництва. Вони дозволять також з більшою достовірністю 

визначити найбільш ефективні варіанти створення нововведень, обрати пріоритетні сфери їх 



 18 

застосування з урахуванням обмеженості ресурсів на сучасному етапі розвитку економіки 

держави. Результати роботи можуть бути направлені до кабінету Міністрів України, 

Мінекономіки, Мінпромполітики, регіональних структур управління, а також до Національної 

Академії наук України. Це дозволить збільшити достовірність прийняття планових рішень на 

різних рівнях управління, провести обґрунтоване перерозподілення вивільнених ресурсів в 

результаті запровадження високопродуктивних інновацій. Такий підхід дозволить також більш 

суворо підходити до збільшення технічної озброєності засобів праці, пов'язаної з придбанням 

нових її засобів. Це в свою чергу, підвищує вимоги до забезпечення високого рівня 

конструкторсько-технологічних рішень нововведень, їх споживчих якостей, зокрема, 

забезпечення високої продуктивності і надійності, що, у свою чергу, сприяє зниженню витрат в 

експлуатації інновацій, в т.ч. на їх обслуговування та ремонти. 

Запропоновані розробки щодо застосування єдиної системи прогнозування та управління 

асортиментом товарів, зокрема, матриці для сприятливого та несприятливого впливу 

внутрішнього та зовнішнього середовища дозволять досягти оптимальних результатів за різних 

ринкових умов та отримати можливість дотримування ефективної стратегічної І спрямованості 

розвитку на різних рівнях управління економіки за існуючих та передбачаємих ринкових умов. 

Вони, як і результати з інших напрямків пропонує мого проекту, знайдуть застосування при 

складанні стратегічних та поточних планів економічного розвитку національного господарства, 

регіонів, галузей, підприємств, організацій. 

Їх рекомендації дозволять також проводити необхідний моніторинг і вносити своєчасно 

корективи у діяльність відповідних структур в зв'язку із змінами у зовнішньому і внутрішньому 

середовищі. Данні розробки оригінальні і конкурентоспроможні, оскільки несуть наукову 

новизну на вітчизняному та міжнародному рівнях. Вони мають інвестиційну привабливість, 

оскільки сприяють вибору оптимальних напрямів інновацій і збереження різних видів ресурсів. 

Пропонуємі методологічні засади з теорії і методів ефективності суспільного виробництва 

можуть стати основою для розробки сучасної методики в Україні з визначення соціально-

економічної ефективності у суспільного розвитку та нововведень. Ряд їх положень слід 

рекомендувати для удосконалення відповідних міжнародних методик. 

 

Дослідження термостабільності структури і функціональних властивостей  

нанокристалічних дисперсійно-твердіючих  композиційних матеріалів. Науковий 

керівник: д.ф-м.н., проф. Ільїнський Олександр Іванович. Обсяг фінансування 265108 грн. 

Визначені температурно-часові та концентраційні інтервали стабільності вихідної  

структури нано і субмікрометрової розмірності вакуумних конденсатів Cu-W і Fe-W, які на 200-

300
о
С перевищували температуру початку рекристалізації металевих матеріалів на основі міді і 

заліза  з нано і субмікрометровою розмірністю зеренної структури. 

Встановлені основні закономірності рекристалізаційних процесів матричних металів 

композитів Cu-W і Fe-W з нано і субмікрометровою розмірністю зеренної структури, які 

контролюються ростом часток (кластерів) вольфраму в результаті зернограничних дифузійних 

процесів. 

Показано, що термічна стабільність структури і фізико-механічних властивостей 

вакуумних фольг (плівок)  Cu-W і Fe-W залежить від концентрації вольфраму і максимальна 

при його вмісті близько одного атомного відсотку. Подальше збільшення концентрації 

вольфраму приводить до помітного зростання крихкості та суттєво не впливає на 

термостабільність структури і фізико-механічні властивості композитів. 

Встановлено, що висока термічна стабільність нано і субмікрокристалічних вакуумних 

псевдосплавів пов’язана з утворенням сегрегацій вольфраму на границях зерен міді і заліза при 

конденсації суміші їх парів на неорієнтуючих підкладках у вакуумі. 

В результаті проведених досліджень визначені склад і технологічні умови отримання 

нанокомпозитів Cu-W і Fe-W, які перевершують за термостабільністю структури і властивостей 
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промислові і наноструктурні матеріали на основі міді і заліза. Так, наприклад, псевдосплави Cu-

W при рівні міцності 900МПа мають електропровідність, що складає 70% від чистої міді, що 

дає перспективу їх використання в електротехнічній промисловості. 

Таким чином, по співвідношенню міцневих і електрофізичних властивостей розроблені в 

даній роботі псевдосплави перевищують існуючі нині аналогічні металеві матеріали на основі 

міді. 

Синтезовані і вивчені в роботі вакуумні нано і субмікрокристалічні псевдосплави Cu-W 

можуть бути використані як електроконтактні матеріали, для виготовлення наконечників 

електродів точкового зварювання, високоміцних і термостабільних струмопровідних елементів, 

а також як покриттів на звичайних металургійних металах і деталях різного функціонального 

призначення. 

Нанокомпозити Fe-W можуть знайти використання як самостійні конструкційні елементи, 

які працюють в умовах високих температур і напружень, так і у вигляді покриттів на деталях, 

що використовуються в різних механізмах і пристроях.  

За матеріалами досліджень захищено 1 кандидатську дисертацію. Готуються до захисту 2 

кандидатські дисертації та 1 докторська дисертаці. Опублікована монографія «Инженерия 

вакуумно-плазменных покрытий», та навчальний посібник « Биоматериаловедение». Подана 

заявка на патент України на корисну модель  Бармін О.Є., Ільїнський О.І., Зубков А.І., «Спосіб 

отримання субмікро- і наноструктурного композиційного матеріалу на основі заліза». Головні 

результати опубліковані у вигляді 10 статей у фахових журналах, в тому числі 8 - у журналах, що 

входять до науково-метричних баз даних. Опубліковано 12 статей у матеріалах конференцій, в тому 

числі міжнародних, та тез доповідей. 
Синтезовані і вивчені в роботі вакуумні нано і субмікрокристалічні псевдосплави Cu-W 

можуть бути використані як електроконтактні матеріали, для виготовлення наконечників 

електродів точкового зварювання, високоміцних і термостабільних струмопровідних елементів, 

а також як покриттів на звичайних металургійних металах і деталях різного функціонального 

призначення. 

Нанокомпозити Fe-W можуть знайти використання як самостійні конструкційні елементи, 

які працюють в умовах високих температур і напружень, так і у вигляді покриттів на деталях, 

що використовуються в різних механізмах і пристроях. 

Результати роботи і отримані матеріали можуть бути використані в різних інвестиційно 

привабливих проектах, оскільки в Україні, і тим більше в розвинених країнах закордоном 

існують підприємства, які випускають промислові установки  по виробництву подібних 

матеріалів. Крім того, в нашій країні існує необхідність застосування таких матеріалів, які 

дозволять підвищити ефективність і ресурс роботи різних механізмів і знизити витрати дорогих 

кольорових металів і високолегованих сталей. 

Відмітна особливість синтезованих і вивчених в даній роботі нано і субмікрокристалічних 

псевдосплавів Cu-W і Fe-W від аналогічних по технології отримання і елементного складу 

металів, які розроблюються в Україні і закордоном, є комплексне використання складу, 

технологічних умов отримання і наступної термічної обробки. Це реалізує такий механізм 

кристалізації парової суміші, що приводить до  специфічного розподілу тугоплавкого металу 

вольфраму в об’ємі мідної і залізної матриць. В результаті при конденсації таких парових 

сумішей диспергується зеренна структура міді і заліза до нано і субмікрометрової розмірності з 

наступною термічною обробкою. 

В результаті отримані в роботі псевдосплави з нано і субмікродисперсною структурою 

перевищують відомі нині сплави на основі міді і заліза за рівнем термостабільності на 200-

300
о
С. При цьому псевдосплави Cu-W мають границю міцності 900МПа і електропровідність, 

що складає 70% електропровідності міді, що також є рекордом для цієї групи металевих 

матеріалів. 
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Фундаментальні наукові дослідження проблем оптимізації термогазодинамічних 

процесів турбомашин в інтегрованому інформаційному середовищі. Науковий керівник: 

д.т.н., проф Бойко Анатолій Володимирович. Обсяг фінансування 588974грн. 

Розроблені методології, алгоритми та програми для оптимізації конструкцій турбін, що 

працюють у суттєво змінних режимах роботи і дозволяють проектувати більш досконалі 

проточні частини. 

Розроблено та обґрунтовано оптимізаційний алгоритм, що поєднує методи планування 

експерименту, CFD та ЛП-пошук та дозволяє одержувати просторово оптимізовані напрямні 

турбінні решітки з більш високою аеродинамічною ефективністю при незмінній витраті 

робочого тіла через решітку. Запропонований оптимізаційний алгоритм вимагає як мінімум на 

порядок менше машинного часу, ніж інші оптимізаційні алгоритми, зокрема генетичний 

алгоритм. Використання загальної системи збереження даних у CFD (CGNS) виключає 

залежність розробленого алгоритму від  будь-якого CFD-вирішувача. В межах розробленого 

алгоритму вперше оптимізується складний тангенціальний навал сумісно з їх поворотом.  

Запропоновані нові параметричні моделі просторової лопатки осьової турбіни, основною 

відмінністю яких є висока гнучкість при мінімальній кількості варійованих параметрів  

Розроблена методологія опису структурно-топологічної конфігурації інтегрованого 

інформаційного простору САПР «Турбоагрегат» у вигляді структурованих метаданих, що 

описують його як єдину, взаємозалежну систему із забезпеченням цілісності конфігурації на 

всіх стадіях розробки, функціонування й удосконалювання. 

Створено єдину інформаційну базу даних ресурсів (ІБДР) для зберігання метаінформації 

про всі компоненти й підсистемах САПР, що дозволило реалізувати принцип інформаційної 

єдності всієї системи. 

Розроблений комплекс методів і алгоритмів, пов'язаних зі створенням і модифікацією 

інформаційної моделі проточної частини осьової турбіни. 

Розроблений і реалізований метод, що погодить роботу алгоритмічної частини 

мультидисциплінарних моделей розрахунку проточної частини (ПЧ) безпосередньо з даними з 

інформаційного простору проекту. 

Запропонований алгоритм багаторівневої оптимізації ПЧ турбін, що працюють на 

змінному режимі, дозволяє представити завдання оптимального проектування, як єдиний 

комплекс ієрархічно вв'язаних підсистем оптимізації в І ІС САПР «Турбоагрегат», 

забезпечуючих ефективне досягнення загальної мети – одержання оптимального рішення для 

всієї ПЧ у цілому. 

Відповідність результатів проекту світовому рівню забезпечена застосуванням при його 

виконанні експериментальних даних, одержаних раніше на унікальних дослідних стендах 

кафедри для продувок решіток, ступенів та двоступеневих проточних частин,  а також 

застосуванням сучасних інструментальних засобів, обчислювальних алгоритмів, та їх 

програмних реалізацій на потужних ЕОМ. 

В перше в світовій практиці оптимальне проектування турбомашин буде здійснюватися 

з урахуванням їх змінних режимів роботи, що дозволяє суттєво підвищити ефективність турбін 

та значно зменшити витрати палива. 

За матеріалами НДР опубліковано 27 статей в наукових журналах України та зарубіжжя, 

захищена 1 кандидатська дисертація, представлено до захисту кандидатську дисертацію, 

підготовлена докторська дисертація. 

З використанням матеріалів НДР видано підручник: Бойко А.В. Оптимальне проектування 

турбомашин (основи теорії, розрахунок, експеримент). 

Стратегічний курс України на енергозбереження набуває особливої актуальності у 

зв’язку з різким підвищенням світових цін на енергоресурси. Це в свою чергу обумовлює 

більш жорсткі вимоги до економічності й надійності енергогенеруючого обладнання, а також 

до систем їх проектування. У світі цього передбачається з використанням розробок здійснених 
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в рамках проекту створити базові компоненти системи автоматизованого оптимального 

проектування вісьових турбін, які дозволять отримувати проекти конструкцій вісьових турбін з 

суттєво більшою ефективністю та значно скоротити термін їх проектування.  

Отримані науково-дослідні результати проекту можливо використовувати, в тому числі на 

контрактних умовах, підприємствам енергетичного машинобудування, що зацікавлені в 

виготовленні турбомашин з показниками вище світового рівня і підвищенні 

конкурентоспроможності своєї продукції, а саме: ВАТ Турбоатом (Харків), ВАТ«Турбогаз» 

(Харків), Харківенерго, ЗБМК «Прогресс» (Запоріжжя), СКБ «Машпроект» (Миколаїв). 

Можливе широке використання результатів проекту в розробці і експертній оцінці 

конструкцій вісьових турбін, які готуються на тендерні конкурси вищезазначеними та іншими 

підприємствами. 

 

Створення комплексу математичних моделей оптимізації робочого процесу і 

проточних частин високонапірних гідротурбін. Науковий керівник: д.т.н., проф 

Потетенко Олег Васильович. Обсяг фінансування 471886грн. 

Обґрунтована методика чисельного прогнозування джгутових пульсацій тиску у ВТ 

гідротурбін на основі запропонованої просторової математичної моделі і проведеного 

комплексу експериментів по визначенню геометричних параметрів ВД, що дозволило знайти 

для них аналітичні вирази. Розроблена методика розрахунку дозволяє отримати прогнозні 

пульсаційні характеристики у широкому діапазоні режимів роботи гідротурбін з урахуванням 

границь переходу від одного вихоря до двох. Створені програмні засоби, що дозволяють 

прогнозувати низькочастотні ПТ у ВТ. Прогнозні рівні ПТ можуть бути використані в 

розрахунках на динамічну міцність елементів гідротурбін і для уточнення зони її експлуатації. 

Запропонована структура і метод проектування ПА у системі керуванням НА гідротурбін 

можуть використовуватися для управління штоком сервомотору системи регулювання 

гідротурбін і побудовані на принципах дискретного керування, мають безсумнівні переваги, 

тому що синтезовані схеми містять найпростішу дискретну гідропневмоапаратуру, і не 

вимагають використання складних пропорційних і стежащих гідропневмоапаратів і 

забезпечують високий рівень енергозбереження. Постановка та успішний розв’язок задачі 

багаторазового зниження енерговитрат у системі керуванням НА гідротурбін за рахунок 

оптимізації структури й параметрів дискретного ПА свідчить про більші можливості програми 

всілякого зниження енерговитрат стисненого повітря в промисловості. Враховуючи, що на 

частку цього енергоносія доводиться до 10% в енергетичному балансі промислово розвинених 

країн, цілеспрямована реалізація такої програми безсумнівно дасть великий економічний ефект. 

Запропонована структура ПА з раціональною програмою керування розподільниками у 

системі керуванням НА гідротурбін дає можливість ефективно реалізувати стратегію керування 

багатопозиційним ПА з режимом самонавчання, яка вирішує задачу оптимізації процесу 

позиціонування як по точності, так і по швидкодії. Виділені також алгоритми керування, які 

забезпечують режим енергозбереження при роботі подібних ПА. Економічно доцільна 

комбінація дешевої стандартної пневмоапаратури з доступними в цей час програмувальними 

засобами керування робить такі способи дискретного керування ПА усе більш затребуваними. 

Проведений огляд і аналіз можливостей просування горизонтальних прямоточних 

гідротурбін на напори до 250 метрів. Обґрунтовано співвідношення вибраних режимних 

параметрів РК, від спрацьованих величини циркуляції. Запропоновані схеми компоновки РК в 

залежності від напору та проведені розрахункові дослідження лопатевих систем РК дозволили 

отримати кінематичні характеристики потоку на вході та виході із лопатевих систем та 

побудувати графік сумарних втрат. Застосування здвоєних прямоточних горизонтальних ГА в 

спеціальних капсулах (капсульні ГА) або в бетонному бичку дозволяє для напорів 40-250 м і 

вище отримати ГА з широким діапазоном експлуатації по напорах і витратах (потужностям), 

підвищити средньоексплуатаційний ККД на 5-15% і забезпечити в цьому широкому діапазоні 
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експлуатації надійну роботу ГА. 

За матеріалами досліджень захищена  1  докторська дисертація, представлені до захисту 2  

кандидатські дисертації, надруковано 11  навчальних посібників (з них 1 з грифом МОН), 66 

статей, отримані 2 патенти. 

Результати виконання науково-дослідної роботи по темі М2908 можуть застосовуватися у 

галузі енергомашинобудування, гідропневмоавтоматики, та можуть бути реалізовані на ВАТ 

«Турбоатом», ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «АрселорМиттал Кривий Ріг», ВАТ 

«УкрГідроенерго» та ін.. 

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. 

Розроблені 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 робочих 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.  

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 
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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. 

Ідеї заставлені в патентах і їх конструктивне рішення дозволять значно підвищити 

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

також просуванню на високі напори гідротурбіни, що володіють підвищеними 

експлуатаційними показниками і будуть мати високу конкурентноспроможність на 

зовнішньому ринку. 

1. «Високонапірна радіально-осьова гідротурбіна» №85090 бюл. №24 від 25.12.08; 

Конструкція дозволяє забезпечити просування радіально-осьових гідротурбін на напори понад 

500 м, та  зменшити втрати енергії при застосуванні РО гідротурбіни на ці напори, та зменшити 

габарити турбіни в плані.  

2.«Високонапірна радіально-осьова гідротурбіна» №85237 бюл. №1 від 12.01.09. Є 

можливість продажу ліцензії і заключення госпдоговорів на розробку для конкретних 

гідроелектростанцій. 

Розроблена математична модель розрахунку тривимірного турбулентного потоку і 

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

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

кількості руху підвід потоку до робочого колеса високонапірної гідротурбіни. Використанні 

безрозмірні параметри для аналізу енергетичних характеристик РО гідротурбін. 

Розраховані оптимальні форми соплових підвідних каналів з поворотними вихідними 

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

ламінарного режиму в пограничних шарах каналу і міжлопатевих каналах робочого колеса 

високонапірних гідротурбін. Розроблений комплекс методів рішення прямої та оборотної задачі 

двовимірних задач для проектування робочих коліс 

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

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

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

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

висновок підвищити потужність гідротурбіни. Розроблені  варіанти проточної частини 

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

надає можливість на стадії завершального етапу проектування провести розрахунково-

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

відповідає світовому рівню.  

Методика розрахункового визначення осереднених кінематичних параметрів потоку в 

характерних перетинах проточної частини РО гідротурбіни дозволяє провести аналіз 

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

початковій стадії проектування. 

Енергокавітаційні показники усіх розробок знаходяться на рівні кращих світових аналогів. 

Розроблені засоби прогнозування пульсацій тиску з джгутовими і лопатевими 

пульсаціями тиску дозволяють на стадії проектування нових гідротурбін і модернізації діючих 

визначати рівень і характер нестаціонарності потоку і вносити відповідні зміни у проточну 

частину з метою недопущення підвищеного рівня пульсацій тиску, а також уточнення зон 

можливої експлуатації гідроагрегата. По засобу, що розробляється прогнозування пульсацій 

тиску від вихрових джгутів були виконані розрахунки для ВАТ "'Турбоатом" турбін РО230, 

РО310. Проведено уточнення методики прогнозування пульсацій тиску з джгутовими 

пульсаціями тиску. 

Удосконалення методики розрахунку низькочастотних пульсацій тиску дозволить з 

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

необхідне при розробці конкурентоспроможних гідротурбін. Можливі ноу-хау і патенти на 
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основі цієї методики. На основі дослідження функціональних залежностей, що зв’язують 

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

систематизації й узагальнення досвідних і розрахункових даних в широкому діапазоні 

швидкохідності гідротурбін. Це дозволить уточнити розрахункові визначення енергетичних 

характеристик гідротурбін. 

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. 

Використання отриманих результатів в реальному виробництві підтверджено 

відповідними довідками, зокрема ВАТ «Турботатом» та ОПК «Гідроелєкс». 

 

Створення і розвиток теорій і методів імітаційного моделювання, визначення 

надійності та оптимізації параметрів енергетичного устаткування для АСУТП складних 

теплоенергетичних систем (СТС). Науковий керівник: д.т.н., проф. Єфімов Олександр 

В’ячеславович. Обсяг фінансування 416372грн. 

Була удосконалена теорія імітаційного моделювання та оптимізації СТС на базі теорій 

графів, імовірності, надійності, математичного апарату логіко-числових операторів, методів 

нелінійного програмування, зокрема методу проекції градієнта Розена, нові методи і підходи до 

імітаційного моделювання та оптимізації параметрів технологічних процесів в енергетичному 

устаткуванні СТС. 

Були розроблені імітаційні моделі енергетичного устаткування СТС різного призначення, 

зокрема реакторних і парогенераторних установок АЕС, котельних установок ТЕС, 

паротурбінних установок АЕС і ТЕС, паротурбінних енергоблоків АЕС і ТЕС в цілому, 

водогрійних котельних установок, газоперекачувальних агрегатів та інших з урахуванням 

особливостей їх функціонування. 

Були розроблені науково обґрунтований метод і математична модель оптимального 

розподілу навантажень між енергетичними об’єктами СТС у залежності від їх функціонального 

стану; методичне, алгоритмічне і інформаційне забезпечення наступних математичних моделей: 

моделей визначення надійності СТС різного призначення; моделей прогнозування величин 

виробництва електричної і теплової енергії СТС з урахуванням показників імовірності 

безвідмовної роботи логіко-структурних схем технологічних процесів; моделей 

автоматизованого структурно-параметричного аналізу ефективності функціонування 

енергетичних об’єктів СТС; моделей оптимального розподілу навантажень між енергетичними 

об’єктами СТС на основі даних інтегральних експлуатаційних характеристик, що 

характеризують їх функціональний стан. 

Були сформульовані 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. 

За результатами наукових досліджень була захищена 1 кандидатська дисертація;  1 

кандидатська дисертація прийнята до захисту спеціалізованою вченою радою Д 64.050.11 при 

НТУ „ХПІ”; вийшов з друку 1 навчальний посібник з грифом МОН України; 1 навчальний 

посібник с грифом МОНМС  підготовлений до друку;  1 наукова монографія підготовлена до 
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друку; було опубліковано 44 статті у фахових виданнях, з них  11 публікацій у журналах, що 

входять до науково-метричних баз даних; 18 матеріалів конференцій та тез доповідей. 

Результати наукової роботи рекомендовані для використання у вищих навчальних 

закладах і установах національної і галузевих академій України, в виробничих підприємствах і 

організаціях з метою розвитку фундаментальної і прикладної науки та використання отриманих 

результатів у галузі енергетики та енергозбереження, в тому числі у: Національному 

технічному університеті України “КПІ” (м. Київ), Національному університеті “Львівська 

політехніка” (м. Львів), Національному технічному університеті “ХПІ” (м. Харків), Одеському 

національному політехнічному університеті (м. Одеса), Інституті проблем машинобудування 

НАН України ім.. А.М. Підгорного (м. Харків), Національному науковому центрі „Харківський 

фізико-технічний інститут” НАН України (м. Харків), Інституті технічної теплофізики НАН 

України (м. Київ), Інституті електродинаміки НАН України (м. Київ), Інституті проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, Державному науково-технічному центрі з ядерної і 

радіаційної безпеки (м. Харків), Харківському державному інституті комплексної автоматизації, 

Севастопольському національному технічному університеті, Севастопольському інституті 

ядерної енергії і промисловості та інших ВНЗ України, проектних і науково-дослідних 

інститутах.  Використання отриманих результатів в реальному виробництві вітчизняного 

енергогенеруючого устаткування підтверджено відповідними довідками, зокрема  КП 

„Харківські теплові мережі” та  ВАТ „Котлоенергопром” м. Харків 

 

Розвиток теорії багатопараметричних систем автоматичної компенсації зовнішнього 

магнітного поля електротехнічного устаткування. Науковий керівник: д.т.н., проф 

Лупіков Валерій Сергійович. Обсяг фінансування 182945грн. 

Розвинуто теорію багатопараметричних систем автоматичної компенсації зовнішнього 

магнітного поля енергетичного устаткування шляхом урахування нелінійних залежностей 

параметрів джерел магнітного поля і систем компенсації від режиму роботи енергетичного 

устаткування і параметрів виконавчих елементів систем автоматичної компенсації – 

електромагнітів компенсаторів. На основі теорії запропоновано принципи синтезу структур 

систем автоматичної компенсації з урахуванням цих нелінійностей.  

Вдосконалено об'єднану дипольну модель зовнішнього магнітного поля змінних струмів 

трифазного розподільного пристрою. Новим є введення в модель параметрів, що враховують 

порядку чергування фаз струмів живлення. При цьому набори косинусних і синусних складових 

магнітних моментів струмів незалежних контурів при прямому порядку чергування фаз 

доповнені відповідними наборами складових магнітних моментів для зворотного порядку 

чергування фаз. Модель використана при розробці структур параметричних систем 

автоматичної компенсації зовнішнього магнітного поля енергетичного устаткування 

трифазного розподільного пристрою. 

Проведено аналіз методів синтезу структур систем автоматичної компенсації зовнішнього 

магнітного поля енергетичного устаткування і встановлено, що існуючі методи не враховують 

порядок чергування фаз струмів силового кола, а також нелінійні залежності параметрів від 

тривалості роботи як енергетичного устаткування, так і систем автоматичної компенсації.  

Запропоновано критерії оптимізації структур систем автоматичної компенсації, а саме 

мінімізація можливого числа компонент магнітних моментів виділених об‘ємів енергетичного 

устаткування, мінімальне число гармонійних складових цих магнітних моментів на частотах, 

кратних частоті мережі, незалежність величин магнітних моментів від порядку чергування фаз 

струмів, мінімальне число виділених об‘ємів енергетичного устаткування, достатньо для 

забезпечення компенсації зовнішнього магнітного поля до заданого рівня.  

Запропоновано нові принципи синтезу структур систем автоматичної компенсації 

зовнішнього магнітного електроустаткування: повного і наближеного відтворення форми 

несинусоїдальних струмів електромагнітів компенсаторів. Використання цих принципів 
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забезпечує зниження величини поля електроустаткування до рівня 0,4-1 мкТл, підвищує 

конкурентоспроможність електроустаткування, його надійність і екологічну безпеку при 

обслуговуванні, покращує умови проживання людей в житлових зонах.  

За результатами наукових досліджень захищена 1 кандидатська дисертація. Опубліковано 

19 наукових статей, у тому числі 18 – в спеціалізованих науково-технічних журналах, що 

входять в Перелік ВАК України. Зроблено 58 доповідей на науково-технічних конференціях. 

Отримано 1 патент України на винахід щодо способу автоматичної компенсації зовнішнього 

магнітного поля розподільного пристрою. 

Запропоновано структури систем автоматичної компенсації змінного магнітного моменту 

різних видів електроустаткування, які забезпечують виділення несинусоїдальних струмів 

незалежних контурів з множини доступних для прямого вимірювання струмів силового кола 

електроустаткування і формування на їх основі компенсуючих сигналів в системі автоматичної 

компенсації. 

Розроблено структурні схеми параметричних систем автоматичної компенсації магнітного 

моменту та зовнішнього магнітного поля трифазного розподільного пристрою. Новим є 

введення в ці структури датчику порядку чергування фаз живлення та формування струмів 

електромагнітів компенсаторів в залежності від порядку чергування фаз. Реалізація систем дає 

можливість знизити магнітний момент у 100 разів, що підтверджено експериментально. 

Розширено перелік рекомендацій на проектування трифазного енергетичного 

устаткування, виконання яких дозволяє підвищити ефективність зниження їх зовнішнього 

магнітного поля для забезпечення існуючих та перспективних вимог електромагнітної 

сумісності та екологічної безпеки.  

Отримано співвідношення для функції корекції вхідного сигналу електромагніта 

компенсатора при створенні змінного магнітного моменту для компенсації синусоїдального 

магнітного моменту електроустаткування. Функція корекції враховує як нелінійність кривої 

намагнічування, так і петлі ґістерезіса феромагнітного матеріалу сердечника електромагніта. 

За результатами роботи запропоновано нові методи, які в комплексі забезпечують 

зменшення до рівня існуючих вимог електромагнітної сумісності і екологічної безпеки 

магнітного поля електроустаткування, що дає можливість змінити неконтрольовану ситуацію 

щодо негативного впливу зовнішнього магнітного поля на людей поблизу енергетичного 

устаткування в Україні і поліпшує умови праці.  

 

Дослідження іонного складу F2-області середньоширотної іоносфери в період 

зростання сонячної активності за даними методу некогерентного розсіяння. Науковий 

керівник: д.ф.-м.н., проф. Рогожкін Євген Васильович. Обсяг фінансування 171457грн. 

Вперше проведений аналіз даних харківського радара НР з використанням сучасної моделі 

вимірювальних перетворень – двовимірної функції невизначеності радара.   

Для забезпечення можливості проведення такого аналізу розрахована двовимірна функція 

невизначеності для режиму виміру іонного складу зовнішньої іоносфери.   

Показано, що використання двовимірної функції невизначеності радара не лише дозволяє 

підвищити точність визначення іонного складу, але і робить принципово можливим виявлення 

іонів гелію і оцінювання величини їх відносного вмісту. Раніше така можливість була відсутня. 

Вперше за результатами серії модельних досліджень строго обгрунтовані оптимальні 

значення кроків пошуку параметрів іоносферної плазми. Вони виявилися близькими до 10 K 

для температур заряджених часток і склали близько 0.005 і 0.01 для відносного вмісту іонів 

водню і гелію відповідно. Ці значення використовувалися при оцінюванні іонного складу. 

Створено оригінальне програмне забезпечення, що дозволяє повною мірою реалізувати на 

практиці потенційні можливості описаних методичних розробок.  
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Одним з головних результатів використання створеного програмного забезпечення стала 

раніше недоступна можливість спостереження тонких варіацій іонного складу біля підстави 

зовнішньої іоносфери. 

Встановлено, що для всіх висот максимальні значення параметра N(H
+
)/N  

спостерігаються в зимовий сезон в нічний час, мінімальні – вдень в літній час. Тривалість 

існування підвищених значень N(H
+
)/N істотно залежить від сезону і збільшується від літа до 

зими. 

Виявлено, що мінімум в добових варіаціях параметра N(H
+
)/N відповідає часу, що в 

середньому на декілька годин перевищує полудень по місцевому сонячному часу, а 

максимальні значення  N(H
+
)/N  реєструються в післяполуночні години.  

Таким чином, встановлено, що добові варіації відносного вмісту іонів водню є 

несиметричними. 

Встановлено, що для всіх даних висот і сезонів модельні значення відносного вмісту іонів 

водню значно занижені в порівнянні з результатами спостережень. Величина відмінності 

експериментальних і модельних значень істотно залежить від часу доби, збільшуючись в нічний 

час. 

Відмічено, що істотними якісними недоліками моделі  IRI–2007 є відсутність вираженої 

асиметрії в добових варіаціях параметра N(H
+
)/N і значно монотонніший в порівнянні із 

спостережуваними варіаціями характер зміни протягом доби.  

Зроблено висновок про те, що реальна обстановка в іоносфері над Центральною Європою 

істотно відрізняється від модельної картини, що надається моделлю IRI–2007. 

Встановлено, що відмінною рисою затемнення 4 січня 2011 р., по порівнянню, наприклад, 

із затемненням 1 серпня 2008 р., була відсутність помітних змін варіацій іонного складу на 

даних висотах в порівнянні з контрольним днем 5 січня 2011 р. 

Виявлено, що в результаті сильної геокосмічної бурі 5 – 6 серпня 2011 р.  значення  

N(H
+
)/N  вночі 6 серпня зменшилося до десяти разів в порівнянні з контрольним днем. Такий 

характер поведінки параметра N(H
+
)/N, мабуть, пов'язаний із спустошенням магнітної силової 

трубки, що проходить над Харковом, подією унаслідок деформації магнітосфери і зсуву 

головного іоносферного провалу разом з провалом легких іонів в середні широти. Відмічено, 

що подібний ефект спостерігався за допомогою харківського радара НР, наприклад, під час 

геокосмічної бурі 18 – 19 лютого  1999 р. 

Виявлено, що збільшення індексу сонячної активності приблизно на 30 % привело до 

зменшення значення параметра N(H
+
)/N до п'яти разів, що свідчить про крайню чутливість 

варіацій легких іонів до змін сонячної активності. 

Таким чином, результатом науково-дослідної роботи є нові оригінальні методики аналізу 

даних методу НР, що дозволяють отримувати якісно нові результати, а також унікальна 

інформація про варіації відносного вмісту іонів водню в спокійних і збурених умовах. Отримані 

результати стануть основою для створення емпіричної моделі іонного складу зовнішньої 

іоносфери для регіону Центральної Європи і можуть бути використані для надійного 

калібрування супутникових вимірювань. 

За результатами наукових досліджень опубліковано 1 монографію,  6 статей в журналах та 

вісниках з переліку ВАК,  з них  2 статті у журналах з імпакт фактором > 1,   та 8 тез доповідей.  

Отримано 2 патенти України. За матеріалами роботи підготовлені 2 кандидатські дисертації. 

Практична цінність знайдених закономірностей варіацій відносного вмісту іонів 

атомарного водню в залежності від рівня сонячної та магнітної активності  полягає в тому, що 

отримано принципово нові результати, які можуть бути використані для розробки нових 

іоносферних моделей,  що сприятиме розвитку космічної галузі. Отримані результати також 

можуть бути використані для надійного калібрування супутникових вимірювань. 

 

Дослідження впливу перколяційних ефектів та процесів самоорганізації на 
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термоелектричні властивості твердих розчинів і нанокомпозитів на основі 

напівпровідників IV-VI та вісмуту. Науковий керівник: д.т.н., проф Рогачова Олена 

Іванівна. Обсяг фінансування 196298грн. 

Одержані нові дані щодо наявності критичних явищ при досягненні порогу перколяції має 

загальний характер і впливає на термоелектричні (ТЕ) властивості, і, що при досягненні порогу 

перколяції, в твердих розчинах йдуть процеси самоорганізації, які пов'язані з процесами 

дальнього або ближнього упорядкування атомів домішки та основних атомів кристалічної 

гратки. 

Результати, які стосуються спостереження квантових осциляцій гальваномагнітних та ТЕ 

властивостей в тонких плівках напівпровідникових сполук типу IV-VI, є новими і не мають 

аналогів, бо осцилюючий характер залежностей кінетичних властивостей від товщини плівок 

IV-VI вперше було спостережено у роботах виконавців цього проекту.  

Проведено синтез, дослідження кристалічної структури, мікроструктури, визначення 

мікротвердості, коефіцієнта Зеєбека, коефіцієнта Холла, електропровідності, магнетоопору, 

теплопровідності, концентрації та рухливості носіїв заряду в залежності від температури і 

складу кристалів систем PbTe-Sb2Te3 (0–6 мол.% Sb2Te3), PbTe-Bi2Te3 (0–10 мол.% Bi2Te3), 

PbTe-PbSe (0–5 мол.% PbSe), PbTe-SnTe (0-60 мол.%SnTe), PbTe-CuInTe2 (0–9 мол.% CuInTe2), а 

також твердих розчинів Bi-Sb (0–10 ат % Sb). На основі проведених  досліджень встановлено 

межі областей гомогенності, одержано температурні залежності кінетичних коефіцієнтів в 

інтервалі 77-300 К, побудовано ізотерми властивостей. Експериментальні дані проаналізовано 

із урахуванням складних механізмів дефектоутворення, що мають місце у кристалах PbTe та Bi 

при введенні домішок із урахуванням перколяційних ефектів і можливості процесів 

самоорганізації в твердому розчині. Встановлено, що, не дивлячись на введення в PbTe 

нейтральних сполук (PbSe, Bi2Te3, Sb2Te3, CuInTe2) легуюча домішка виявляється електрично 

активною. При дослідженні твердих розчинів PbTe-Sb2Te3 і PbTe-Bi2Te3 вперше спостережено 

концентраційні аномалії механічних та кінетичних властивостей в інтервалах концентрацій 0.5–

1.0 та 2.5–3.5 мол.% Bi2Te3, наявність яких пов’язується з переходом від розчинених до 

концентрованих твердих розчинів та з переходом до асоційованих твердих розчинів, 

відповідно. Показано, що немонотонний характер ізотерм має місце не тільки в литих, але і в 

пресованих зразках усіх систем. В результаті довготривалого старіння твердих розчинів PbTe-

Bi2Te3 концентраційні аномалії властивостей виявляються більш чітко і виразно. що 

підтверджує факт їх існування.  

Показано на прикладі GeTe, в який вводилися Bi, V та In, і SnTe з домішками Cu, що 

наявність в кристалі нестехіометричних катіонних вакансій приводить до появи додаткового 

механізму розчинення домішок – локалізації у вакансіях, - і ускладнюють характер проявлення 

критичних явищ поблизу порога перколяції, що необхідно враховувати. 

Встановлено, що застосування нової термічної обробки для твердих розчинів Bi–Sb 

(гартування і довготривалий відпал) практично не змінює характер концентраційних аномалій 

властивостей, які спостерігались раніше: в інтервалах 0.5–1.5, 2.5–3.5 і 8–10 ат. % Sb і 

пов‘язувались із критичними явищами, що супроводжують переходи перколяційного типу, 

перехід у безщілинний стан та перехід напівметал - напівпровідник, відповідно. Це підтверджує 

наші припущення про якісні зміни в електронній та ґратковій підсистемах твердих розчинів Bi-

Sb при досягненні порогу перколяції та реалізації безщілинного стану.  

Виготовлено тонкоплівкові зразки легованих та нелегованих сполук IV-VI (PbTe, PbSe, 

SnTe) та твердих розчинів Bi-Sb (0, 2.0, 3.0, 4.5 і 9.0 ат. % Sb) з різними товщинами шарів (5-400 

нм), на різних підкладках (слюда, KCl, PbTe), з використанням різних технологій вирощування. 

Одержано відомості про механізм росту, хімічний склад, мікро- і кристалічну структуру, 

електрофізичні, гальваномагнітні, ТЕ властивості плівок в залежності від складу, концентрації 

носіїв заряду, товщини шарів, температури (77-300 К), технології вирощування, зроблено 

висновки про механізми розсіяння носіїв заряду. У тонких плівках сполук IV-VI та твердих 



 29 

розчинів Bi-Sb різного складу виявлено класичні і квантові розмірні ефекти, дана теоретична 

інтерпретація результатів.  

За результатами роботи захищена 1 кандидатська дисертація, опубліковано 77 статей у 

фахових виданнях, з них 24 публікації у журналах, що входять до науково-метричних баз даних 

та 53 тез доповідей. 

Одержані результати сприятимуть подальшому розвитку основних уявлень фізики 

твердого тіла та фізики напівпровідників (розділи “Фізика напівпровідників”, “Нестехіометрія 

напівпровідників”, “Домішки у напівпровідниках”, “Фізика термоелектричних явищ”, “Фізика 

тонких плівок”, “Фазові переходи у конденсованих системах”, «Теорія перколяції», «Фізика фаз 

змінного складу», «Фізика невпорядкованих систем»). Наявність в твердих розчинах 

концентраційних аномалій властивостей в області малого вмісту домішки можуть бути 

використані для встановлення ролі перколяційних ефектів та процесів самоорганізації у 

формуванні структури, електронного та фононного спектрів і ТЕ властивостей твердих 

розчинів на основі напівпровідникових сполук IV-VI і вісмуту. Спостереження осциляційного 

характеру товщинних залежностей ТЕ та інших кінетичних властивостей слід приймати до 

уваги при розробці тонкоплівкових структур для використання в якості ТЕ перетворювачів 

енергії.  

Проблема розробки фізико-хімічних основ створення високоефективних ТЕ матеріалів, на 

вирішення якої було спрямовано цей проект, відноситься до числа найактуальніших проблем 

сучасного напівпровідникового ТЕ матеріалознавства внаслідок недостачі в сучасній енергетиці 

органічного палива та гострої необхідності будування екологічно чистих без’ядерних джерел 

енергії, зокрема ТЕ перетворювачів. Одержані результати сприятимуть подальшому прогресу у 

пошуках нових високоефективних ТЕ матеріалів, у керуванні складом, технологією 

приготування і властивостями вже відомих об’ємних та тонкоплівкових матеріалів 

термоелектрики та підвищенні коефіцієнту корисної дії пристроїв на їх основі. Результати 

проекту можуть бути використані для контрольованої зміни властивостей з метою одержання 

матеріалів з оптимальними ТЕ, механічними та іншими характеристиками при створенні 

приладів напівпровідникової техніки, зокрема ТЕ перетворювачів, - генераторів та 

охолоджувачів, і тому можуть зацікавити усі організації, діяльність яких пов’язана із розробкою 

нових ТЕ матеріалів і пристроїв на їх основі, наприклад, Інститут Термоелектрики НАН та 

МОНМС України (м. Чернівці).  

 

Дослідження наноструктурних та трансротаційних об'єктів, що формуються при 

кристалізації аморфних плівок. Науковий керівник: д.ф.- м.н., проф. Багмут Олександр 

Григорович. Обсяг фінансування 197648грн. 

Встановлена роль та вивчені механізми твердофазних реакцій, які відбуваються під час 

формування фазового складу та зерногранічної і внутрішньої кристалічної структури плівок 

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

Встановлено, що при кристалізації аморфної складової плівки під впливом електронного 

променя значення θloc, що характеризує скривлення кристалічної гратки сферолітів, 

зменшується зі збільшенням концентрації надлишкового сверхстехіометричного хрому, а також 

зі збільшенням відстані ψ до центра зонно-осьової картини. У більшості випадків при 

кристалізації в аморфній матриці відбувається гомогенне зародження стрічкових кристалів 

Cr2O3 у довільній орієнтації.  

Встановлено, що кристалізація аморфної фази V2O3 супроводжується збільшенням 

щільності на 9.2%. Сфероліти V2O3, що ростуть в аморфній плівці, мають скривлену 

кристалічну гратку. Величина скривлення досягає ~ 42 °/нм. 

Експериментально встановлено, що варіювання тиском кисню у випарній камері й 

температури пiдкладки в процесі ІЛВ нікелю забезпечують широкий спектр тонкоплівкових 

станів. Формуються аморфні плівки Ni, плівки Ni з метастабільної ГПУ граткою (α фаза), 
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плівки Ni зі стабільної ГЦК граткою (β-фаза) і плівки оксиду NiO зі структурою ГЦК. Вiдпал 

аморфних плівок ініціює їхню кристалізацію з утворенням раз орієнтованих виділень α -фази 

нікелю. 

Вiдпал плівок Ni з метастабільної ГПУ решіткою ініціює поліморфне перетворення ГПУ > 

ГЦК, що супроводжується різким збільшенням розміру зерен і зміною магнітних характеристик 

плівки. У результаті вiдпала плівки здобувають магнітний момент, а при перемагнічуванні має 

місце гістерезис. 

Встановлено, що метод імпульсного лазерного випару дозволяє одержувати не тільки 

плівки Ni з метастабільної ГПУ решіткою, але й плівки Ni-Pd сплаву у випадку попеременного 

розпилення Ni і Pd складової комбінованої мішені. 

У результаті вiдпалу плівки Ni і Ni - Pd сплаву здобувають рівноважну ГЦК структуру. 

При цьому має місце позитивне відхилення від закону Вегарда залежності постійної гратки 

твердого розчину від концентрації Pd. 

У вихідному стані плівки Ni і Ni - Pd сплаву зі структурою ГПУ характеризуються 

відсутністю магнітного моменту. У результаті вiдпалу відбувається перехід плівок у 

феромагнітний стан, а при перемагнічуванні спостерігається гістерезис. 

Методом одночасного термічного випаровування у вакуумі з двох джерел міді і селеніду 

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

виготовлені плівки Cu-In-Se змінного складу. У плівках виявлені зони існування фаз α-CIS, (α + 

β)-CIS, β-CIS і (β + γ)-CIS, відповідних до псевдобінарної діаграми стану Cu2Se – In2Se3. 

На поверхні (001) KCl з підшаром PbS при температурі підкладки 400
о
С вирощені 

епітаксійні плівки α-CIS, (α + β)-CIS (Рис.1), β-CIS, які складаються, в основному, з кристаликів 

орієнтацій:(001), [100] || (001), [100] і [010] PbS і (010), [001] || (001), [100] і [010] PbS. 

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

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

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

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

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

площинам (001). 

За результатами роботи захищена 1 кандидатська дисертація, опубліковано11 статей у 

фахових виданнях з них 6, що входять до науково-метричних баз даних, 18 тез доповідей та 

матеріалів конференцій. 

Експериментальні результати стосовно закономірностей формування структури і фазових 

перетворень при імпульсній лазерній конденсації плівок і досягнутий рівень розуміння суті 

фізичних процесів, які визначають структуроутворення конденсатів з лазерної ерозійної 

плазми, є основою для створення теорії формування екстремальних структурних станів 

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

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

формування фазового складу та зерногранічної і внутрішньої кристалічної структури плівок 

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

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

Для впровадження в розробку науково-технічних результатів дисертаційного дослідження 

інженером першої категорії кафедри теоретичної і експериментальної фізики Тараном А.В. 

Державному підприємству “Науково-дослідний інститут приладобудування” передані (Акт №1 

Передачі та використання науково-технічних результатів дослідження від 2010 року), а також у 

ННЦ “ХФТІ” Акт № 2 передачі наукових результатів та науково-методичних рекомендацій 

стосовно виготовлення плівок гетеро системи CuInSe-ZnSe від 2010 року.  

На основі наукових результатів проекту розроблені рекомендації з вакуумного лазерного 

та термічного методів виготовлення тонкоплівкових шарів трансротаційних наноструктур з 

оптимальними фізичними характеристиками. У таких рекомендаціях, у першу чергу, 
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зацікавлені Харківське ПО “Моноліт”. Спільна робота зі співробітниками цих організацій, а 

також зі співробітниками заводу електронних мікроскопів “Selmi” (м. Суми) дозволить 

вирішити проблему впровадження рекомендацій. 

 

Створення теоретичних основ нормування споживання енергоресурсів та зменшення 

газових викидів методом інтеграції процесів. Науковий керівник: д.т.н., проф. 

Товажнянський Леонід Леонідович. Обсяг фінансування 956341грн. 

Вперше визначенні індикатори енергоефективності за допомогою методів інтеграції 

процесів, створенна гнучка ієрархічна структура споживачів енергії та розроблена модель 

перетворювачів шкідливих викидів. Результати роботи відповідають сучасним світовим 

тенденціям підвищення ефективності енергоспоживання та охорони навколишнього 

середовища. Методи інтеграції процесів та пластинчасті теплообмінні апарати відносяться до 

найкращих доступних технологій у галузі підвищення ефективності енергоспоживання, а 

каталітичні перетворювачі шкідливих газових домішок відносяться до нового напряму у 

найкращих відомих технологій у галузі зменшення шкідливих викидів у довкілля. 

Новизна роботи полягає також у розробці нового підходу до дослідження та визначення 

ефективності енергоспоживання таких складних промислових комплексів, як нафтопереробні 

підприємства в умовах поглибленої переробки нафти та високов’язких нафтопродуктів, які 

отримуються у процесі переробки нафти, а також конверсії відходів нафтопереробки. Такий 

підхід відповідає сучасним світовим тенденціям розвитку нафтопереробної галузі та 

підвищенню ефективності енерговикористання. Запропоновано також новий підхід до 

класифікації пластинчастих теплообмінних апаратів, як високоефективних компонентів 

технологічних систем. 

Значимість роботи полягає у тому, що створення теоретичних основ нормування 

енерговитрат дозволить розробити науково обґрунтовані норми витрат для комплексів, які 

використовують хіміко-технологічні або подібні методи виробництва та переробки продуктів. 

Створені методи передбачають диверсифікацію структури виробництва промислових 

комплексів. Створення теоретичних основ проектування каталітичних перетворювачів 

шкідливих газів дозволяє значно розширити спектр технологій з конверсії шкідливих викидів у 

довкілля промисловими комплексами. 

За результатами досліджень підготовлено 1 докторську і 3 кандидатські дисертації; 

опублікованих монографій – 1; підручників – 2 та навчальних посібників – 8; було 

опубліковано 106 наукових праць (із студентами – 51), з них публікацій у журналах, що входять 

до науково-метричних баз даних – 15; результати наукових досліджень доповідались на 15 

міжнародних науково-технічних конференціях; отримано патентів – 4; рішення про видачу 

деклараційного патенту – 3. 

Результати роботи можуть бути використані промисловими підприємствами і галузевими 

об’єднаннями підприємств металургійної, коксохімічної, нафто- та газопереробної, хімічної, 

харчової, легкої промисловостей, а також промисловості будівельних матеріалів та ін. 

Результати роботи можуть бути також використані науково-дослідними, проектними й 

конструкторськими організаціями і установами, відповідними державними структурами, 

зокрема Кабінетом Міністрів України, Радою Національної Безпеки й Оборони України, 

відповідними профільними комітетами Верховної ради України, та на регіональному рівнях.  

Використання відкритих фундаментальних закономірностей у рамках нового напрямку 

науки дозволяє створити принципово нові технологічні методи, які впроваджено на 

промислових підприємствах України, що застосовують хіміко-технологічні способи 

виробництва та переробки продуктів, призведе до зниження питомих енерговитрат на 30-70%. 

Серед усіх факторів й заходів інтенсифікації хіміко-технологічних процесів у хіміко-

технологічних системах (ХТС) особливу роль відіграють ефекти, які пов’язані з оптимальним 

вибором структури та елементів системи. Економічний ефект від оптимальної структури ХТС 
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приблизно порядок вище ефектів від оптимальної організації окремих елементів чи 

оптимального управління процесом. Реакція цих ефектів досягається не тільки при створенні 

нових виробництв, але й при реконструкції діючих ХТС. Для цього використовуються методи 

інтеграції процесів, які відносяться до системних методів проектування. Спеціалістів, які 

володіють указаними методами, і зокрема методом пінч-аналізу в теперішній час в вузах 

України, окрім НТУ «ХПІ», не готують. З відродженням промисловості в Україні попит на 

таких спеціалістів буде тільки збільшуватись, а застосування даних методів розширятися. Для 

цього необхідно буде підготувати спеціалістів, які здібні проводити наукові дослідження для 

розвитку сучасних енергозберігаючих методів інтеграції процесів у різних галузях народного 

господарства. У зв’язку з цим підготовка спеціалістів зі спеціальності «Комп’ютерно-

інтегровані технологічні процеси та виробництва» зі спеціалізацією в сфері інтеграції процесів 

та енергозбереження цілком узгоджується зі статтями № 5, № 7 й № 8 Закону України про 

енергозбереження. Підготовку таких фахівців з 2004 року проводе кафедра «Інтегровані 

технології, процеси та апарати» НТУ «ХПІ».  

 

Дослідження фізико-хімічних основ синтезу середньо-температурних каталізаторів 

конверсії Карбон (+2) оксиду сумісним осадженням компонентів. Науковий керівник: д. т. 

н., проф. Лобойко Олексій Якович. Обсяг фінансування 428771грн. 

Вперше досліджені технологічні параметри процесів сумісного осадження іонів феруму 

(III), купруму(II) та хрому(IV) (замість хрому (ІІІ)) при використанні хлоридної сировини і 

гідрокарбонату амонію як осаджувача, промивки осаду металів, термічного розкладання 

оксигеновмісних сполук феруму (ІІІ), хрому (VI) та купруму (ІІ), процесу відновлення 

каталізатора СТК за умови використання твердого відновника, що покладено в основу 

розробленого нового метода одержання продукту. 

Встановлено механізм та кінетику процесу співосадження оксигеновмісних сполук 

феруму (ІІІ), хрому (VI) та купруму (ІІ), їх термічного розкладання, та відновлення каталізатора 

СТК за умови використання гексаметилентетраміну як відновника. 

Визначено оптимальні умови процесів:  

– сумісного осадження оксигеновмісних сполук феруму (ІІІ), хрому (VI) та купруму (ІІ), 

які полягають в одночасному змішуванні концентрованих вихідних розчинів, а саме: С(FeCl3) = 

3,00 моль/дм
3
, С(CrO3) = 0,280 моль/дм

3
, С(CuCl2) = 0,067 моль/дм

3
, С(NH4HCO3) = 

2,670 моль/дм
3
, при стехіометричному відношенні реагуючих речовин, швидкості зливання 

розчинів до 400 см
3
/с, при рН в інтервалі 5,7 – 6, температурі 293-303К та 120 обертів мішалки 

за хвилину, що забезпечує необхідну якість продукту та ступінь осадження ~ 99,997%; 

– термічного розкладання оксигеновмісних сполук феруму (ІІІ), хрому (VI) та купруму (ІІ) 

при температурі прожарювання 723 – 733 К та часу прожарювання 90 хвилин, які забезпечують 
утворення α-Fe2O3, CuO та Cr2O3. 

Вперше було термодинамічне обґрунтовано та експериментально підтверджено 

можливість проведення відновлення каталізатора СТК за умови використання 

гексаметилентетраміну як відновника. Виявлені особливості та оптимальні технологічні умови 

даного процесу, які полягають у просоченні гранул каталізатора водним розчином 

гексаметилентетраміну з масовою часткою ω (C6H12N4) = 20 мас. %, сушінні гранул 

каталізатора за температури 333 ± 5 К терміном 60 ± 5 хв. та відновленні за температурою 

543 ± 5 К протягом 30 ± 5 хв. в безкисневому середовищі. Організації безкисневої атмосфери 

сприяє підвищенню ефективності процесу відновлення.  

Запропоновано кінетичне рівняння процесу відновлення, яке встановлює залежність 

ступеня відновлення основного компоненту - Fe2O3 від температури та часу. Визначено 

кінетичні характеристики: загальний порядок реакції, який становить 2, значення енергії 

активації Еа, що відповідає ~ 89 кДж/моль.  
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На основі результатів науково-дослідної роботи надрукований 1 підручник, опубліковано 

27 наукових праць у фахових наукових виданнях, отримано 6 патентів України, подана 1 заявка, 

зроблено 26 доповідей на науково-практичних конференціях. 

Проведені фізико-хімічні та експериментальні дослідження дозволили сформулювати 

послідовність технологічних рішень принципової схеми каталізатора середньотемпературної 

конверсії карбон (ІІ) оксиду водяною парою, який не містить у своєму складі сполук сульфуру 

та повністю відповідає вимогам ТУ У 24.6-31337612-052-2001. Використання даного 

каталізатора дозволяє відмовитися від коштовної стадії десульфурізації, а також проведення 

його відновлення за умови використання гексаметилентетраміну, як відновника, сприяють 

зниженню собівартості цільового продукту – амоніаку. Це з одного боку дає можливість 

вирішити екологічні проблеми виробництва та знизить його енергоємність, а з іншого – 

дозволяє одержати каталітичну систему з більш глибокою взаємодією активних компонентів 

між собою, а ніж при простому змішуванні, що призведе до підвищення активності та 

стабільності каталізатора. 

Одержані дані можуть бути використані проектними та науково-дослідними інститутами 

при розробці нових технологічних схем виробництва залізохромового каталізатора для 

отримання азото-водневої суміші для синтезу аміаку з високою екологічністю та низькими 

енерговитратами, що дозволить забезпечити виконання екологічних вимог в хімічній, паливно-

енергетичній та інших галузях промисловості. 

 

Розробка фізико-хімічних основ енергозберігаючих технологій складних добрив та 

каталізаторів для зниження шкідливих викидів парниковоутворюючих газів. Науковий 

керівник: д. т. н., проф. Савенков Анатолій Сергійович. Обсяг фінансування 260563грн. 

Вперше на основі термодинамічних розрахунків та експериментальних досліджень, 

рентгенофазових і хроматографічних аналізів, визначений перелік реакцій, що перебігають при 

взаємодії фосфат-глауконітового концентрату з нітратною кислотою.  

Визначені фізико-хімічні умови і технологічні параметри азотнокислотного розкладання 

збіднених фосфоритів з високим вмістом SiO2, виявлені умови переходу заліза та алюмінію у 

лимонорозчину форму та розроблено метод зниження спінення. 

Встановлено, що азотнокислотне розкладання фосфат-глауконітового концентрату 

відбувається у дифузійній області, визначений механізм процесу утворення Р2О5 і створено 

кінетичну модель процесу. 

Розроблена технологічна схема отримання азотно-фосфорного добрива, з підвищеними 

показниками ґрунтової родючості та збільшеним вмістом водорозчинного кальцію який знижує 

кислотність грунту. 

Створена стабілізована аміачна селітра з підвищеними фізико-механічними 

властивостями, встановлено механізм та технологічні параметри введення азотнокислотної 

витяжки в технології аміачної селітри, які дозволяють отримати безпечний при збереженні та 

використанні продукт.  

Розроблені фізико-хімічні основи технології отримання каталітичних шарів на γ-Al2O3 та 

на внутрішніх поверхнях камери згоряння ДВС та поршня із закріпленням на поверхні оксиду 

активного компоненту. Каталітичний шар  має високу стійкість до умов процесу та тривалий 

термін пробігу.  

Виявлено, що на поверхні утворюється складна суміш оксидів Al, в якій переважають  

-Аl2O3 та -Al2O3, але також присутні: β-Al2O3, Al2,144O3,2;  Al2O; θ - Al2O3; AlO; δ - Al2O3;  

ξ-Al2O3;  Е - Al2O3; δ - Al2O3. 

Запропонований 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 
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останньої розчином солей активних компонентів та термічного розкладу солей з отриманням 

активної фази MeCr2O4. 

Отриманий  мідьхромокисний каталізатор, який синтезувався при молярному 

співвідношенні Cu : Cr = 1:2.  

Вивчені процеси, що перебігають при розкладенні співосаджених гідроокисів міді та 

хрому, які взяті у різних молярних співвідношеннях  Cu : Cr = 1 : (0,25-2), при 350-400С. 

Визначено при деревотографічному термічному дослідженні, що перші ендотермічні 

ефекти гідрату нітрату міді та хрому при термолізі досліджуємих солей викликані їх 

плавленням в кристалізаційній воді. 

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. 

Отриманий за наведеною схемою каталізатор дозволяє значно зменшити витрати палива 

та покращити екологічні характеристики двигунів внутрішнього згоряння. 

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. 

Застосування у якості носія γ-Al2O3 отриманого на поверхні металевого Al анодно-

іскровим електролізом, просочення останньої водним розчином солей активних компонентів, 

використання каталізатору загальною формулою MeCr2O4 (де Me – Cu, Co та ін.). 

Технологія не використовує коштовні благородні метали, а базується на застосуванні 

каталітичної активності суміші оксидів металів перехідних періодів, що мають меншу 

собівартість. Застосування шару  γ-Al2O3 дозволяє подовжити строк роботи каталізатору. 

На основі результатів науково-дослідної роботи, отримано 3 патенти України, 

опубліковано 37 наукових праць у фахових наукових виданнях, зроблено 16 доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Проведено розрахунки матеріальних балансів виробництв до основних технологічних 

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

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

техніко-економічна оцінки запропонованого способів виробництв. По результатах розрахунків 

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

конкурентоспроможний продукт. 

Дані дослідження дозволяють зробити висновок про перспективність використання 

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

проведення достовірної економічної оцінки технологій, які пропонуються, необхідно більш 

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

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

стічних вод і газоподібних викидів, а також визначення матеріальних потоків у відповідних 

процесах складається матеріальний баланс. Ціни на сировину, матеріали та енергоносії 

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

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

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

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

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

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

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

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

приймемо максимальний відсоток, тобто 70%. Тоді повна собівартість однієї тонни кінцевого 
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продукту (по схемі отримання NP-добриво 3546,62 грн/т. та аміачної селітри 1931,5грн/т, це 

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

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

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

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

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

використані для оптимізації технологічних параметрів фосфорних виробництв і вдосконалення 

їх технологій.  

Практична цінність використання низькосортної руди фосфоритів в 

сільськогосподарському виробництві очевидна. Вони є природними агрорудамі різного 

напряму позитивної дії, основними з яких  вважаються: підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур; поліпшення родючості ґрунтів;зниження кислотності і 

стабілізація кислотно-лужної рівноваги; збільшення вмісту в ґрунті рухомих з'єднань фосфору; 

накопичення в ґрунті азоту і кальцію; поліпшення мікроелементного складу ґрунту; зменшення 

занітрачиванням сільськогосподарської продукції. Фосфорит (у вигляді природних агроруд) є 

унікальним комплексним добривом, який відновлює родючість ґрунтів з одного боку і 

покращує якість урожаїв - з іншою. 

Результати наукової роботи були використані під час розроблених вихідних даних для 

проектування в Сумському Державному науково – дослідному Інституті мінеральних добрив і 

пігментів. Запропоновані принципові технологічні схеми дозволяють комплексно 

використовувати фосфорну сировину для отримання мінеральних добрив та значно покращити 

екологічні показники фосфорних виробництв.  

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. 

Застосування у якості носія γ-Al2O3 отриманого на поверхні металевого Al анодно-

іскровим електролізом, просочення останньої водним розчином солей активних компонентів, 

використання каталізатору загальною формулою MeCr2O4 (де Me – Cu, Co та ін.). 

Технологія не використовує коштовні благородні метали, а базується на застосуванні 

каталітичної активності суміші оксидів металів перехідних періодів, що мають меншу 

собівартість. Застосування шару  γ-Al2O3 дозволяє подовжити строк роботи каталізатору. 

Нанесення шару активного компоненту на внутрішню поверхню камери згоряння двигунів 

автотранспорту; прогнозований обсяг попиту 200тис./од. на рік, очікувана ціна товару 

160грн./од., собівартість товару 120грн./од.  

 

Розробка основ синтезу наночастин в керамічних матрицях для дисипативного 

зміцнення композиційних матеріалів нанорозмірними новоутвореннями. Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Семченко Галина Дмитрівна. Обсяг фінансування 970925грн. 

В результаті фундаментальних досліджень при виконанні даного проекту розроблено 

теоретичну концепцію синтезу SiC та утворення органо-неогранічних комплексів (-CH3) – 

(SiO2)n , (-CH3) – (SiO2)n – С, які є прекурсором компонентів для низькотемпературного синтезу 

-SiC в нанореакторах, що виникають при саморегуляції структур в процесі поліконденсації 

алкоксиду кремнію та карбонізації термопластичних речовин модифікованих 

елементоорганічними речовинами при наявності Н2, в мезопорах матеріалів, що синтезуються, 

в структурах органічних конденсованих зв’язуючих тощо. 

Відмінність отриманих результатів при створенні нанореакторів від вітчизняних та 

зарубіжних аналогів на способи створення нанореакторів для синтезу SiC, які включають 

одержання упорядкованих структур матриць із порами між мікрочастинками композиції із 
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елементоорганічної речовини, дисперсійного середовища та каталізатора, полягає в тому, що, 

по-перше, в результаті процесів гідролізу та поліконденсації продуктів гідролізу з підвищеною 

швидкістю ( 10 град/хв) створюються клатрати етоксигруп в полостях структури каркасу 

кремнеземистого кластера типу -кристаболіту, утвореного з замкнутих полісилоксанових 

зв’язків, які під впливом стеричних факторів колапсують, в результаті чого в нанореакторі 

створюється органо-неорганічний комплекс (-CH3) – (SiO2)n, який є компонентом атомарного 

вуглецю та монооксиду кремнію, останній утворюється в присутності Н2, що не спеціально 

вводиться як в аналогах, а є результатом реакції рекомбінації радикалу (-CH3). 

По-друге, створення мезопористої надмолекулярної структури з утворенням нанореактора 

для синтезу -SiC відтворюється шляхом залучення до утвореного нанореактору – в резитну 

структуру елементоорганічної речовини або золя із нього, утворюючи хімічні зв’язки Si-С між 

тетраетоксисиланом та продуктом карбонізації смоли, що є прообразом тетраедру SiC. 

Відмінність процесу створення нанореактора полягає в термообробці рідких термопластичних 

смол зі швидкістю 2-30 град/год до температури 180 – 200 С у відновлювальному середовищі. 

В створених нанореакторах синтез наночастин SiC відбувається при температурі 1000 С і 

вище. 

По-третє, упорядковані структури матриць із мезопорами, що стануть нанореакторами, 

композиції із елементоорганічної речовини, дисперсійного середовища з тугоплавких сполук 

розміром не більше 1 мкм та каталізатора гідроліза одержують під гідравлічним тиском 2 Гпа 

сумішей. Упорядкована структура щільної матриці із сферичними закритими мезопорами 

заповнюється наночастинами та нановолокнами -SiC та Si3N4, що синтезуються із утворених 

органо-неорганічних комплексів (-CH3) – (SiO2)n. Синтезовані наночастини -SiC та -Si3N4 

ущільнюють композиційні матеріали в цих нанореакторах. 

Переваги отриманих результатів досліджень від прототипів полягає в тому, що в процесі 

самоорганізації структури кластерів і процесу синтезу -SiC не утворюється сажа, яка в 

прототипах знижує вихід SiC, і завжди присутній водень, що утворюється при рекомбінації 

радикалу (-CH3) органо-неорганічного комплексу, що сприяє відновленню SiO2 до SiO при 

температурах 427 С і вище при співвідношенні в утворених нанореакторах PCO/PCO2 = 9:1 – 7:3 

та PSiO = 10
-19

. Саме використання модифікованих порошків тугоплавких сполук, що 

модифіковано алкоксидом кремнію та самотвердіючих золь-гель зв’язуючих при створенні 

композиційних матеріалів із заданою структурою та властивостями є основною відмінністю 

представленої роботи, що дозволяє завдяки створенню органо-неорганічного комплексу 

одержувати КМ з підвищеною міцністю та тріщиностійкістю, завдяки самоармування структур 

наночастинами -SiC та нановолокнами -SiC та -Si3N4, що синтезуються в створених 

нанореакторах. Трищіностійкість ГП матеріалів на засаді порошків модифікованих алкоксидом 

кремнію досягає 650 МПам
0,5

, що на 200 МПам
0,5

 вище аналогів. Покриття для захисту графіту 

від окиснення ефективні до 1750 С замість 1500 С у аналога. Міцність периклазовуглецевих 

вогнетривів підвищується в 1,5 – 2,5 рази. 

За результатами досліджень захищено докторську дисертацію – 1, кандидатські дисертації 

– 2, опубліковано монографій – 4, навчальних посібників з грифом МОН молодь спорт України 

– 2, навчальних посібників – 1; статей у фахових виданнях – 29; статей, що представлені в 

журналах з імпакт-фактором – 16; матеріалів конференцій та тез. доповідей – 72; патентів – 30; 

поданих заявок на отримання патентів – 1. 

На основі розроблених фізико-хімічних основ та концепцій створення органо-

неорганічних комплексів низькотемпературного синтезу -SiC розроблено технології 

корундових покриттів для високотемпературного (1750 С) захисту графіту від окиснення, 

нанозпрочнених периклазовуглецевих вогнетривів та вуглецевмісних матеріалів. В 2012 р. буде 

заключено ліцензійний договір на впровадження технології периклазовуглецевих вогнетривів 

на підприємстві ТОВ «ВО«Запоріжспецогнеупор» на основі патенту 79197 «Спосіб виготовленя 
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магнезіальновуглецевого вогнетриву». В листопаді 2011 р. почалось освоєння нового цеху з 

виробництва імпортозамінюючої продукції – периклазовуглецевих вогнетривів за 

рекомендаціями авторів проекту, що забезпечить підвищення міцності виробів за рахунок 

самоармування вуглецевої звязки цих вогнетривів при синтезі наночастин -SiC із компонентів 

(-CH3) – (SiO2)n – С в процесі експлуатації вогнетривів. 

 

Дослідження електрохімічних процесів формування електродних матеріалів для 

потреб водневої енергетики та охорони довкілля. Науковий керівник: д.т.н., проф. 

Байрачний Борис Іванович. Обсяг фінансування 922015грн. 

Створено вдосконалену математичну модель розподілу потенціалу й струму у біполярній 

ячейці воднолужного електролізу, яка дозволяє кількісно оцінити можливості інтенсифікації 

процесу електролізу і зменшення питомих витрат електроенергії в умовах надвисоких густин 

струму і інтенсивного газовиділення. 

Створено комплекс принципово нових вимог до конструкцій біполярних електродів і 

физіко-хімічних властивостей їх поверхні; як електродні матеріали у біполярних ячейках 

воднолужного електролізу використані плетені сітчасти електроди, що отримані методом 

саржевого і полотняного плетіння, помірної товщини (0,5 – 1 мм) і щільно притиснуті до 

діафрагми. 

Створено новий, двохрівневий підход до формування електрохімічно доступної 

розвиненої поверхні електроду з використанням ступеневого електролізу при формуванні міцно 

зчеплених з основою дендритних структур і оптимізації геометрії складових електродів для 

ефективного накопичення твердих продуктів електролізу. 

Розроблено новий спосіб формування мультишарових покрить Сu/(Ni-Cu) з 

використанням полілігандного пірофосфатно-амонійного електроліту в поєднанні з 

оптимізацією програмованого струму і гідродинамічного режиму, що дозволяє формувати 

покриття, яки безпористі при товщині 2 мкм и мають мікротвердість на рівні хромових покрить 

без погіршення пластичності. 

Розроблено новий спосіб  вольтамперометричного аналізу фазового складу покриттів, яки 

містять нікель, з використанням амінооцетової кислоти при зміні швидкості розгорнення 

потенціалів, що дозволяє селективно розчиняти усі фази в покритті. 

Запропоновано механізм взаємодії електрокаталітичних електродних матеріалів з воднем 

та киснем при їх рекомбінації в молекули, що забезпечує зменшення перенапруги. Отримано 

нові види композиційного покриття на основі заліза з добавками рідкоземельних металів (La, 

Ce), які мають високу каталітичну активність щодо процесу окиснення моноксиду вуглецю у 

маловмісних газових сумішах (коефіцієнт переведення СО в СО2 при вмісті Ce та La 3,8% – 

8,5% складає 90  95 %) та у воднолужному електролізі (вміст мішметалу у кількості 0,5% 

забезпечує зниження перенапруги виділення водню на 100 мВ). 

Створено новий багаторівневий спосіб знезараження води систем рециркуляції 

електрохімічним дозуванням дезинфікуючих агентів (міді та срібла) відповідно до кількісних та 

якісних показників мікробіологічного забруднення. 

Розроблено новий спосіб селективного вилучення металів з розчинів у вигляді 

комплексних малорозчинних сполук (NH4)2PtCl6, Pd(NH3)2Cl2, Rh(NH3)3Cl3 з подальшим 

хімічним або електрохімічним відновленням металів чистотою 99,99 % електроекстракцією з 

суспензії. 

Виділені з техногенних відходів метали (Pd, Pt) іммобілізовані наночастинками в 

електропровідну полімерну матрицю в синтезі модифікованих електродів для застосування при 

синтезі органічних сполук, а також як чутливого елемента у амперометричному сенсорі 

детектування водню. 

Створено теоретичні основи рециклінгу техногенних відходів, які містять Pd, Pt, Rh, що 

дозволяє виявити лімітуючи стадії і визначити фактори інтенсифікації процесів для підвищення 
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комплексності переробки відходів, яке обумовлене отриманням теоретичних рішень, 

пов’язаних зі зниженням втрат цінних металів і одержанням кондиційних концентратів 

платиноїдів та технологій їх отримання.  

За результатами досліджень захищено 1 кандидатську дисертацію, підготовлено до 

захисту у 2012 році 5 кандидатських дисертацій. Опубліковано 1 підручник з грифом 

МОНмолодьспорт України № 1/11-7443 від 06.08.2010 р., 1 посібник; 63 статті у фахових 

виданнях (у т.ч. 8 заруб.), з них 7 публікацій у журналах, що входять до науково-метричних баз 

даних; 124 матеріалів конференцій та тез доповідей (82 – на міжнародних, у т.ч. 39 на заруб.); 

отримано 22 патенти України на винаходи. 

Результати досліджень дозволять створити комплекс заходів, які можуть бути використані 

для інтенсифікації воднолужного електролізу або зменшення питомих витрат електроенергії 

для підвищення конкурентоздатності існуючих біполярних електролізерів у галузі хімічної 

промисловості і перспективних енерготехнологіях водневої енергетики. 

Запропоновано використання біполярної ячейки з відсутністю вільної міжелектродної 

відстані. Використання подібної схеми дозволить підвищити робочі густини струму 

біполярного воднолужного електролізеру на 75-100% без суттєвого підвищення питомих 

витрат електроенергії. У разі роботи електролізеру на штатних густинах струму можливе 

зменшення падіння напруги на ячейці на 4-6 %. Інвестиційна привабливість такого рішення 

зумовлена перспективами суттєвого енергозбереження. 

Результати моделювання також було використано при створенні ячеек 

електрохімічних генераторів розчинів активного хлору. Отримані результати переконливо 

свідчать про адекватність і доцільність використання створеної моделі. 

Електроди заданої форми з електрохімічно доступною розвинутою поверхнею доцільно 

використовувати при переробці рідких металвмісних відходів на металоброблюючих 

підприємствах; конкурентноспроможность обумовлена підвищенням продуктивності при 

експлуатації, а також можливістю вилучення металів у вигляді більш дорогого товарного 

продукту, наприклад, товстого мідного аноду, з використанням цього електроду; інвестиційна 

привабливість обумовлена можливістю виготовлення електроду на підприємстві з 

використанням мідьвмісних відходів. 

Мультішарові покриття Сu/(Ni-Cu) доцільно використовувати для надання одночасно 

механічного і антикорозійного захисту поверхні виробів, особливо виготовлених з 

електронегативних і порошкових матеріалів, наприклад, з неодимових магнітів, що 

використовують в електроніці, автомобілебудівництві та інш.; конкурентноспроможность 

обумовлена підвищенням мікротвердості поверхні від відповідної нікелю до відповідної 

хрому без погіршення пластичності одночасно з захистом від корозії електронегативної 

основи без знищення самого покриття в процесі експлуатації; інвестиційна привабливість 

обумовлена зниженням витрат при осадженні покриття за рахунок зменшення стадій 

технологічного процесу, економії води і анодів. 

Конкурентоспроможність запропонованого сульфаматний електроліта осадження КЕП 

залізо-нікель-мішметал обумовлена тим, що з нього формуються з підвищеним зчепленням з 

основою покриття для використанні їх у якості катодного матеріалу у воднолужному 

електролізі та пристроях окиснення моноксиду вуглецю та вуглеводнів. Інвестиційна 

привабливість каталітичних композиційних покрить на основі заліза з домішками 

рідкоземельних металів обумовлена зниженням енерговитрат та коштів сировини при 

використанні їх у хімічній промисловості, захисті навколишнього середовища та при 

воднолужному електролізі. 

Запропоновано ферованадієвий сплав, що дозволить зменшити перенапругу виділення 

кисню на 200-250 мВ у порівнянні з існуючими електродними матеріалами. 
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Розроблені основи технологічного ланцюга: знезаражування рециркуляційних вод іонами 

срібла та міді у «шоковому» режимі з послідуючею подпиткою іонами компенсуючими втрати 

срібла та міді включаючу в себе і систему забезпечення екологічної безпеки процесу. 

Розроблена принципово нова технологічна схема вилучення металів з відпрацьованих 

каталізаторів, яка запропонована у рециклінгу платинових металів у хімічній промисловості та 

ін. Конкурентоспроможність обумовлена підвищенням ступеню вилучення платинових 

металів з максимальним (99,2–99,3 %) вилученням їх у розчин шляхом застосування 

комбінованих процесів, у яких сполучалися вилуговування з перколяцією, дією селективного 

окисника і проведенням процесу розчинення у замкнутому циклі. Інвестиційна привабливість 

обумовлена підвищенням ефективності переробки низьковмісної сировини, що містить 

платинові метали, а також можливість селективно без втрат відділяти цінні компоненти від 

основи, з меншими енерговитратами розділяти й одержувати кондиційні за чистотою метали; 

зниженням собівартості модифікованих електродів за рахунок зменшення вмісту платинових 

металів.  

 

Створення теоретичної концепції отримання спеціальних в’яжучих зі спрямованим 

регулюванням твердофазних реакцій обміну в системі (Ca, Sr, Ba)О – Al2O3 – ZrO2  – 

SiO2. Науковий керівник: д.т.н., г.н.с. Шабанова Галина Миколаївна. Обсяг фінансування 

631856грн. 

Теоретично обґрунтовано  можливість створення нового класу  вогнетривких цементів, що 

будується на прогнозуванні необхідних комбінацій фаз багатокомпонентної системи з 

урахуванням фазових рівноваг у субсолідусній області.   

Вперше створено теоретичну концепцію керування розвитком твердофазних реакцій 

обміну між сполуками системи (Ca, Sr, Ba)O – Al2O3- ZrO2- SiO2, що дозволило розробити 

фізико-хімічні засади одержання цементів поліфункціонального призначення на основі її  

композицій. Дослідження субсолідусної будови багатокомпонентної системи та потрійних і 

чотирикомпонентних псевдосистем, що її складають, виконання їх тріангуляції та тетраедрації 

дозволило надати геометро-топологічні характеристики фаз системи, а також побудувати графи 

взаємозв’язку елементарних трикутників та тетраедрів для прогнозування стабільних 

комбінацій фаз. Проведені фізико-хімічні дослідження системи дозволили розробити 

теоретичні принципи одержання і регулювання фазового складу вогнетривких  цементів 

спеціального призначення, що синтезуються в умовах різкого та повільного охолодження, 

детермінованих можливостями оборотності термодинамічної рівноваги в твердофазних 

реакціях системи (Ca, Sr, Ba)O – Al2O3- ZrO2- SiO2, доведено, що розрахунковий склад  

клінкерів з достатньою вірогідністю відповідає кількісному і якісному співвідношенню фаз у 

реальних клінкерах, що дає можливість цілеспрямованим синтезом отримувати новий клас 

вогнетривких  цементів заданого фазового складу. 

Цілеспрямованим синтезом вперше були отримані  експериментальні вогнетривкі цементи 

на основі тугоплавких  сполук системи заданого фазового складу, що забезпечує матеріалу 

високі експлуатаційні  показники при одночасній дії високих температур та руйнуючих 

навантажень. Виявлено умови синтезу, досліджено  особливості процесів фазоутворення та 

вивчено кінетичні закономірності твердофазних процесів, визначено енергію активації та 

константи швидкості реакцій мінералоутворення. Досліджено процеси гідратації, а також 

механізм тверднення, встановлено, що основними продуктами тверднення є алюмінати та 

силікати лужноземельних елементів, а також гідроксиди алюмінію, цирконію, барію як у 

кристалічному, криптокристалічному так і колоїдному стані, саме таке поєднання продуктів 

гідратації і забезпечує високі фізико-механічні та технічні властивості вогнетривкому  цементу 

спеціального призначення. 

Вперше отримано фундаментальні закономірності фазових рівноваг в багатокомпонентній 

системі (Ca, Sr, Ba)O – Al2O3- ZrO2- SiO2, створено та систематизовано базу термодинамічних 
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даних, визначені емпіричні залежності « склад-структура-властивості», а також методологічні 

розробки в напрямку оцінки експлуатаційної надійності бетонів в умовах температурних 

навантажень та агресивного середовища, що відповідає світовому рівню та внесли суттєвий 

вклад в розвиток фізико-хімії твердого тіла, а також сучасного матеріалознавства і можуть бути 

використані у фундаментальних дослідженнях багатокомпонентних оксидних систем, 

принципах прогнозування властивостей новітніх тугоплавких неметалевих матеріалів заданої 

структури та фазового складу, отриманих цілеспрямованим синтезом. 

Результати проведеної роботи використані у підготовці до публікації монографії 

«Вогнетривкі цементи на основі композицій багатокомпонентних систем» та «Текст лекцій з 

дисципліни «Загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», який 

надано до друку.  

За матеріалами роботи захищено 3 кандидатські дисертації, видано 1 навчальний посібник  

з грифом МОНмолодьспорт України. 

Опубліковано статей у фахових виданнях 43, з них публікацій у журналах, що входять до 

науково-метричних баз даних - 8  матеріалів конференцій та тез доповідей – 66. 

Отримано рішення № 4562/ЗУ/10 від 09.12.2010 про видачу деклараційного патенту на 

корисну модель. 

Спеціальні композиційні матеріали на основі вогнетривких цементів поліфункціонального 

призначення з високими експлуатаційними характеристиками можуть знайти своє застосування 

як в’яжучий матеріал у складі вогнетривких набивних мас, бетонів, торкрет-мас та обмазок для 

футеровок корозійно- і теплонапружених ділянок високотемпературних агрегатів з 

температурою до 2500 
0
С хімічної, нафтохімічної та металургійної галузей промисловості. 

Використання розроблених матеріалів дозволить знизити енергозатрати на виготовлення 

великогабаритних виробів складної конфігурації та підвищити термін експлуатації. 

 

Підвищення точності вимірювальних перетворювачів засобами вбудованого 

тестового контролю. Науковий керівник: д.т.н., проф:Кондрашов Сергій Іванович. Обсяг 

фінансування 180701грн. 

Отримані нові рішення та розроблені нові методи, методики і технології контролю 

вимірювальних перетворювачів з нелінійними поліноміальними та дробово-раціональними 

функціями перетворення на основі дослідного зразка мікропроцесорної системи тестового 

контролю сумісного з персональним комп'ютером та дослідних зразків термоелектричного та 

ємнісного вимірювальних перетворювачів з елементами самоконтролю і корекції похибок. 

Також розроблено на основі теорії реляційно-різницевих моделей систему контролю якості 

ізоляції трубопроводів методом вимірювання значення поляризаційного потенціалу.  

Розроблені наступні методи та методики: 

- метод синтезу узагальнених реляційно-різницевих динамічних операторів корекції 

вимірювальних перетворювачів з нелінійними дробово-раціональними функціями перетворення 

для ємнісних вимірювальних перетворювачів, в тому числі у задачах вимірювання 

поляризаційного потенціалу; 

- методи розрахунку параметрів системи тестового контролю для вимірювальних 

перетворювачів з нелінійними дробово-раціональними функціями перетворення, в тому числі і 

для систем вимірювання поляризаційного потенціалу. Розроблено узагальнену метрологічну 

модель системи контролю якості ізоляції;  

- методи дослідження похибок термоелектричних вимірювальних перетворювачів з 

нелінійними поліноміальними функціями перетворення з використанням аналогово-цифрових 

перетворювачів високої розрядності (більш 14 розрядів) з частотними вихідними сигналами, 

аналогово-цифрових перетворювачів з подвійним інтегруванням та аналогово-цифрових 

перетворювачів з сігма-дельта модуляцією. Проведено порівняльного аналізу та на його основі 

розроблені аналогово-цифрової частини вимірювального каналу системи тестового контролю;  
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- розроблений дослідний зразок системи керуючого контролю при вимірюванні 

поляризаційного потенціалу на основі реляційно-різницевих моделей операторів корекції і 

зменшення похибок вимірювання; 

- методи розрахунку похибки нелінійності моделі для вимірювальних перетворювачів з 

дробово-раціональними функціями перетворення та на цій основі методики розрахунку 

параметрів системи тестового контролю на основі "лінеаризації" функціями перетворення 

методом гіпербол, проведення аналізу метрологічних властивостей цього методу; 

- методи застосування узагальнених реперних реляційно-різницевих моделей при 

вирішенні задач контролю якості сипких матеріалів у разі наявності обмеження на кількості 

контрольних зразків для побудови функціями перетворення по реперним точкам (на прикладі 

контролю вологості зерна); 

- методи атестації вимірювальних перетворювачів з нелінійними функціями 

перетворення, що відтворюються реперними точками у діапазоні вимірювання для 

метрологічного забезпечення систем неруйнівного контролю; 

- методи оцінки параметрів "метрологічного образу" АВІУС на рівні координації на 

основі теорії нечітких множин, синтезу багаторівневої інформаційно-метрологічної моделі 

метрологічного спостерігача, як експертної ситуаційної системи типу "ситуація–дія" з 

урахуванням систематичних похибок вимірювальних перетворювачів. 

За матеріалами роботи захищено: 1 докторська дисертація, 2 кандидатські дисертації. 

Видано 1 підручник з грифом МОН України, 2 навчальних посібника з грифом МОН України, 2 

навчальних посібника НТУ «ХПІ», опубліковано матеріалів та тез доповідей на конференціях – 

27, отримано 4 патенти. 

Результати роботи можуть бути використані в галузі – метрологічне забезпечення, 

метрологія, підприємства, що займаються вимірюваннями у виробничих умовах у робочих 

режимах. Можливість підвищення терміну експлуатації терморезисторів, термоелектричних 

перетворювачів у 2 – 3 рази, підвищення точності вимірювання тиску. 

 

Дослідження фізичних принципів оптимізації фотоелектричного перетворення в 

сонячних елементах з нанорозмірними сполученими шарами. Науковий керівник: д.т.н., 

проф. Хрипунов Геннадій Семенович. Обсяг фінансування 790424грн. 

Розроблені фізико-технологічні підходи до створення деградаційно стійких ефективних 

сонячних елементів (СЕ) на основі тонких плівок телуриду кадмію і монокристалів кремнію з 

нанорозмірними сполученими шарами та оптимізованим складом електрично активних 

точкових дефектів пріоритет наукової новизни яких підтверджено чотирма патентами України. 

Встановлено, що для СЕ скло/ІTO/CdS/CdTe/ІTO нанесення нанорозмірного шару міді на 

базовий шар при створенні тильного контакту до p
+
CdTe приводить до підвищення ККД 

приладових структур, сформованих на скляних підкладках до 9.5 %. При цьому оптимальна 

товщина нанорозмірного прошарку міді становить близько 0.6 нм.  

Показано, що ККД СЕ скло/ІTO/CdS/CdTe/Cu/ІTO з товщиною базових шарів CdTe 

2.5 мкм і 0.8 мкм у перші 1.5 – 2 роки експлуатації збільшується до 10.3 % і до 8 %, відповідно. 

При подальшій експлуатації до 8 років відбувається зниження ККД майже до початкового 

значення. Таким чином, шляхом іспитів зразків СЕ показано, що отримані приладові структури 

мають достатню стабільність для їх практичного застосування. Встановлено, що для гнучких 

СЕ поліімід/ІTO/CdS/CdTe/ІTO нанесення нанорозмірного пршарку міді при створенні тильного 

контакту приводить до підвищення ККД цих СЕ з 6.1 % до 9.2 % за рахунок збільшення усіх 

вихідних параметрів. Така ефективність спостерігається при товщині базового шару 3 мкм, 

товщині прошарку міді близько 0.6 нм, і товщині шару CdCl2 , при «хлоридній» обробці – 80нм. 

Для створення з нанорозмірними базовими шарами визначені оптимальні склади розчинів 

та розроблено електрохімічний метод виготовлення стехіометричних плівок телуриду кадмію 
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товщиною 100 нм з розмірами кристалітів на рівні 30 нм та сульфіду кадмію товщиною до 

300 нм. 

Встановлено, що для СЕ скло/ІTO/CdS/CdTe/ІTO нанесення нанорозмірного шару оксиду 

цинку між шарами n
+
ІTO і n-CdS приводить до підвищення ККД від 9.5 % до 10.8 %. Було 

визначено, що оптимальна товщина нанорозмірного прошарку оксиду цинку становить близько 

100 нм. Встановлено, що для гнучких СЕ 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 фізичні особливості технологічного процесу магнетронного осадження 

плівок сульфіду кадмію дозволяють знизити товщину плівки, при якій зникають наскрізні пори 

до 0.1 мкм, що призводить до підвищення на 10 % щільність фотоструму СЕ за рахунок 

збільшення коефіцієнта пропускання плівок CdS в діапазоні фоточутливості плівок CdTe. 

Розроблений спосіб відновлення ефективності плівкових СЕ, 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 міжвузлових катіонів CuCd
-
.  

Визначено, що для забезпечення коефіцієнта відбиття фотоактивної компоненти 

сонячного випромінювання від тильної поверхні Si-СЕ у межах 85 < R < 96 % необхідно 

використовувати тонкоплівковий двошаровий тильно-поверхневий рефлектор на основі 

композиції індій-олов'яного оксиду з інтерференційною товщиною 0.25 мкм і алюмінію. 

Вперше встановлено, що для Si-СЕ з горизонтальною діодною структурою n
+
-p-p

+
 типу на 

основі базових кристалів (Si-БК) марки КДБ-10, обробка стаціонарним магнітним полем (СМП) 

з індукцією 0.2 Тл забезпечує початкове підвищення ККД вказаних приладів приблизно у 1,2 

рази. Запропоновано механізм, згідно з яким СМП-обробка викликає перебудову первинної 

структури точкових дефектів і їхніх комплексів у Si-БК (Bi-Oi, VSi-Oi, VSi-Sii-VSi, Oi-Si-Oi), 

забезпечуючи виникнення нового ансамблю ТД (Bi-CSi, SiVxOy, SiO2), котрий знаходиться у 

метастабільному стані. 

Значимість науково-дослідної роботи полягає в розробці фізико-технічних основ методів 

формування СЕ з нанорозмірними сполученими шарами, які можуть бути реалізовані на 

підприємствах електронного профілю вітчизняної промисловості. 

За матеріалами досліджень захищена 1 кандидатська дисертація. Опубліковано наукових 

праць 75, з них у фахових виданнях 32, з них у журналах, що входять до науково-метричних баз 

даних 12, зроблено доповідей на конференціях 39 з них на закордонних 10. Отримано 4 патенти. 

Отримані результати можуть бути використані у навчальному процесі при підготовці 

високопрофесійних фахівців (бакалаврів, спеціалістів і магістрів) з матеріалознавства для 

електроніки і геліоенергетики, який проводиться викладачами кафедри ФМЕГ у рамках 

спеціальностей «Фізичне матеріалознавство» і «Мікро- та наноелектроніка»). Зокрема, 

розроблені фізичні принципи створять наукову базу навчального процесу, який спрямований на 

формування професійної компетентності в галузі оптимізації технологій, конструктивно-

технологічних рішень та режимів експлуатації сучасних приладів мікро- та наноелектроніки. 

Створені нові технологічні рішення виготовлення багатошарових плівкових структур 

можуть бути запроваджені у технологічні процеси підприємств, діяльність яких спрямована на 

розробку та виготовлення електронних виробів. У Харківській області потенційними 

споживачами науково-технічних результатів є завод імені Шевченка, радіорелейний завод, 

казенний оптико-механічний завод та Науково-технологічний комплекс «Інститут 

монокристалів» НАН України. Потенційним споживачем результатів, які можуть бути 

використані в космічній галузі є «Науково-дослідний інститут приладобудування» 

Національного комічного агентства України з яким кафедра активно співробітничає. 
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Лабораторна технологія гнучких плівкових СЕ з нанорозмірними сполученими шарами та 

надтонким базовим шаром CdTe являє собою конкурентноспроможний на міжнародному рівні 

комерційний продукт. Це обумовлено тим, що існуючи промислові аналоги плівкових СЕ на 

основі CdTe виробництвом яких у світі займаються лише три компанії (First Solar, USA; Anteс, 

Germany; SSE, Italy) за техніко-економічними показниками суттєво поступаються приладовим 

структурам, які будуть розроблені на кафедрі. Тому вже зараз при особистих контактах 

керівника запропонованого проекту з одним із співвласників фірми SSE доктор A. Romeo з боку 

цієї фірми було виявлено зацікавленість до співробітництва в галузі створення технології 

гнучких сонячних елементів. 

Розроблений метод виготовлення прозорих електродів ITO на поліамідних підкладках 

впроваджені в Науково-дослідному технологічному інституті космічної агенції України 

(Харків) при розробці гнучких модулів СЕ на основі кремнію, що підтверджено актом 

впровадження. 

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. 

 

Дослідження фізико-хімічних основ утворення і утилізації побічних продуктів 

отримання метанолу окисненням вуглеводнів та при конверсії оксиду вуглецю. Наукові 

керівники: д.т.н., проф. Лобойко Олексій Якович, к.т.н., доц. Слабун Іван Олександрович. 

Обсяг фінансування 324684грн. 

Розроблена і відпрацьована (на реакції низькотемпературної конверсії СО) методологія 

створення кінетичного рівняння каталітичної реакції, у т.ч. при наявності багатокомпонентної 

вихідної реакційної суміші. Розроблена методологія досліджень будь-яких гетерогенно-

каталітичних реакцій, яка базується на: забезпечені стабільної активності каталізатора протягом 

кінетичного експерименту; визначенні фізичної моделі каталітичної реакції, і на цій основі, 

розроблення теоретичної структури кінетичного рівняння; обґрунтованні визначення значень і 

функціональних залежностей кінетичних і адсорбційних констант кінетичного рівняння і 

створенні кінетичного рівняння адекватного реальному перебігу реакції.  

Розроблена кінетична модель сумісно перебігаючих реакцій (цільової – конверсії оксиду 

вуглецю, небажаної побічної – синтезу метанолу), які протікають на низькотемпературному 

ступені стадії конверсії СО в виробництві аміаку, та метод утилізації (розкладу) метанолу, як 

побічного продукту. 

Створена кінетична модель дозволить оптимізувати цю стадію виробництва аміаку і, перш 

за все, знизити витрати водяної пари щонайменше на 0,109 Гкал/тNH3, що еквівалентно 

заощадженню щорічно близько 3,5 млн. грн. на одному агрегаті виробництва аміаку 

продуктивністю 1420 тис. т NH3/добу [в Україні експлуатується 10 агрегатів продуктивністю 

1360-1500 т NH3/добу; 8 агрегатів – 600 т NH3/добу]. 

Розробка методу утилізації формальдегіду, як побічного продукту у технології метанолу 

прямим окисненням вуглеводнів природного газу, ліквідує одну із перешкод щодо 

впровадження цієї технології метанолу у нафтогазових комплексах України, Росії, ін. держав. 

Крім того, зменшить експлуатаційні витрати для виробництва метанолу. 

Розробки теоретичних основ низькотемпературної конверсії СО, у т.ч. у виробництві 

такого багатотонажного продукту як аміак, та одержання метанолу – інгібітору 

гідратоутворення – неповним окисненням вуглеводнів природного газу знаходяться на рівні 

світових. 
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Результати досліджень по кінетиці синтезу метанолу при низькотемпературній конверсії 

оксиду вуглецю в сукупності з результатами попередніх робіт можуть бути використані для 

розробки пропозицій щодо оптимізації (у т.ч. зменшенню витрат водяної пари) середньо- та 

низькотемпературних ступенів конверсії СО працюючих (ЗАТ “Северодонецьке об’єднання 

“Азот”; ВАТ “Концерн Стирол”, м. Горлівка; Черкаське ВАТ “Азот” та ін., всього шість 

підприємств України) та при проектуванні нових виробництв аміаку, а також при розробці 

методу утилізації метанолу як побічного продукту з регенерацією водню, втраченого на його 

утворення. Отримані дані будуть ще більше затребувані для оптимізації стадії конверсії СО при 

заміні природного газу на тверде паливо як сировини виробництва аміаку, а також при 

переробці відхідних газів металургії в продукти неорганічного синтезу та у синтетичні моторні 

палива. 

На грунті аналізу кінетичних закономірностей та кінетичної моделі рекомендовано 

(обгрунтовано) зниження співвідношення водяної пари до сухого газу з регламентного (0,44:1) 

до (0,385-0,40):1, що забезпечить економію енерговитрат на 0,109Гкал/тNH3 , тобто 

3,45млн.грн./рік на одному агрегаті виробництва аміаку. В Україні експлуатується 18 агрегатів 

(10-ть – продуктивністю 1420 тNH3 /рік; 6-ть - 600 тNH3 /рік). 

Результати досліджень по каталітичному дегідруванні формальдегіду і пропилового 

спирту можуть бути використані при розробці безвідходного методу отримання метанолу – 

інгібітору гідратоутворення неповним окисненням природного газу безпосередньо на об’єктах 

нафтогазового комплексу та для підвищення конденсатовилучення при розробці 

газоконденсатних покладів. Безвідходність такого виробництва значно підвищить його 

інвестиційну привабливість для нафтогазового комплексу України, Росії, Канади, Норвегії, ін. 

За результатами роботи захищена 1 кандидатська дисертація, отримано 1 патент України 

на винахід, опубліковано 3 статті у фахових виданнях та 15 матеріалів і тез доповідей, 

підготовлено до видання 2 методичні вказівки до лабораторних робіт за дисципліною 

«Виробництво каталізаторів і адсорбентів» для студентів спеціальності 7.05130101 «Хімічні 

технології неорганічних речовин» усіх форм навчання. 

 

Дослідження і розробка експериментальних залізовуглецевих сплавів із заданим 

градієнтом складу і властивостей. Науковий керівник: д.т.н., проф. Товажнянський 

Леонід Леонідович. Обсяг фінансування 402076грн. 

Вперше доведено, що зародження карбідного шару при дифузійному карбідному 

поверхневому легуванні (ДКПЛ) може протікати і шляхом реакції безпосередньо на поверхні і 

шляхом дифузії карбідоутворювача в сплав, що легується, із наступним зв’язуванням в карбід. 

При цьому, для локалізації хімічної реакції на поверхні поверхнева концентрація 

карбідоутворювача в ході легування повинна бути менше критичної концентрації, що викликає 

поліморфне γ→α перетворення залізної матриці, а концентрація вуглецю – вище критичної 

концентрації карбідоутворення.  

Вперше проведено аналіз можливості самоорганізації карбідних шарів при дифузійному 

поверхневому легуванні залізовуглецевих сплавів такими елементами як: Ti, Zr, V, Nb, Ta, W, 

Mo. Доведено, що окрім ДКПЛ залізовуглецевих сплавів хромом, процес може піти шляхом 

самоорганізації при поверхневому легуванні Mo, W і V. При цьому природа дифузійного 

легування залізовуглецевих сплавів Mo, W і V вирішальним чином залежить від технологічних 

факторів: в умовах, що знижують енергію зв’язку в карбідах і при підвищеній температурі 

процес піде шляхом самоорганізації; у протилежному випадку – як процес, що веде до 

утворення термодинамічно-стабільних продуктів. Дифузійне легування залізовуглецевих 

сплавів Ti, Zr, Nb і Ta протікає як реакційно-, дифузійно-, і реологічно- контрольований процес, 

що призводить до утворення термодинамічно-стабільних продуктів. Самоорганізація карбідних 

шарів при поверхневому легуванні цими елементами в дослідженому діапазоні технологічних 

режимів неможлива. 
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При дослідженні нової методики активації шихти, яка полягає в сумісному введенні 

активатора що містить азот (NH4Cl) і розкислювача (ферросілікохрому ФХС48), одночасно, із 

застосуванням негерметичних реакційних камер, якісно змінились склад і структура покриттів, 

що утворюються при обробці по технології ДКПЛ. Як показали результати рентгенівського і 

флуоресцентного аналізу, головною фазою в покритті, що утворюється, стає змішаний нітрид 

хрому (Cr, Fe)2N. Встановлено, що при підвищенні температури обробки і часу ізотермічної 

витримки покриття (Cr, Fe)2N набуває текстури з плоскостями (00l) паралельно поверхні 

підкладки. В результаті була розроблена нова ресурсозбережуюча технологія дифузійного 

поверхневого легування сплавів нітридом хрому Cr2N (або нітридом змішаного складу (Cr, 

Fe)2N, де масова частка хрому змінюється від 77 до 94%). Помітною перевагою нової технології 

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

витрат базових компонентів шихти при її циклічному використанні і можливості застосовувати 

негерметичні реакційні камери.  

Вперше розроблені комплексні режими термічної обробки основних класів 

конструкційних і інструментальних сталей, що включають стадію ДКПЛ. Відмінною 

особливістю нових режимів термічної обробки є: зміна температур нагрівання під загартування, 

в узгодженні із локальною системою легування перехідної зони (знаходяться по відповідним 

діаграмам стану); застосування перекристалізації для всіх марок сталей окрім наслідно-

дрібнозернистих; застосування додаткового дифузійного відпалу для деталей із пониженим 

вмістом вуглецю в перехідній зоні. Вперше запропоновані спеціальні методи фінішної 

термічної обробки градієнтних сплавів, отриманих по технології ДКПЛ, що створені для роботи 

в умовах абразивного зносу і в умовах корозії в середовищах окислювачах. Так перші повинні 

проходити фінішну термічну обробку в середовищі піролізу вуглеводнів, із метою 

максимального насичення карбідного шару вуглецем, підвищення поверхневої твердості та 

зносостійкості. Сплави із поверхневим шаром складу Cr23C6, Cr7C3, (CrxFey)23C6, (CrxFey)7C3, 

Cr2N, (Cr, Fe)2N, що створені для роботи в умовах корозії, в середовищах окислювачах, повинні 

проходити фінішну термічну обробку на повітрі (при температурі нагріву до 900-950 ºС) із 

стадією попереднього нагріву при 450-550 ºС протягом 1-2 годин, із метою пасивації 

поверхневих мікродефектів.  

Встановлено, що в умовах високотемпературної газової корозії при термоциклічних 

режимах роботи найвищу надійність мають жаростійкі сплави систем Ni-Cr і Fe-Ni-Cr. 

Присутність легуючих елементів, які широко використовуються для підвищення міцності при 

високій температурі, але активно утворюють хлориди при низьких температурах (такі елементи 

як Al, Ti, W і т.д.), негативно впливає на надійність сплавів і виготовленої з них пічної 

оснастки. Тому для виготовлення реакційних камер і технологічної оснастки для обробки по 

технології ДКПЛ найбільш придатні жаростійкі сталі складу Х23Н18, Х25Н20, або ніхром 

Х20Н80. В якості малоінерційної волокнистої футеровки печей найбільш придатні стабілізовані 

волокнисті матеріали, наприклад МКРВЦ – 160. 

Практичне використання результатів роботи можливе насамперед у машинобудуванні. 

Широкий спектр масових деталей машинобудування, таких як шестерні, підшипники, 

плунжерні пари, золотники, лопатки, запірна арматура, інструменти – потерпають від 

абразивного, кавітаційного, корозійного, ерозійного та інших видів зносу. Традиційними 

методами підвищення стійкості таких деталей є цементація, азотування, нітроцементація, та 

методи швидкісної поверхневої обробки (електроіскрової або газо-полум’яної). Але, оскільки 

технічний ліміт покращення зносостійкості цими методами вже досягнуто, а набутого рівня 

стійкості для більшості деталей недостатньо, ведуться інтенсивні розробки і впровадження у 

виробництво нових технологій, серед яких технології отримання сплавів і деталей із заданим 

градієнтом складу і властивостей займають особливе місце. 

Конкурентоспроможність технології ДКПЛ, в першу чергу, обумовлена: стійкістю 

виготовлених виробів, екологічною чистотою, величезною економією легуючих елементів, 
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циклічним використовуванням робочих сумішей, відсутністю принципових обмежень на 

геометрію і розмір деталей, а також на хімічний і фазовий склад захисного шару в межах 

обраних систем легування.  

Вартість деталей, виготовлених по технології ДКПЛ, становить лише 30-40% вартості 

аналогічних деталей виготовлених із спеціальних високолегованих сплавів (наприклад 

нержавіючих сталей). У разі збереження вихідного сплаву чи заміни його на аналогічній по 

вартості деталі виготовлені по технології ДКПЛ коштують лише на 25-40% дорожче 

незахищених при 2-5 кратній перевазі у стійкості чи довговічності.  

За результатами роботи опубліковано 4 статті у фахових виданнях. Подано 2 заявки на 

отримання патентів: 1) На ресурсозбережуючий склад шихти для дифузійного легування 

залізовуглецевих сплавів 2) На метод отримання дифузійно-легованих деталей із заданим 

градієнтом складу і властивостей. 

На цей час, розроблено кілька інвестиційних проектів із впровадження технології ДКПЛ 

обсягом інвестування від 1000 до 10000 тис. грн. і строком окупності 12-18 місяців.  

Розроблена технологія проходить промислові випробування на кількох машинобудівних 

підприємствах (ХТЗ, ХЄМЗ «IPEC» та ін.).  

 

Створення фізико-хімічних основ синтезу регульованого модифікованого шару на 

поверхні силікатних стекол та процесів формування покриттів поліфункціонального 

призначення. Науковий керівник: д.т.н., проф. Ситник Римма Дмитрівна. Обсяг 

фінансування 162651грн. 

Розроблені методи, які дозволяють провести процеси отримання літійвмісного шару для 

наступного модифікування його кремнійорганічними сполуками.  

Визначені фізико–хімічні властивості солей літію в суміші лужних і лужно–земельних 

металах.  

Вивчена розчинність солей літію, калію, кальцію, магнію в гідролізаті тетраетоксисилану.  

Встановлена послідовність введення солей в золь силіцієвої кислоти. Розроблені 

експериментальні склади середовищ для обробки поверхні скла.  

Визначені реологічні властивості розроблених складів розчинів ( = 2,35 – 2,75 Па) і 

густини ( = 0,97 – 0,985 г/см
3
).  

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

нанесення ( = 10 – 20 с) ПУР на товщину та суцільність покриття.  

Досліджені поверхня, склади та форми стекол, придатних для активації методом зель–гель 

технології.  

Вивчені геометричні показники стекол (неплоскостність, непаралельність, 

різнотовщинність). Визначено взаємозв’язок геометричних показників поверхні скла 

(площинність, паралельність) з фізико-хімічними властивостями скла. Показано, що відхилення 

від норм  цих  показників  впливає  на  структуру поверхневого шару скла, тобто на якість 

носія. 

Були визначені оптимальні розміри і товщина зразків стекол (40 – 50 × 40 – 50, товщина h 

= 4 мм).  

Досліджені параметри золь–гель процесу одержання активованої поверхні скла. Визначені 

температура поверхні скла и тривалість обробки розробленими ПУР, що складає 150  10 
о
С, 15 

 20 с відповідно; швидкість нанесення – 1  1,5 мм/с залежно від складу розроблених ПУР. 

Вивчені механічні властивості активованої поверхні скла.  

Встановлено, що поверхні стекол, активовані нітратвмісними ПУР, мають підвишену  

міцність  при  500  600 
о
С,  хлоридвмісними  ПУР – 300 

о
С та 500 

о
С.  

Встановлено, що при збільшенні тривалості термообробки стекол більше 40 хв 

зменшуються механічні властивості активованих стекол.  
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Проведені теоретичні дослідження процесів активації поверхні стекол, зроблені 

термодинамічні та структурні розрахунки розроблених складів ПУР.  

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.   

Розроблені наукові основи одержання активних носіїв з багатокомпонентних промислових 

стекол. 

Проведені дослідження активації поверхні Na-Ca-Si та Al-B-Si стекол з застосуванням 

методу низькотемпературного іонного обміну (золь –гель метод) літійвмісними ПУР. 

Показано, що Al-B-Si скло має більш активну поверхню, ніж Na-Ca-Si, для подальшого  

модифікування. 

Розроблені методи, що дозволяють проводити процеси отримання літійвмісного шару для 

наступного модифікування його кремнійорганічними або органічними сполуками методом 

золь-гель технології на натрійкальций силікатних та алюмоборосилікатних стеклах. 

Створені фізико-хімічні основи процесу отримання біологічно активних стекол для 

застосування і біотехнологіях або стекол архітектурно-будівельного призначення. За темою 

опубліковано: патентів -1; тезисів на наукових конференціях – 11; наукових статей – 5. 

В результаті проведення досліджень розроблена схема технології одержання носіїв, 

активованих літійвмісними середовищами методом золь-гель технології з подальшим хімічним 

модифікуванням та отриманням біологічно активних стекол для застосування в біотехнології. 

Ці розроблені методики можуть з’явитися конкурентоспроможними, оскільки потребують 

менших капіталовкладень, ніж існуючі. Скляні носії з іммобілізованими ферментами можуть 

застосовуватися в якості каталізаторів багаторазового застосування в тих закладах чи 

підприємствах, які націлені на отримання цільового продукту за допомогою ферментного 

каталізу (наприклад, в біореакторах змішування, наприклад, при одержанні глюкозних сиропів 

з крохмалю тощо). Також одержані стекла з модифікованою поверхнею можуть 

застосовуватися в хроматографії біополімерів. Метод забарвлення скла за допомогою 

ковалентного зв’язування фарби з його поверхнею може знайти своє місце в технології 

виробництва скла для застосування забарвлених стекол в архітектурі чи дизайні, так як такі 

стекла відрізняються особливою світлостійкістю і міцністю зв’язування фарби з поверхнею 

скла. 

 

Чисельне моделювання перехідних процесів теплообмінних апаратів для 

застосування в системах автоматичного регулювання енергетичних та 

енерготехнологічних установок. Науковий керівник: д.т.н., професор Левченко Борис 

Олексійович. Обсяг фінансування 319404грн. 

Розроблен принципово новий метод аналізу нестаціонарних процесів теплообмінних 

апаратів рекуперативного типу. 

Розроблена математична модель динаміки теплообмінного апарату складається з системи 

диференційних рівнянь гіперболічного типу. Застосування методу рахунку, що біжить, щодо 

вирішення зв’язаних в систему диференційних рівнянь математичної моделі представляє собою 

наукову новизну цієї науково дослідної роботи. Отриманий алгоритм для аналізу динаміки 

теплообмінного апарату на основі сіткових рівнянь був досліджено на стійкість і збіжність. 

Процеси динаміки теплообмінних апаратів формулюється в більш точній постановці, 
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тобто теплообмінних апаратів (ТА) розглядається як об'єкт з розподіленими параметрами без 

обмежень на схеми руху теплоносіїв та характер температурних збурень і значення водяних 

еквівалентів. 

Абсолютна стійкість та висока сходимість дозволяють застосовувати метод для аналізу 

динаміки пластинчатих та трубчатих теплообмінних апаратів зі складною схемою руху 

теплоносіїв при різноманітних законах зміни температури потоків при вході в апарат.  

Розроблені чисельні алгоритми для визначення динамічних характеристик пластинчатих 

теплообмінних апаратів зі зворотною схемою руху теплоносіїв для миттєвого, 

експоненціального та гармонійного закону зміни температури гріючого теплоносія, а також для 

трубчатих теплообмінних апаратів зі складною схемою руху теплоносіїв. 

Багато параметричні дослідження були проведені для одно- та багатоходових схем руху 

теплоносіїв в межах широкого діапазонах зміни параметру темпу підвищення температури 

гріючого теплоносія та витрат теплоносіїв. 

Отримані динамічні характеристики рекуперативних теплообмінних апаратів  для 

раптового експоненціального та гармонійного  законів зміни температури гріючого теплоносія, 

а також структура розподілу температури в елементах розрахункової системи в різні моменти 

часу перехідного процесу. 

Розроблена методика і виконані розрахунки динаміки трубчастого повітрепідігрівача 

котла зі складною схемою руху теплоносіїв, що підтвердили ефективність чисельного аналізу 

перехідних процесів в реальних ТА. 

Результати розподілу температури пластинчатих теплообмінних апаратів в стаціонарному 

стані дозволяє визначати фактичне значення середнього температурного напору, що виключає 

його розрахунок по наближеним формулам. 

Для застосування метода в інженерних розрахунках та наукових дослідах для ПВЕМ 

розроблен комплекс програм розрахунку динамічних та статичних характеристик 

рекуперативних теплообмінних апаратів, який є основою системи їх автоматизованого 

проектування. Програми містять процедуру ТЕМР, яка є універсальною в частині її 

застосування для різноманітних типів теплообмінних апаратів та схем руху теплоносіїв. 

Отримані математичні рішення дозволяють розширити наявний арсенал математичних 

моделей та методів моделювання теплообмінних систем включають рекуперативні апарати 

безперервної дії. 

Результати виконання проекту можуть бути застосовані в теплоенергетиці, 

енергомашинобудуванні, хімічному машинобудуванні, нафтохімічному виробництві та інших 

галузях промисловості, при розробці систем автоматичного регулювання теплових схем 

енергетичних і єнерготехнологічних установок, для термостатировання електрофізичних 

установ з вузьким інтервалом змін температури об’єкту; в регенеративних схемах ГТУ та 

парогазових установок; в розробках автоматичного управління перехідними процесами парових 

котлів та ін. 

Економічний ефект очікується в проведенні на основі розробленої математичної моделі 

процедури оптимізації з метою зниження масогабаритних та енергетичних характеристик 

теплообмінних апаратів. Методики розрахунку перехідних теплових процесів, що 

розробляються, передбачається використовувати при виконанні договірних тим з організаціями 

Харківського регіону, - ВАТ Укренергочермет, Гипрококс і Харківський турбінний завод. 

За результатами роботи опубліковано: навчальний посібник – 1; статей – 4; публікації 

представлені у наукометричних базах даних – 2;тез доповідей -5, доповідей на конференціях -8. 

Впровадження ефективних чисельних методів розрахунку перехідних характеристик 

поверхневих теплообмінних апаратів типу «газ-газ», дозволить для розрахунку параметрів 

динаміки теплообмінних апаратів розробити універсальну програму для ЕОМ і зняти 

обмеження на вигляд схеми включення теплоносіїв, характер збудження «вхідної» температури 

одного з теплоносіїв.  
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Розвиток теорії та розробка узагальненої моделі механічної обробки композиційних 

матеріалів, призначення інструменту та режимів різання. Науковий керівник: д.т.н., 

проф. Тимофієв Юрій Вікторович. Обсяг фінансування 173590грн. 

Розроблена загальна математична модель, що описує фізичні явища в осередку деформації 

при контактній взаємодії ріжучої крайки інструменту з поверхнею композиційного 

(багатошарового) матеріалу. Основу моделі складають співвідношення теорії руйнування та 

контактного руйнування.  

Одержані співвідношення, що пов’язують довжину контакту по обробленої поверхні, 

пружне віджимання і шорсткість обробленої поверхні з фізичними параметрами матеріалу, що 

обробляється, такими як пружній опір прониканню у в’яжуче, виламування зрізаних пучків або 

волокон (в’язкі властивості), коефіцієнт внутрішнього тертя і технологічним параметром 

обробки – швидкістю різання. 

Розроблений загальний алгоритм по визначенню впливу технологічних факторів обробки 

(швидкість, глибина різання, подача) на характер руйнування та якість обробленої поверхні. 

Розроблені наукові основи контактної взаємодії і контактного руйнування у осередку 

деформації. 

Проведений аналіз впливу технологічних факторів обробки (швидкість, глибина різання, 

подача) і геометричних параметрів інструменту на зношування ріжучої крайки. 

Проведені дослідження впливу зносу на якість обробленої поверхні показали, що для 

склопластиків поперед усього збільшується шорсткість обробленої поверхні, ніж 

спостерігаються сколи, розшарування та прижоги. 

Розроблене математичне забезпечення, як сукупність алгоритмів з їх програмною 

реалізацією, призначене для здійснення автоматизованого вибору режимів механічної обробки 

композиційних матеріалів, зокрема, скло- і вуглепластиків. Також створений пакет прикладних 

програм дозволяє здійснювати вибір інструменту, а саме різців і свердла різних типів, що 

оснащені пластинами з твердосплавних матеріалів або синтетичними алмазами.  

Базуючись на закономірностях теорії механічної обробки волокнистих полімерних 

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

режимів різання матеріалів такого класу. 

За матеріалами роботи зроблено 6 публікацій у фахових виданнях та 4 виступів на 

семінарах та конференціях. на базі розробок НДР підготовлено цикл лекцій та практичних 

занять для студентів спеціальності «Автоматизація управління технологічними процесами» та 

«Технологія машинобудування», яки впроваджені в учбовий процес.  

На базі розробленої теорії та алгоритмів було розроблено математичне забезпечення щодо 

розрахунків режимів точіння та свердлення композиційних матеріалів. За результатами НДР 

були розроблені методичні рекомендації по вибору режимів обробки скло- та вуглепластиків, 

що ураховують зношування інструменту в процесі обробки. Рекомендації розроблені для 

твердосплавного інструменту і передані для використання на ХНВО „ФЕД”. 

Розроблене 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 вибір інструменту, а саме різців і свердла різних типів, що 

оснащені пластинами з твердосплавних матеріалів або синтетичними алмазами. Результати 

НДР передані до використання у відділення головного інженера та головного технолога ХНВО 

«ФЕД». 

 

Дослідження процесів взаємодії електромагнітних коливань з наведеними зовнішнім 

випромінюванням струмами у багатошарових структурах Науковий керівник: д.ф.-м.н., 

проф. Яковенко Ігор Володимирович. Обсяг фінансування 369956грн. 



 50 

Розроблена фізична модель появи одного з типів оборотних відмов напівпровідникової 

елементної бази електрорадіовиробів, яка заснована на взаємодії струмів, наведених зовнішнім 

імпульсним електромагнітним випромінюванням, з власними коливаннями напівпровідникових 

структур, комплектуючих електрорадіовироби. Встановлено, що дана взаємодія приводить до 

енергетичних втрат наведених струмів на збудження власних електромагнітних коливань 

напівпровідникової структури (встановлення режиму генерації коливань) та характеризується 

змінами вольт-амперних  характеристик напівпровідникових приладів (появі оборотних 

відмов). 

Вирішена задача збудження власних коливань напівпровідникових приладів (появи 

оборотних відмов) за рахунок енергії   струмів, наведених зовнішнім електромагнітним 

випромінюванням, в умовах,  коли вектор струму, наведеного електромагнітним 

випромінюванням, спрямовано по нормалі до межі напівпровідникової структури (перехідне 

випромінювання)  

Отримані розрахункові співвідношення для визначення кількісних характеристик 

оборотних відмов в умовах перехідного  випромінювання. Ці співвідношення зв’язують 

величину втрат енергії наведених струмів з фізичними параметрами напівпровідникових 

приладів та параметрами  діючого  імпульсного електромагнітного поля, що дозволяє   

визначати  характер та ступінь відхилень вольт-амперних  характеристик  напівпровідникових 

приладів ( кількісні характеристики оборотних відмов)  

Розроблений метод визначення кількісних характеристик  оборотних відмов 

напівпровідникових приладів, обумовлених взаємодією поверхневих коливань твердотільних 

структур зі струмами, наведеними електромагнітним випромінюванням  та спрямованими 

взовж  межі напівпровідникової структури (черенковське випромінювання). Отримані 

розрахункові співвідношення для визначення кількісних характеристик оборотних відмов в 

умовах черенковського випромінювання Ці співвідношення визначають характер та ступінь 

відхилень вольт-амперних  характеристик (кількісні характеристики оборотних відмов) в 

залежності від фізичних параметрів напівпровідникових приладів та за параметрами  діючого  

імпульсного електромагнітного поля (тривалістю імпульсу напруги). 

Результати  експериментальних досліджень впливу імпульсного електромагнітного 

випромінювання на вольт-амперні характеристики планарного кремнієвого діоду з бар’єром 

Шотки 2Д 922 В та епітаксіального   кремнієвого діоду КД 409 А у діапазоні напруг та струмів, 

що характеризують зворотні відмови  Доведено, що дія зовнішнього імпульсного 

електромагнітного поля характеризується появою ділянок вольт-амперних характеристик 

приладів з негативним  опором. На цих ділянках  зростання прямого струму супроводжується 

падінням напруги .  

За результатами досліджень захищена одна кандидатська дисертація. Опубліковано 7 

статей у фахових у журналах, що входять до науково-методичних баз даних.  Зроблено 7 

докладів  Міжнародних науково-практичних конференціях. 

Розроблені в роботі теоретичні (розрахункові) та експериментальні  методи дозволяють 

визначати характер впливу сторонніх факторів на працездатність електрорадіовиробів у галузі 

оборотних відмов.  

Отримані у НДР критерії оборотних відмов приладів НВЧ–електроніки, що пов’язані з 

дією наведених зовнішнім випромінюванням струмів,  застосовані при розробці  умов 

працездатності активних пристроїв радіоелектроніки (підсилювачів, генераторів та 

перетворювачів коливань міліметрового та субміліметрового діапазонів)  в умовах дії 

стороннього електромагнітного випромінювання . 

Результати, одержані в ході виконання роботи  впровадженні в Інституті  радіофізіки та 

електроніки НАН України (акт впровадження від 20.10.2010 р.). 

Галузі,  заклади,  підприємства,  організації, де можуть використовуватися результати 

роботи -  підприємства та організації Мінистерства освіти і науки, молоді та спорту  України , 
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де застосовуються сучасні електроні вироби ( персональні ЕВМ, системи зв’язку та обробки 

інформації) в умовах аварійного збою енергопостачання  - Інститут  радіофізіки та електроніки 

НАН України,  Харківський національний університет ім. Каразіна,  Національний науковий 

центр “Харківський фізико-технічний інститут ”. 

Автори проекту у 2009 році за видатні роботи у галузі фізики напівпровідників та 

напівпровідникового обладнання отримали премію Національної Академії Наук України ( 

цикл робіт “Коливальні і хвильові процеси НВЧ-діапазону в неоднорідній плазмі 

напівпровідників”).  
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б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-

дослідних робіт. 

 

Розробка моделей та методів для інформаційно-пошукових, лексикографічних та 

знання-орієнтованих інтелектуальних систем. Науковий керівник: д.т.н., проф. Шаронова 

Наталія Валеріївна.  

Розроблені теоретичні основи, здійснено визначення ознак та створення алгебро-логічних 

рівнянь для опису природно-мовних об’єктів. Розроблено систему семантичних ознак 

лінгвістичного корпусу текстів екологічної спрямованості. Побудовано математичну модель 

словозміни та словотворення термінів екологічного тезаурусу. Метою таких досліджень є 

розробка комплексу алгебро-логічних засобів формалізації лінгвістичних структур природної 

мови для поширення можливостей інтелектуального інтерфейсу користувача, подальша 

реалізація одержаних моделей у вигляді програмних продуктів. 

Отримані методологічні положення для основних моделей та методів, визначені 

морфологічні та семантичні ознаки та лінгвістичні закономірності для побудови базових 

мовних моделей у вигляді переліку ознак як семантичних змінних з їх значеннями, та системи 

алгебро-логічних рівнянь, які зв’язують ці змінні. Корпус текстів склав 2784 позиції, що є 

репрезентативним відносно даної галузі української мови і може вважатися одним із важливих 

результатів розробки лінгвістичних та системотехнічних засад лексичної (термінологічної) бази 

даних української мови з метою її подальшого впровадження в українській лінгвістичній 

мережі, яка створюється відповідно до Державної програми "Інформація. Мова. Інтелект". 

Отримані результаті мають теоретичне та практичне значення та можуть бути використані 

для моделювання інтелектуальних функцій людини, таких як розуміння, сприйняття та 

розпізнавання текстової слабко формалізованої інформації з застосуванням сучасних ЕОМ. 

 

Фізико-хімічне дослідження розчинів гідрогенхлориду у сумішах н-спиртів та 

сольволізу органічних хлорпохідних у цих розчинниках. Наукові керівники: д.т.н., проф. 

Байрачний Борис Іванович, к.х.н., проф. Булавін Віктор Іванович. 

Одержано нові, відсутні у світовій літературі, дані стосовно густини, в’язкості, 

діелектричної проникності змішаних розчинників (метанол – бутанол, метанол – пентанол, 

метанол – гексанол) у широкому температурному інтервалі (258,15 – 328,15 К). Аналіз 

залежності зміни густини, в’язкості, діелектричної проникності від складу суміші та 

температури дав певну інформацію про характер міжчастинкових взаємодій, які відбуваються в 

цих системах при зміні параметрів стану. 

Отримано нові, відсутні у світовій літературі експериментальні дані по електричній 

провідності гідрогенхлориду у цих сумішах у широкому температурному інтервалі; 

На підставі результатів, вказаних вище, розраховано відсутні у світовій літературі 

константи та термодинамічні характеристики асоціації іоногену, коефіцієнти активності та 

граничні молярні електричної провідності, коефіцієнти дифузії гідрогенхлориду. 

Встановлено основні закономірності, що визначають вплив температури та складу 

сумішей спиртів на електричну провідність, дифузію та асоціацію іоногену та іонів 

гідрогенхлориду і узагальнення щодо зв'язку характеру міжчастинкових взаємодій з фізико-

хімічними характеристиками змішаних розчинників; 

Нові фундаментальні дані при температурах 258,15 - 328,15 К необхідні для  розрахунку 

іонних рівноваг, що існують при перебіганні різноманітних хіміко-технологічних процесів, що 

перебігають у цих неводних середовищах (розробка високоємних конденсаторів, неорганічний 

та органічний синтез). Одержані коефіцієнти активності пропонується застосувати для 

створення єдиної шкали рН у неводних середовищах. 
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Розробка методів дослідження нелінійних задач динаміки багатошарових пластин та 

пологих оболонок. Науковий керівник: д.т.н., проф. Курпа Лідія Василівна. 

Розроблений метод дослідження статичної та динамічної стійкості багатошарових 

пластин.  

Знайдені аналітичні вирази для обчислення коефіцієнтів нелінійного звичайного 

диференціального рівняння, до якого зведено вихідну систему рівнянь при застосуванні 

одномодової апроксимації невідомих функцій. 

Розроблені алгоритми та програми для дослідження нелінійних коливань та стійкості 

багатошарових пластин та створено відповідне математичне забезпечення  в рамках системи 

Pole-RL.  

Розроблений метод дослідження нелінійних коливань ротору, який базується на 

використанні нелінійних нормальних мод та методу багатьох масштабів, виконано тестування 

алгоритмів. 

Практичний результат полягає в тому, що розвинуті методи присвячено дослідженню 

багатошарових оболонок та пластин виготовлених із сучасних композиційних матеріалів, які 

широко використовуються у авіаційній та машинобудівній промисловості. Методи  реалізовано 

у вигляді програмних комплексів, що дає можливість досліджувати динамічну поведінку 

елементів тонкостінних конструкцій складної форми в плані, які знаходяться під дією 

періодичних та статичних навантажень.  

 

Розвиток теоретичних основ синтезу геометрії та моделювання втомної міцності 

нових зубчастих зачеплень. Науковий керівник: д.т.н., проф. Ткачук Микола 

Анатолійович. 

Розроблені нові методи геометричного синтезу та розрахунку міцності нових 

перспективних видів зубчастого зачеплення, геометричні моделі зубчастого колеса та втомного 

руйнування зубця.  

Удосконалено методику синтезу спряжених поверхонь еволютних зубців та перехідних 

кривих; розроблені методи розрахунку геометрії еволютних зачеплень.  

Запропоновано дві методики дослідження контактних напружень в еволютних передачах. 

Також запропоновано проводити їх порівняльну оцінку по коефіцієнту зниження контактної 

напруженості. 

Побудовані параметричні, геометричні та скінченно-елементні моделі еволютних 

зубчастих коліс. 

Практична цінність розробки полягає в тому, що розроблені методики, алгоритми та 

моделі можуть використовуватися у прикладних дослідженнях, що дасть можливість скоротити 

вартість та терміни досліджень нових перспективних зубчастих зачеплень за рахунок наукового 

обґрунтування їх параметрів. 

 

Розробка теорії керування динамічною стійкістю швидкісних роторних систем за 

рахунок пружних опор підшипників ковзання і кочення. Науковий керівник:  д.т.н., проф. 

Гапонов Володимир Степанович. 

Обґрунтована можливість і розроблена математична модель частотного настроювання 

динамічної системи із пружними опорами керованої квазінульової жорсткості для 

високошвидкісних роторів із заданою функцією жорсткості в робочому просторі кінематико-

силових характерстик по її парціальним системам. 

Отримані залежності дозволять аналізувати динаміку високошвидкісних роторних систем 

з опорами керованої квазінульової жорсткості для підшипників, які мають максимально 

можливу статичну жорсткість на неробочих режимах і мінімально можливу жорсткість опори 

на робочих, що забезпечить максимально можливу динамічну жорсткість, отже, точність 

роботи високошвидкісних роторних систем зі збереженням необхідного ресурсу. 
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Розробка теоретичних основ створення енергоефективних теплоутилізаційних 

комплексів на базі високотемпературних агрегатів з використанням когенераційних 

технологій. Науковий керівник:  д.т.н., проф. Кошельник Вадим Михайлович. 

Розглянуті особливості опалення регенераторів, виконаний аналіз теплових процесів, що 

розвиваються в агрегатах. Запропоновано використання ексергетичного методу 

термодинамічного аналізу процесів перетворення енергії, які реалізуються у об’єктах 

дослідження. Для сучасних доменних печей складено банк даних конструктивних 

характеристик повітронагрівачів. 

Для даних об’єктів розроблена методика розрахунку, складені балансові рівняння для 

визначення температури горіння палива з урахуванням динаміки підігріву повітря горіння при 

умові використання теплоти димових газів. Створена математичну модель теплофізичних 

процесів горіння газової суміші у камері згоряння при автономному режимі опалення. 

Розроблена на основі структурно-модульного підходу математична модель процесів 

нестаціонарного теплообміну у каналах насадки доменних регенераторів з урахуванням 

реальних умов їх експлуатації. Створені дослідницькі програми для розрахунку 

термодинамічних характеристик теплових схем та параметрів нестаціонарних теплообмінних 

процесів при умові циклічного теплового навантаження.  

На основі узагальнення результатів термодинамічного аналізу і математичного 

моделювання теплообмінних процесів, що розвиваються в елементах схем паливних 

теплотехнологічних установок відкривається можливість створення теоретичних засад для 

розробки ефективних теплових схем, підбору обладнання для енерготехнологічного 

комбінування для енергоємних виробництв, зокрема, з використанням когенераційних 

технологій. 

 

Створення методології динамічного 3D моделювання надшвидкісного алмазного 

шліфування надтвердих (алмазних) композиційних матеріалів на макро-, мікро- і 

нанорівні. Науковий керівник: д.т.н., проф. Федорович Володимир Олексійович. 

Теоретично доведена перспективність використання надвисоких швидкостей при 

шліфуванні надтвердих композиційних матеріалів з мікро- і наноструктурою. Розрахунки 

методом кінцевих елементів процесу зносу алмазних кругів на високих швидкостях дозволили 

встановити, що при перевищенні швидкості круга більше 120 м/с алмазні зерна повинні 

самозаточуватися. Причиною цього явища, на нашу думку, є мікроруйнування затуплених зерен 

при ударі об деталь. Такий механізм самозаточування є найбільш вірогідним. 

На основі розроблених теоретичних методів відкривається можливість створення 

експертної системи призначення раціональних режимів надшвидкісного шліфування 

надтвердих композиційних матеріалів і оптимальних структурних и конструктивних 

характеристик алмазно-абразивних інструментів для цих процесів. Високі й стабільні 

показники якості поверхневого шару надтвердих композиційних матеріалів з оптимальною 

об’ємною мікро- та нанокристалічною структурою можуть бути забезпечені тільки в умовах 

високої надійності всіх основних етапів життєвого циклу цих матеріалів. 

Сформульовані вимоги до теоретичних моделей зони спікання алмазносного шару 

надшвидкісних алмазно-абразивних інструментів та зони надшвидкісного шліфування 

надтвердих композиційних матеріалів с мікро- та наноструктурою.  

Розглянуто процес надшвидкісного алмазного шліфування надтвердих композиційних 

матеріалів (НКМ) у рамках єдиної системи „оброблюваний матеріал (НКМ) - алмазне зерно 

шліфувального круга - зв’язка круга” ефективність функціонування якої визначається рівнем 

пристосовуваності поверхонь круга і НКМ. 

Розроблено методологію комплексних теоретико-експериментальних досліджень процесу 

надшвидкісного алмазного шліфування НКМ. 
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Розроблено експериментально-аналітичну модель пристосовуваності елементів системи 

„оброблюваний матеріал (НКМ) - алмазне зерно шліфувального круга - зв’язка круга” 

ефективність функціонування якої визначається рівнем пристосовуваності поверхонь круга і 

НКМ. 

 

Розробка методології управління процесом механічної обробки металів з об’ємною 

субмікро- та нанокристалічною структурою. Науковий керівник: д.т.н., проф. Верезуб 

Микола Володимирович. 

На основі результатів скінчено-елементного моделювання розроблено розрахункову схему 

та методику визначення максимальних температур і часу їх впливу на процеси механічної 

обробки металів з об’ємною субмікро- та нанокристалічною структурою.  

Встановлено, що температура в зоні контакту інструмента з оброблюваною заготовкою та 

накопичене тепло в оброблюваній заготовці в процесі обробки здатні викликати структурні 

зміни в металі початкової заготовки.  

Для визначення допустимих умов обробки металів з субмікрокристалічною структурою 

необхідний індивідуальний підхід, який враховує початковий розмір зерна та фізико-механічні 

властивості металу. Це реалізується за допомогою визначення області раціональних умов 

обробки для певної пари «заготовка  інструментальний матеріал» із зазначеним початковим 

розміром зерна заготовки. 

Розроблені фізична та математична моделі динамічного розподілу температурних полів в 

оброблюваній заготовці, які дозволяють створити скінчено-елементну модель для визначення 

максимальної температури у зоні контакту «заготовка-інструмент» та середню температуру 

накопичену у поверхневому шарі впродовж циклу обробок у три переходи.  

 

Розробка методу статистичного прогнозування часу повного циклу робочих процесів 

технологій лазерної стереолітографії (SLA) і селективного лазерного спікання (SLS). 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Грабченко Анатолій Іванович. 

Розроблена комп’ютеризована система статистичного прогнозування тривалості повного 

циклу створення виробів із забезпеченням можливості оцінки ризиків виконання SLA і SLS 

проектів у заданий термін включає реєстр (список номерів) відтворюваних моделей (виконаних 

розрахунків) з можливістю їх групування і збереження розрахункових варіантів, редагування 

процедури формування вихідних характеристик, виконання і перегляду результатів 

статистичного аналізу початкових параметрів і вихідних характеристик.  

Встановлено, що застосування постпроцесів з формування функціонально-захисних 

покриттів на поверхнях RP-об’єктів з метою покращення їх функціональних властивостей перш 

за все актуально для металевих кінцевих виробів, що виготовлені за SLS-технологією. Зокрема, 

це можуть бути прес-форми та елементи ливарного оснащення для полімерних матеріалів, 

імплантати та спеціальні інструменти медичного призначення. До основних властивостей, які 

потребують покращення за допомогою покриттів, у тому числі наноструктурних, належать 

трибологічні характеристики, зносостійкість, корозійна стійкість, біосумісність (біоінертність, 

біоактивність) та інші. Відповідно з висновками проведеного літературного аналізу та 

експериментальних досліджень були вибрані 3 типи нанорозмірних покриттів, а саме: 

композиційне хромове покриття з наночастинками алмазів розмірами у межах ≈ 4÷6 нм, 

інтерференційно зафарбовані плівки оксидів титану з нанотовщиною до 80 нм та багатошарові 

наноградієнтні покриви на основі нітридів титана і цирконію. 

Розроблена система статистичного прогнозування тривалості повного циклу створення 

виробів з використанням технологій SLA i SLS забезпечує 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 
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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 SLA i SLS. 

 

Розробка теоретичних основ морфологічного аналізу 3D образу складних виробів при 

підготовці до матеріалізації інтегрованими ресурсозберігаючими технологіями. Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Доброскок Володимир Ленінмирович. 

Розроблена методологія морфологічного аналізу тріангуляційних моделей складних 

(складнопрофільних) виробів, що включає в себе принципи й методи на рівні процедур і 

функцій. Відпрацьовано систему критеріїв й методів їхнього визначення, що дозволяють 

оцінювати технологічність виробу й приймати раціональне рішення щодо методу матеріалізації 

(багатокоординатної обробки різанням або з використанням інтегрованих технологій 

пошарового вирощування). 

Практичне значення роботи полягає у тому, що розроблено науково обґрунтовані 

методологічні основи морфологічного аналізу тріангуляційних моделей складних 

(складнопрофільних) промислових виробів створюваних для їхньої матеріалізації з 

використанням сучасних ресурсозберігаючих технологій. 

Розроблено систему критеріїв й методи їхнього визначення, що дозволяють оцінювати 

технологічність виробу й приймати раціональне рішення щодо вибору методу матеріалізації. 

Запропоновано систему інтегральних характеристик тріангуляційних 3D моделей, що 

може бути використано при вирішенні завдань морфологічного аналізу на етапі підготовки до 

матеріалізації виробів інтегрованими генеративними ресурсозберігаючими технологіями. 

 

Теорія високоточних ітераційних систем керування електроприводами з типовим 

настроюванням регуляторів. Науковий керівник: д.т.н. Клепіков Володимир Борисович. 

Виконаний узагальнений математичний опис ітераційних  багатовимірних 

електромеханічних  систем. В результаті отримані математичні моделі та структури ітераційних  

багатовимірних електромеханічних  систем перетворення неідентичних взаємозв’язаних 

вхідних координат. 

Створення набору математичних моделей і алгоритмів для класу ітераційних систем 

дозволить виконувати елементи автоматизованого проектування та розробки відповідних 

параметрично оптимальних багатоканальних електроприводів з типовим настроюванням, що 

забезпечують усталену та динамічну точність керування інерційними об’єктами, недосяжну в 

аналогічних оптимізованих одноканальних системах. 

 

Дослідження радіаційно-індукованої модифікації біологічних полімерів та матеріалів 

електронними збудженнями. Науковий керівник: д.ф-м.н. Огурцов Олександр 

Миколайович. 

Визначені оптимальні параметри росту кристалів, та характерні параметри розсіювання 

фотоелектронів різних типів; розроблена кінетична модель процесу утворення радіаційних 

дефектів; визначені термодинамічні параметри процесу термічної інактивації дефектів. 

Отримані результати дозволяють керувати концентрацією точкових дефектів у 

конденсованих системах з переважним характером ван-дер-ваальсових зв'язків за допомогою 

радіаційно-індукованого селективного утворення електронних збуджень, що локалізуються на 

цільових міжатомних та внутрішньомолекулярних зв'язках, та використовувати цю методику 

для аналізу фотохімічних та фотобіологічних процесів, а також під час дезинфекції та 

стерилізації опроміненням, обробки продуктів харчування фотонами, електронами та 

мікрохвильовим випроміненням, під час фотостимуляції процесів знезараження стічних вод в 

процесах екологічної біотехнології. 

 



 57 

Створення наукових основ нової біокаталітичної енергозберігаючої технології жирів 

функціонального призначення. Науковий керівник: д.т.н., проф. Гладкий Федір 

Федорович 

Вивчалась реологія низькожирних майонезів, жирова фаза яких була представлена 

соняшниковою олією, збагаченою діацилгліцеринами – ДАГ. Як зразки зіставлення 

використовувались майонези на основі вихідної соняшникової олії – ТАГ олії. 

Дослідження реології вказаних систем показали, що майонези на основі олії, збагаченої 

ДАГ, мають більші значення пластичної в’язкості та динамічного напруження зсуву при різних 

температурах і термінах зберігання в порівнянні з майонезами без уведення ДАГ. 

Встановлено, що у майонезів на основі ДАГ олії площа петлі гістерезису, яка характеризує 

ступінь тиксотропності, на 42% менше, ніж у майонезів на основі ТАГ олії. Менша площа петлі 

гістерезису свідчить про те, що відновлення структури відбувається набагато швидше, тобто 

можна стверджувати, що майонези, збагачені ДАГ, мають миттєву тиксотропію. Вказаний 

фактор грає позитивну роль у технології виробництва майонезів, особливо при транспортуванні 

та продовженні строків зберігання готової продукції. 

Вивчалась реологія майонезів, жирова фаза яких була представлена соняшниковою олією, 

збагаченою структурованими ліпідами та етиловими ефірами. Як зразки зіставлення 

використовувались майонези на основі вихідної соняшникової олії – ТАГ олії. 

Етилові ефіри, що додавалися до жирової фази, були отримані шляхом ферментативного 

алкоголізу кокосової олії. Кількість кислот С8-С12 у складі етилових ефірів складала близько 

95%. 

Структуровані ліпіди, що додавалися до жирової фази, були отримані шляхом 

ферментативної переетеріфікації етилових ефірів кокосової та соняшникової олії. Кількість 

кислот С8-С12 у складі структурованих ліпідів складала близько 40%. 

Кількість жирової фази у майонезах складала 37% і 65%. 

Дослідження реології вказаних систем показали, що майонези на основі олії, збагаченою 

структурованими ліпідами та етиловими ефірами, мають приблизно такі ж значення пластичної 

в’язкості та динамічного напруження зсуву в порівнянні з майонезами відповідної 

жиромісткості за стандартною рецептурою без уведення структурованих ліпідів та етилових 

ефірів. 

Таким чином, отримані дані свідчать про те, що запропоновані майонези можуть 

вироблятися за існуючою технологією виробництва майонезів. 

Здійснено комплексний порівняльний аналіз стійкості до окиснення збагачених 

діацилгліцеринами (ДАГ) емульсійних систем, зокрема майонезів. 

Була встановлена підвищена стійкість до окисного псування емульсійних продуктів, 

зокрема майонезів, жирова основа яких була збагачена ДАГ. 

Проведені дослідження показали, що в процесі зберігання у зразках майонезів 

функціонального призначення коліформи бактерій групи кишкових паличок не були виявлені. 

Обсіменіння дріжджами та плісеневими грибами було значно нижче в порівнянні з 

контрольними зразками. 

Підвищену стійкість до мікробіологічного псування майонезів, збагачених ДАГ, можна 

пояснити тим, що одержувані жирові емульсії є більш тонкодісперсними, що визначає 

несприятливі умови для розвитку мікроорганізмів: недостатньо живильних речовин, відсутність 

кисню, замкнений незначний об’єм середовища, що обмежує розмноження. 

Встановлено, що термін зберігання жирових систем, збагачених ДАГ, на 25-33% більше 

вказаного показника для аналогічних продуктів, вироблених на основі традиційних рецептур. 

Здійснено комплексний порівняльний аналіз стійкості до окиснення збагачених 

діацилгліцеринами (ДАГ) емульсійних продуктів, зокрема майонезів. 

В ході дослідження мікробіологічних показників майонезів було ідентифіковано наступні 

мікроорганізми: дріжджі та цвілеві гриби. Їх кількість відповідає вимогам ДСТУ 4487:2005. 
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Результати досліджень дадуть змогу розробити технологію виробництва нових жирових 

майонезів, яка буде спрямована на вирішення важливої соціально-економічної проблеми 

забезпечення населення продуктами харчування функціонального призначення, а саме будуть 

запропоновані нові види майонезів, що сприяють раціоналізації нутрієнтного профілю 

харчування населення. 

 

Дослідження перетворення олієжирової сировини в поверхнево-активні речовини і 

палива. Науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник Анатолій Павлович. 

Досліджено кінетику реакції прямого амідування триацилгліцеринів соняшникової олії β –

 гідроксіетилетилендіаміном при мольному відношенні реагентів вихідних реагентів 1:1÷1:3 в 

інтервалі температур 413 – 453 К впродовж 6 годин. Протікання реакції охарактеризовано 

ступенем перетворення амінного азоту в амідний, який різко збільшується на початку реакції, 

повільно зростає в середині і наприкінці реакції, що вказує на постадійне протікання реакції. 

Проведено дослідження компонентного складу реакційних мас, які одержані реакцією 

взаємодії триацилгліцеринів соняшникової олії з β – гідроксіетилетилендіаміном 

хроматографією на тонкому шарі. Встановлено, що до складу реакційних мас входять 

триацилгліцерини соняшникової олії, 1,2- і 1,3-діацилгліцерини, моноацилгліцерини, гліцерин, 

β – гідроксіетилетилендіамін, аміноаміди жирних кислот, діаміди жирних кислот, 

алкілімідазоліни, жирні кислоти. На підставі компонентного складу запропоновано хімізм 

амідування. 

Для реакції амідування триацилгліцеринів соняшникової олії β –

 гідроксіетилетилендіаміном встановлена ефективна концентрація каталізатору, яка складає 5 % 

від маси триацилгліцеринів соняшникової олії, для отримання алкілімідазолінів. 

Впродовж реакції у зразках реакційних мас методом перйодного окиснення визначено 

вміст α–моноацилгліцеринів і гліцерину, методами титрування визначено концентрацію 

алкілімідазолінів, аміноамідів, загального аміну і діамідів жирних кислот, а концентрацію 

діацилгліцеринів розраховано за рівняннями матеріального балансу. На основі 

експериментальних результатів побудовані кінетичні залежності. 

Встановлено, що залишкова концентрація β – гідроксіетилетилендіаміну з збільшенням 

температури практично не змінюється. 

Концентрація алкілімідазолінів з підвищенням температури, часу реакції і мольного 

відношення реагентів зростає. При температурі 453 К отримано максимальну концентрацію 

алкілімідазолінів, яка складає ~ 21 % мас. при мольному відношення 1:1 і ~ 0,52 мол.ч. при 

мольному відношення 1:3 і температурі 453 К, що відповідає ~ 63 % мас. 

Концентрації ді- і моноацилгліцеринів від часу реакції характеризуються залежностями з 

максимумом. При мольному відношенні реагентів 1:1 за перші 1200 с реакції концентрація 

діацилгліцеринів зростає і досягає максимального значення ~ 0,211 мол. ч. при температурі 

453 К. При мольному відношенні реагентів 1:2 і 1:3 максимум концентрації діацилгліцеринів 

припадає на 600 с та 300 с реакції і складає ~ 0,137 мол. ч. та ~ 0,094 мол. ч. при температурі 

453 К. Максимальну концентрацію моноацилгліцеринів ~ 0,174 мол.ч. отримано при 

температурі 433 К і мольному відношенні реагентів 1:1. Із збільшенням мольного відношення 

реагентів від 1:1 до 1:3 концентрація моноацилгліцеринів у реакційних масах зменшується, це 

свідчить про витрату моноацилгліцеринів у реакції амідування на утворення гліцерину, 

аміноамідів та діамідів. 

Залежність концентрації аміноамідів жирних кислот від часу має форму схожу з 

залежністю змін концентрації моноацилгліцеринів. Збільшення температури реакції з 413 К до 

453 К і мольного відношення від 1:1 до 1:3 приводить до зсуву максимуму концентрації 

аміноамідів жирних кислот з часу реакції 1200 с до часу реакції 3600 с. Так при мольному 

відношенні реагентів 1:1 максимум концентрації припадає на час реакції 1200 – 2400 с і 

становить ~ 0,303 мол.ч., а при мольному відношенні реагентів 1:2 максимум концентрації 
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припадає на час реакції 2400 – 3600 с і становить ~ 0,402 мол.ч., при мольному відношенні 

реагентів 1:3 максимум концентрації припадає на час реакції 3600 с і становить ~ 0,405 мол.ч. 

Експериментально встановлено, що на відміну від концентрації ді- і моноацилгліцеринів, 

концентрація гліцерину постійно зростає із збільшенням мольного відношення реагентів, часу 

реакції і підвищенням температури. Максимальне значення концентрації гліцерину досягнуто 

при мольному відношенні реагентів 1:3, температурі 453 К за 21600 с і складає ~ 0,25 мол. ч. 

Запропоновано механізм реакції взаємодії триацилгліцеринів соняшникової олії з β –

 гідроксіетилетилендіаміном за послідовно-паралельними реакціями. Виходячи з поточних 

концентрацій компонентів реакційних сумішей, розраховано константи швидкостей реакцій 

амідування. Різні константи швидкостей реакцій три-, ді-, моноацилгліцеринів з β –

 гідроксіетилетилендіаміном підтверджують стадійність амідування. Порівняння констант 

швидкостей розглянутих реакцій амідування свідчить про те, що з підвищенням температури 

константи швидкості реакцій систематично підвищуються. За величинами констант швидкостей 

реакцій розраховано термодинамічні параметри реакції – енергію, ентальпію та ентропію 

активації. 

На основі кінетичних і термодинамічних параметрів створено кінетичну модель реакції, до 

складу якої входить дев’ять рівнянь. Адекватність моделі підтверджено порівнянням змін 

концентрацій компонентів реакційних сумішей, які розраховані на основі кінетичної моделі 

реакції амідування з експериментальними значеннями концентрацій. 

На даний час результати щодо кінетики, термодинаміки і технології прямого перетворення 

триацилгліцеринів соняшникової олії в циклічні азотовмісні поверхнево-активні продукти та 

ефіри, як харчові ПАР чи різновиди палива, відсутні, тому такі данні одержані вперше. 

 

Розробка теоретичних підстав електросинтезу наноструктурованих покриттів нового 

покоління для екологічно безпечних енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Сахненко Микола Дмитрович. 

Отримані наноструктуровані шаруваті покриття на поверхні сплавів алюмінію з водних 

розчинів електролітів за присутності диспергованих речовин - ультрадисперсних часток фериту 

(перший шар) та барію стронцію титанату з розміром часток 50 - 100 нм (другий шар). Перший 

шар покриття отримано з використанням мікродугового способу при напрузі 600-650 В та 

густині струму 1,5-2,0 А/дм
2
,
 
тривалість процесу складає 10-15 хвилин. Другий шар покриття - 

при напрузі 50-60 В в електроліті з ультрадисперсними частками барію стронцію титанату. 

Густина струму становить 5,0-7,0 А/дм
2
. Тривалість процесу складає 30-60 с. Шар покриття 

феритом має товщину 10-150 мкм, а покриття сегнетоелектриком – 10-250 мкм в залежності від 

часу електролізу. 

Визначено механізм перебігу електродних процесів при осадженні та розчиненні у 

нестаціонарних режимах нанопокриттів нікель-кобальт та нікель-кобальт-мідь. Встановлено, 

що селективне анодне розчинення магнітного компоненту в області потенціалів осадження міді 

та розчинення магнітного компонента за рахунок реакції контактного обміну (цементації) надає 

можливість керування властивостями покриттів. Доведено, що застосування імпульсного 

режиму в процесі електросинтезу дозволяє одержувати покриття з програмованими 

функціональними властивостями (розмір кристалів, мікротвердість, корозійні та магнітні 

властивості).  

Досліджено захисні властивості покриттів сплавами Cu-Ni, Cu-Ni-Co на підкладках з 

жаростійких носіїв та наноламінатних покриттів Cu|Cu-Ni, Cu|Cu-Ni-Co в модельних 

середовищах. Визначено, що корозійна стійкість покриттів Cu|Cu-Ni на 2 порядки величини 

вища в порівнянні з покриттям Cu-Ni. 

Встановлено, що модифіковані поданди при їх індивідуальному застосуванні вияв-ляють 

незначних вплив на корозійну поведінку сталевих електродів. Оскільки нерозчинні комплекси 

органічних сполук можуть утворюватися за умови значного співвідношення активностей 
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металу та ліганду в об’ємі електроліту, для покращення умов комплксо-утворення в 

приелектродному шарі та формування суцільної захисної фазової плівки на сталевій поверхні в 

робочий розчин вводили солі цинку, катіони яких здатні до коор-динації з подандами а також 

можуть входити до складу поліядерних подандних комплек-сів. При додаванні розчинної солі 

цинку до фонового розчину модифікованих подандів в еквімолярному співвідношенні виявлено 

винятково сильні інгібіторні Властивості щодо корозії сталі. При цьому гальмується переважно 

катодна реакція, що свідчить про участь в утворенні захисної плівки гідроксид-іонів, які 

генеруються в катодному процесі. Ступінь захисту подандами в присутності іонів цинку 

виявився більшим за індивідуальну захисну спроможність іонів Zn
2+

- класичного інгібітору 

корозії сталі - 91~96,5 % проти 62 %, відповідно, тому імовірно, блокування катодних ділянок 

поверхні нерозчинним гідроксидом цинку принаймні не є єдиним процесом, який спричиняє 

уповільнення корозії. Запропоновано механізм утворення нанорозмірних захисних покриттів на 

сталі з подандвмісних розчинів, який полягає в утворенні поверхневих гетеронуклеарних 

комплексів подандів за участю катіонів феруму та цинку, а також гідроксид-іонів. 

За наявності в розчині речовин, здатних утворювати з міддю комплекси, в тому числі 

хлорид-іонів, безперервне збіднення середовища на іони Cu
+
 внаслідок утворення CuCl

–
2 

призводить до того, що основним продуктом корозії є однозарядний катіон, а поверхня міді у 

фоновому розчині вкрита шаром монооксиду. Результати квантово-хімічних розрахунків 

просторової будови комплексів ди(триалкіламіно)-заміщених подандів з однозарядною міддю 

демонструють неможливість існування таких сполук, а індивідуальні розчини вказаних 

подандів є агресивними по відношенню до міді (швидкість корозії зростає в 2 – 3 рази відносно 

фону). Введення до розчину розчинної солі цинку призводить до формування на поверхні міді 

захисної нанорозмірної плівки з гетеронуклеарних подандних комплексів (Z = 46 ~60 %) на 

відміну від 1,8-ди-S-тіуроній-3,6-діоксаоктану диброміду. Означений поданд має в своїй 

структурі дентатні атоми сульфуру, що утворюють міцні донорно-акцепторні зв’язки з міддю, 

та в кількості 1,5 ммоль/дм
3
 зменшує швидкість корозії міді на порядок величини (Z = 90 %) та 

гальмує як катодний, так і анодний процеси.  

Встановлено, що додавання подандів в електроліт значно зближує стаціонарні потенціали 

різнорідних металів. Під впливом 1,8-ди-S-тіуроній-3,6-діоксаоктану диброміду різниця між 

значеннями безструмових потенціалів міді та алюмінію скорочується майже на 600 мВ, що 

суттєво зменшує вірогідність розвинення контактної корозії між металами, які безпосередньо 

сполучаються один з одним. 

 

Розробка методів забезпечення ресурсу елементів конструкцій та систем управління 

космічних літальних апаратів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Бреславський Дмитро 

Васильович. 

Розглянуто комплекс задач, пов’язаних з розробкою методу отримання розв’язку задачі 

оптимального за витратами робочого тіла розвантаження електромеханічних виконавчих 

органів за допомогою газореактивних двигунів; розробкою чисельних методів для моделювання 

ударного навантаження тонкостінних панелей космічних літальних апаратів (КЛА). Проведено 

тестові розрахунки та дослідження достовірності розв’язання задачі оптимального 

розвантаження електромеханічних виконавчих органів. Проведено дослідження достовірності 

розв’язання задачі ударної взаємодії тонкостінних панелей з ударником. 

При розробці оптимальних алгоритмів управління використано ідею надлишковості 

управління та раціонального комплексування виконавчих органів різного типа, а саме 

електромеханічних та газореактивних. За рахунок такої стратегії можливо суттєво скоротити 

витрати робочого тіла на розвантаження сукупного кінетичного моменту системи «КЛА-

маховики/гіродини», створити умови для підвищення відмовостійкості та надійності систем 

управління, підвищити точність управління КЛА. 
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Розроблені чисельні методи для оцінки впливу ударного навантаження тонкостінних 

панелей літальних апаратів дозволяють визначати значення сил ударної контактної взаємодії, 

компонентів напружено-деформованого стану та параметру пошкоджуваності внаслідок 

малоциклової втоми матеріалу.  

 

Розвиток теорії стабільно-пластичних нейронних мереж для розв‘язання задач 

класифікації, оптимізації і керування динамічними об‘єктами. Науковий керівник: д.т.н., 

проф. Дмитрієнко Валерій Дмитрович. 

Вперше розроблена теорія одномодульних дискретних нейронних мереж АРТ з 

архітектурою, в якій після визначення схожості вхідного зображення і зображення, що 

зберігається у вагах зв’язків нейронної мережі, корекція вагів зв’язків нейронної мережі 

виконується за допомогою об’єднання, а не перерізу бінарних зображень. Ця архітектура не 

допускає деградації і розмноження класів при навчанні зашумленими векторами. Результати 

відповідають світовому рівню, оскільки відкривають можливість роботи НМ АРТ з 

зашумленими векторами, що не характерно для відомих нейронних мереж АРТ. Можливість 

навчання нейронної мережі зашумленими даними дозволяє розробляти більш ефективні 

системи класифікації, розпізнавання, оптимізації і керування динамічними об'єктами, 

створювати перспективні інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в техніці і 

медицині, розробляти більш точні прилади для вимірювань, зокрема підвищити точність 

вимірювання вихровими витратомірами.  

Вперше для одномодульних дискретних нейронних мереж АРТ з архітектурою, яка не 

допускає деградації і розмноження класів при роботі з зашумленими даними запропоновані 

алгоритми навчання для наступних нейронних мереж:  

– алгоритми навчання, які можуть регулювати множину класів вхідних зображень, 

одномодульної дискретної нейронної мережі АРТ, в якій вхідні зображення не можуть 

адаптувати ваги зв’язків розподілених нейронів, що розпізнають, при цьому при необхідності 

отримання максимального числа класів зображень вони подаються впорядкованими по 

зростанню величини їх норми, причому, першими мережі пред’являються зображення з 

мінімальною нормою; при необхідності отримання мінімального числа класів зображень вони 

подаються впорядкованими по зростанню величини їх норми, однак, першими пред’являються 

зображення з максимальною нормою; при необхідності отримання заданого числа класів 

зображень вони впорядковуються вчителем, причому в навчальній послідовності 

використовуються підпослідовності як із зростанням, так і з убуванням норми вхідних 

зображень; 

– алгоритми навчання, які можуть регулювати або не регулювати множину класів вхідних 

зображень, одномодульної дискретної нейронної мережі АРТ з архітектурою, в якій після 

визначення схожості вхідного зображення і зображення, що зберігається у вагах зв’язків 

нейронної мережі, корекція вагів зв’язків нейронної мережі виконується за допомогою 

об’єднання, а не перерізу бінарних зображень;  

– алгоритми навчання, що використовують спільне застосування алгоритму швидкого 

навчання мережі АРТ-1 і алгоритмів навчання без адаптації ваг зв'язків нейронної мережі при 

настанні резонансу, які можуть регулювати або не регулювати множину класів вхідних 

зображень, одномодульної дискретної нейронної мережі АРТ. 

Вперше розроблена теорія дискретних нейронних мереж АРТ з архітектурою, в якій 

використовуються n полів нейронів, що розпізнають та дозволяють виконувати паралельну 

класифікацію вхідних зображень n різними способами. Результати відповідають світовому 

рівню, оскільки паралельна класифікація вхідних зображень n різними способами відкриває 

можливість здобуття додаткових, в порівнянні з відомими дискретними НМ АРТ і тонших 

способів класифікації дискретних зображень. Це дозволить розробляти більш ефективні 
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інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в техніці і медицині, у тому числі, і для 

роботи із зашумленими даними . 

 

Розробка теорії та методів побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття 

рішень в медицині на основі синтезу структурованих моделей. Науковий керівник: к.т.н., 

доц. Поворознюк Анатолій Іванович. 

Вперше розроблено теорію синтезу бінарного дерева діагностуємих станів (основного 

дерева рішення) на основі ієрархічної кластеризації. Враховуючи те, що в кожній вершині 

основного дерева рішень, з вірогідністю сумарної помилки першого та другого роду, будуть 

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

розроблено теоретичні основи та формалізований метод розщеплення слабких рішень та їх 

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

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

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

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

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

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

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

комплекси захворювань. 

Вперше розроблено теорію формування діагностично-значимих інтервалів числових ознак 

в задачі оцінки інформативності діагностичних ознак та достовірності статистичних оцінок при 

істотній апріорній невизначеності. При цьому одержав подальший розвиток метод оцінки 

інформативності різнорідних діагностичних ознак і на його основі вперше розроблено метод 

формування нерівномірних діагностично-значимих інтервалів числових ознак за критерієм 

мінімуму інтегральної помилки, яка обумовлена заміною теоретичного закону розподілу 

гістограмою та обмеженістю навчальної вибірки, що дозволило оцінити достовірність 

статистичних оцінок (оцінок умовних ймовірностей) при істотній апріорній невизначеності. 

Показано, що застосування верхніх та нижніх значень оцінок умовних ймовірностей в 

відношенні правдоподібностей дозволяє виконувати більш надійний “песимістичний” прогноз 

діагностуємого стану пацієнта, при використанні ітераційної процедури послідовного аналізу 

діагностичних ознак (метод Вальда). 

Вперше розроблено теорію синтезу й реконфігурації ієрархічної структури діагностичних 

ознак в інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в медицині на основі потокових 

моделей. При цьому виконана формалізація задачі ієрархічної кластеризації діагностичних 

ознак шляхом формулювання задачі в термінах потокової моделі й приведення задачі 

кластеризації до пошуку мінімального розрізу в мережах з обмеженою пропускною здатністю. 

Обґрунтовано застосування алгоритму "дефекту" і розглянуто особливості його реалізації для 

задачі кластеризації, який, на відміну від традиційних методів кластерного аналізу, дозволяє 

одержати оптимальне рішення задачі кластеризації за критерієм мінімуму міжкластерного 

зв'язку, і не критичний до розмірності задачі. Виконана реконфігурація структури 

діагностичних ознак, в результаті якої одержана структура задовольняє критерію мінімуму 

кореляційного зв'язку між елементами, максимуму інформативності й відповідає топології 

структури діагностуємих станів, що забезпечує оптимальну схему обстеження пацієнтів при 

постановці уточнюючого діагнозу. 

Вперше розроблено теорію синтезу уточнюючого діагностичного правила при взаємодії 

ієрархічних структур діагностичних ознак і діагностуємих станів на основі аналізу апріорних 

умовних ймовірностей, їхніх невизначеностей і експертних оцінок структур 

симптомокомплексів. Запропоноване діагностичне правило дозволяє виконувати послідовний 

аналіз діагностичних ознак до досягнення заданого рівня вірогідності діагнозу, при цьому 
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виконується "песимістичний" прогноз, обумовлений невизначеністю апріорних умовних 

ймовірностей при врахуванні експертних оцінок структур симптомокомплексів. 

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. 

Достовірність, точність та коректність одержаних теоретичних результатів 

обгрунтовується теоретичними викладками та тестовими розрахунками. 

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

бути досягнені відомими методами побудови систем підтримки прийняття рішень. 

 

Формування організаційно-економічного механізму моніторингу інноваційної 

діяльності. Науковий керівник: д.е.н., проф. Перерва Петро Григорович. 

Проаналізована українська та закордонна практика моніторингу діяльності промислових 

підприємств, що дозволило виявити основні напрямки формування ефективної системи 

моніторингу інноваційної діяльності промислового підприємства, в основу якої покладена 

адаптована та збалансована система показників з відповідним математичним обґрунтуванням. 

Структура моніторингової діяльності може надати певний ефект тільки в тому разі, коли 

ключове (вихідне) місце в ній буде надано моніторингу інноваційної діяльності на рівні 

окремого підприємства. Виходячи з цих положень, проблему ефективного моніторингу 

інноваційної діяльності машинобудівного підприємства необхідно досліджувати  в двох 

розрізах. По-перше, в розрізі рівнів інноваційного розвитку: країна – регіон – підприємство – 

окремі показники інноваційного розвитку. По друге, на рівні окремого підприємства - слід 

розглядати проблему не окремого виду ресурсів, а комплексу ресурсів, що формують 

інноваційний потенціал підприємства і ефективність його використання.   

Наукові результати, отримані при виконанні НДР, дозволяють, по-перше, уточнити 

визначення терміну «моніторинг інноваційної діяльності», визначити та обґрунтувати складові 

цього процесу, розробити основні напрямки удосконалення процесу проведення моніторингу 

інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах.   

 

Розвиток теорії та методів синтезу децентралізованого робастного керування 

розподіленими мережами поставок в умовах невизначеності. Науковий керівник: д.т.н., 

проф. Куценко Олександр Сергійович. 

Розроблені нові підходи щодо математичного моделювання розподілених мереж поставок 

з затримками керованих потоків в умовах невизначеності. Проведено обґрунтування необхідних 

та достатніх умов існування допустимої стратегії керування запасами розподіленої мережі 

поставок, яка гарантує повне та своєчасне задоволення зовнішнього попиту на кінцеву 

продукцію, а також отримано програмну реалізацію алгоритму перевірки вказаних умов. 

Обґрунтовано доцільність та ефективність застосування для побудови оптимальної стратегії 

керування запасами підходу на основі прогнозуючих моделей (Model Predictive Control). 

Сформульовано математичну задачу побудови оптимальної стратегії керування запасами 

розподіленої мережі поставок з затримками керованих потоків в умовах невизначеності 

зовнішнього попиту. 

Проведено аналіз сучасних підходів до вирішення задачі побудови математичних моделей 

розподілених мереж поставок, а також підходів до побудови математичних моделей 

зовнішнього попиту на кінцеву продукцію. 

Програмно реалізована методика побудови «розширеної» моделі для урахування часових 

затримок керованих потоків та «миттєвої» моделі для аналізу динамічних та структурних 

властивостей розподілених мереж поставок. 
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Формування управлінської гуманітарно-технічної еліти у вищих технічних 

навчальних закладах з використанням інноваційних педагогічних технологій. Науковий 

керівник: д.пед.н., проф. Романовський Олександр Георгійович. 

Розроблено технології проектування навчально-методичного забезпечення підготовки 

управлінської гуманітарно-технічної еліти. Розроблена методологія підготовки підручників і 

навчальних посібників впроваджено в навчальний процес підготовки викладачів вищої школи. 

Розроблено методичні вказівки щодо технології проектування навчально-методичного 

забезпечення.  

Розроблені та апробовані в учбовому процесі, технології організації самостійної роботи 

студентів у підготовці управлінської гуманітарно-технічної еліти. Розроблена методологія 

підготовки підручників і навчальних посібників впроваджено в навчальний процес підготовки 

за напрямком «Адміністративний менеджмент». Розроблено навчальні посібники, методичні 

матеріали для самостійної роботи студентів. 

Розроблено педагогічні технології та діагностичний іструментарій професійного та 

особистісного розвитку управлінської гуманітарно-технічної еліти. 

 

Розробка методів вирішення обернених задач діагностики та керування нелінійними 

системами з застосуванням засобів синергетики та обчислювального інтелекту. Науковий 

керівник: д.т.н. Любчик Леонід Михайлович. 

Виконана формалізація та математична постановка обернених задач динаміки керованих 

систем, а саме, задачі відновлення вхідних сигналів динамічних систем, задачі ідентифікації 

сигнальних та параметричних збурень  керованих систем, задачі керування виходом та 

слідкування за моделлю, задачі компенсації збурень тощо. Розроблені методи ідентифікації 

прямих та обернених моделей  лінійних та нелінійних динамічних систем, методи синтезу 

обернених систем на основі застосування теорії динамічних спостерігачів для систем з 

невідомим входом. Розроблені методи структурного та параметричного синтезу, встановлено 

умови існування розв’язку задач синтезу та їх зв’язок з критеріями оберненості та 

спостерігаємості динамічних систем. Розроблені методи структурної та параметричної 

оптимізації прямих та обернених моделей в умовах дії невідомих збурень. Досліджено 

властивості синтезованих обернених моделей, а саме, їх стійкість та якість перехідних процесів. 

Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості застосування 

розроблених методів та алгоритмів при розробці систем керування технологічними процесами, 

а саме, систем компенсації невідомих збурень, що безпосередньо не вимірюються. Розроблені 

методи можуть також бути застосовані у вимірювальний техніці при вирішенні задач обробки 

сигналів та корекції похибок при динамічних вимірюваннях, діагностики відмов та порушень в 

системах керування тощо. 

 

Дослідження електрофізичних механізмів утворення і перебігу природної та штучної 

кульової блискавки у повітряній атмосфері. Науковий керівник: д.т.н, с.н.с. Баранов 

Михайло Іванович. 

Запропонована нова мікродипольна модель кульової блискавки. На основі цієї моделі, яка 

має світовий пріоритет, розроблені нові фізико-математичні моделі струму електричної корони 

та температурних полів у кульовій блискавці і її штучних аналогах. 

Запропоновано новий розрахунково-експериментальний підхід для визначення 

температури, питомої електропровідності, активного опору, подовжньої напруженості 

електричного поля, тиску і електричної енергії, що виділяється у сильнострумному плазмовому 

повітряному і підводному каналах високовольтних іскрових розрядів. 

Отримані науково-технічні результати дозволяють розширити наші електрофізичні знання 

про природні та штучні високоенергетичні плазмові утворення, що спостерігаються у 

повітряній атмосфері Землі. 
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Розрахунковим шляхом вперше встановлено, що рівні струму корони і температури в 

запропонованій моделі кульової блискавки відповідають експериментально зареєстрированим 

іншими вченими характеристикам для струму корони (порядку 10 мА) і температурного поля 

(порядку 3000 К) природної кульової блискавки у повітряній атмосфері. 

Дослідження струму корони і температури в запропонованій моделі кульової блискавки 

довели, що ця мікродипольна модель кульової блискавки є відносно стійким плазмовим 

утворенням у повітряній атмосфері. 

Експериментально апробований в польовіх умовах експериментальної бази НДПКІ 

«Молнія» НТУ «ХПІ» підхід для визначення основних електрофізичних характеристик для 

сильнострумних плазмових повітряних і підводних каналів високовольтних іскрових розрядів 

дозволяє використовувати ці знання для подальшого моделювання у повітряній атмосфері 

високоенергетичних молекулярно-плазмових утворень. 
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ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні 

прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і 

техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася 

апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні 

 

а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах. 

 

Пріоритетний тематичний напрям «3. Енергетика та енергоефективність» 

 

Пiдвищення енергоефективностi технологiчних систем методом математичного 

моделювання фiзико-хiмiчних i теплофiзичних процесiв. Науковий керівник: д.т.н., проф. 

Тошинський Володимир Ілліч. Обсяг фінансування 289717грн. 

Методом математичного моделювання синтезовано апаратурно-технодогічне оформлення 

конденсаційно-холодильної системи з підвищеною енергоефективністю за рахунок  підвищення 

холодопродуктивності  на 11%, що забезбечує зниження споживання електроенергії. 

Отримані результати досліджень свідчать, що за існуючого апаратурно-технологічного 

оформлення блоку вторинної конденсації його енергетична ефективність може бути підвищена. 

також як і блоку компресії лише за умови зменшення температури первинної конденсації. 

Встановлені функціональні залежності дозволили здійснити розробку способу управління 

блоку вторинної конденсації з резервуванням АТК у разі зменшення температур атмосферного 

повітря до 5С, а циркуляційного газу на вході блоку вторинної конденсації (конденсаційної 

колони) до 35С.  

У порівнянні з традиційним азотно-фосфорним добривом – амофосом – в результаті 

теоретичного моделювання знайдено, що за умов використання частини Р2О5 фосфориту, 

досягається зниження кількості фосфогіпсу на 12,5% - до 2,45 т на 1 т добрива NPS 10:40:5. 

Зниження видаткової норми сірчаної кислоти відповідно складає 0,12 т H2SO4. При потужності 

виробництва даного мінерального добрива 100 тис. т/рік зменшення об’єму утворення 

фосфогіпсу складає близько 35 тис. т/рік; економія сірчаної кислоти становить 12 тис. т мнг/рік 

Проведений техніко-економічний аналіз виробництва азотно-фосфорного сірковмісного 

добрива NPS 10:40:5 показав, що в результаті впровадження технології даного добрива 

отримано прибуток у розмірі 13,38 млн. грн, або 122 грн/т добрива NPS 10:40:5.  

Ретельне дослідження отриманного кінетичного рівняння конверсії СО водяною парою 

показала, що існує можливість розрахувати необхідний мінімальний робочий об’єм 

каталізатора К-СО,  і кількiсть водяної пари як функцію параметрів проведення процесу. Ці 

показники суттєво менш тіх, що звичайно застосовані у сучасних технологіях. Так, отримані 

дані показують, що процес низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю протікає 

максимально ефективно  при співвідношенні водяна пара : газ на вході n = (0,385 – 0,40) : 1. 

Дані щодо конденсації водяної пари парогазової суміші залежно від тиску та співвідношення 

пара : газ дозволяють установити мінімальну температуру подачі парогазової суміші на вхід 

низькотемпературного конвертора. 

Практичне значення результатів, одержаних при дослідженні каталітичної конверсії СО 

полягає в тому, що  вони дають можливість визначити температуру на виході із шару 

каталізатора низькотемпературного конвертора оксида вуглеця, яка може забезпечити задану 

ступінь перетворення оксида вуглеця. Дані щодо конденсації водяної пари дозволяють 

установити мінімальну температуру подачі парогазової суміші на вхід низькотемпературного 

конвертора.  

Такі умови додатково забеспечують і економію витрат електроенергії  на 15%. 

За матеріалами досліджень захищені 2 кандидатські дисертації, отримані 2 патенти, 

опубліковано 15 статтей. 
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Дослідження енергозберігаючих напівпровідникових перетворювачів для систем 

передачі енергії до об’єктів електричного транспорту. Науковий керівник:  д.т.н., проф. 

Сокол Євген Іванович. Обсяг фінансування 176506грн. 

Розроблена методика моделювання системи електроживлення залізничного транспорту з 

напівпровідниковими перетворювачами на постійному струмі. Призначення методики – синтез 

системи підсилення електроживлення контактних мереж постійного струму, наприклад, при 

провадженні швидкісного руху поїздів, а також синтез нових систем електропостачання. 

Методика дозволяє виконати розрахунок електричних характеристик складної системи у часі з 

урахуванням конкретного графіка руху поїздів та осереднених параметрів електричного режиму 

напівпровідникових перетворювачів. Вона безпосередньо стикується з відомими пакетами 

прикладних програм типу Mathlab, Pspice, та іншими. 

Зокрема, застосування цієї методики дозволило виявити, що існуючі системи 

електропостачання залізниць постійного струму не задовольняють вимогам нових світових 

стандартів на якість струму, що споживається з промислової мережі. 

За результатами теоретичного аналізу та комп’ютерного моделювання були запропоновані 

дві нові системи електропостачання на постійному струмі у контактній мережі – на ближню та 

дальню перспективу. 

На ближню перспективу пропонується приєднати до існуючої системи з 12-пульсними 

випрямлячами додаткову систему активної фільтрації гармонік вхідного струму та вихідної 

напруги. У силовій схемі система активної фільтрації базується на нових розробках електронної 

промисловості у галузі двохоперційних напівпровідникових приладах типів MOSFET та IGBT. 

У системі керування запропоновані нові керуючі фільтри дискретних частот, які 

відокремлюють гармоніки струму, що можуть буті придушені силовим активним фільтром від 

гармонік більш високих частот, які не можуть бути придушені згідно з відомою теоремою 

Котельникова, а також від гармонік робочих частот, на які силовий активний фільтр зовсім не 

повинен впливати. 

На дальню перспективу пропонується гібридна система електропостачання, яка суміщає 

постійний струм у контактній мережі зі змінним струмом підвищеної частоті у повздовжній 

високовольтній кабельній лінії для розподільного живлення контактної мережі через 

випрямлячі. Пропонуються схемні рішення напівпровідникових перетворювачів та заходи, що 

до забезпечення їх електромагнітної сумісності з повздовжньою лінією, як об’єктом з 

розподіленими параметрами. 

Галузь економіки, де доцільне використання результатів роботи – залізничний 

транспорт, державне підприємство «Укрзалізниця».  

За результатами роботи захищена одна кандидатська дисертація, опубліковано  21 наукова 

праця. 

Подальше використання як методики, так і технічних розробок доцільне в процесі 

модернізації систем електропостачання постійного струму з заміною 6-пульсних випрямлячів 

на 12-пульсні, які вже розпочала «Укрзалізниця». ДНДЦ «Укрзалізниця» вже розроблений 

робочій проект експериментального зразка вольта додаткового перетворювача з функцією 

активної фільтрації вихідної напруги. Цю роботу потрібно продовжувати. 

 

Пріоритетний тематичний напрям «4. Раціональне природокористування» 

 

Екстракція етанолом сирого ядра насіння соняшнику для забезпечення ефективного 

використання знежиреного продукту в харчуванні людини. Науковий керівник: д.т.н., 

проф. Гладкий Федір Федорович. Обсяг фінансування 319594грн. 

Визначено умови підготовки сирого ядра соняшнику до екстракції етанолом. Показано, що 

домінуючим фактором є тиск плющення За допомогою одержаного математичного опису 

залежності залишкової олійності шроту від основних параметрів плющення (тиск і тривалість 
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плющення, а також температурний режим процесу) показано, що для переробки безлушпинного 

ядра соняшнику, як джерела не тільки олії, а і білкових продуктів, потрібне плющення 

безлушпинного ядра упродовж 5 хв під тиском 25 МПа за температури 80 °С. 

Отримано рівняння залежності концентрації етилового спирту від його густини та 

температури. Це рівняння може бути використано для швидкого розрахунку концентрації 

розчинника.  

Одержано нові дані щодо кінетики екстракції олії з пелюстки етанолом, впливу швидкості 

подачі екстрагенту, гідромодуля та кількості ступенів екстракції на повноту екстракції олії. 

Встановлено, що для зниження залишкової олійності шроту до 1,0-1,5% рекомендується 

використовувати не менш 7 ступенів екстракції, швидкості подачі екстрагенту не більше 0,5 

мл/хв та гідромодулю не менше 1:3. 

Доведено, що за функціонально-технологічними властивостями білки харчового шроту 

переважають білки яєчного порошку, який широко застосовується в харчовій промисловості 

для виробництва продуктів харчування. 

На основі проведених досліджень встановлено, що застосування харчового шроту 

дозволить повністю замінити яєчний порошок в рецептурах майонезів, а також збагатити 

білками хлібобулочні вироби. Доведено ефективність використання білкового шроту як 

збагачувача продуктів харчування. 

За результатами досліджень захищена одна дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук,  опубліковано 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 2 

статті у фахових виданнях та 21 тези доповідей. 

Галузь використання досліджень – олійно-жирова та харчова промисловість. 

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

можливість розробити раціональну технологію переробки насіння соняшнику як джерела не 

тільки олії, а і білкових продуктів. 

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 за тематикою проекту 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. 

 

Дослідження електрофізичних пристроїв направленої сейсмоакустичної дії на 

нафтогазові прошарки у зоні колектора глибоких свердловин з метою підвищення їх 

дебіту. Науковий керівник: д.т.н., проф. Гурин Анатолій Григорович. Обсяг фінансування 

228284грн. 

Вперше розроблено новій тип потужного електродинамічного випромінювача вибухового 

типу, здатного створювати акустичний імпульс з амплітудою до 50 МПа, тривалістю до 5·10
-6

 с. 

Конструкція випромінювача захищена патентом України № 61945 «Свердловинне 

електродинамічне джерело акустичних ударних імпульсів», який нагороджено золотою 

медаллю VII Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час», що відбувся у 

м. Севастополь 22-24 вересня 2011 р.). 
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На базі даного випромінювача запропоновано створити групу з 4-5 випромінювачів, 

здатних створювати направлене випромінювання з перфорованої зони обсадної колони у зоні 

колектора свердловини. Направленість випромінювання створюється шляхом затримки 

випромінювання кожного наступного випромінювача на (0,1÷1,0)·10
-6

 с. У залежності від 

середовища це дозволяє змінювати кут випромінювання до 10÷15°. Це дає можливість 

застосувати такий тип випромінювача у складі сейсмоакустичного комплексу, здатного не 

тільки очищати колектор і впливати на нафтові прошарки, але і визначати остаточні запаси 

нафти у зоні колектора свердловини. 

Розроблення та дослідження розрахункової моделі формування направленого 

випромінювання акустичними випромінювачами як з поверхні грунту так і зі свердловини у 

районі колектора забезпечують рішення завдань щодо визначення остаточних запасів нафти, 

одержання максимальної амплітуди відбиття від досліджуваних шарів та наступну дію такими 

імпульсами на насичені нафтою прошарки. Результати виконаних робіт можуть бути 

використані при проведенні геофізичних робіт з метою уточнення існуючих запасів нафти у 

зоні глибоких нафтових свердловин у Дніпровсько-Донецькому басейні та при роботах по 

реанімації та ремонті глибоких свердловин з метою підвищення дебіту нафти. 

Розроблення та дослідження розрахункової моделі формування направленого 

випромінювання акустичними випромінювачами як з поверхні землі так і зі свердловини у 

районі колектора забезпечують рішення завдань щодо визначення остаточних запасів нафти, 

одержання максимальної амплітуди відбиття від досліджуваних шарів та наступну дію такими 

імпульсами на насичені нафтою прошарки. Результати виконаних робіт можуть бути 

використані при проведенні геофізичних робіт з метою уточнення існуючих запасів нафти у 

зоні глибоких нафтових свердловин у Дніпровсько-Донецькому басейні та при роботах по 

реанімації та ремонті глибоких свердловин з метою підвищення дебіту нафти. 

При виконанні роботи опубліковано 6 статей у фахових виданнях, отримано 3 патенти, 

зроблено 7 доповідей по цій тематиці на наукових конференціях та семінарах. 
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б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-

дослідних робіт. 

 

Розробка комплексу науково-технічних рішень по підвищенню ефективності 

лінійних електромеханічних пристроїв ударної дії. Науковий керівник: д.т.н., проф. Болюх 

Володимир Федорович 

Розроблено математичні моделі ударних пристроїв, що використовують багатосекційні 

якірні та/або індукторні системи, системи екранування зовнішніх магнітних полів, пристрої 

форсування швидкості, електронні системи керування, пристрої прискорення газо-плазмового 

середовища та пристрої додаткового прискорення масивних об’єктів. 

Запропоновані, обґрунтовані та математично промодельовані варіанти лінійних 

електромеханічних пристроїв ударної дії для: 

- удосконаленої кінематичної схеми балістичного гравіметра; при цьому запропоновано 

алгоритм формування температурного поля в його активній зоні; 

- прискорення бронебійних снарядів до танкової гранати; 

- додаткового прискорення рухомих масивних об’єктів; 

- імпульсного індукційно-динамічного демпфірування ударної дії;  

- керування дверми електрорухомого складу; 

- електронно керованих форсунок дизелів тепловозів; 

- обмежувача струму короткого замикання. 

 

Підвищення ефективності пластинчатих сепараторів тепло-масообмінних апаратів 

контактного типу. Науковий керівник: д.т.н., проф. Братута Едуард Георгійович. 

Для широко розповсюджених відцентрових форсунок типа У-1 та УЦ на підставі 

розробленої твердотільної моделі цих розпилювачів та з використанням відповідних рівнянь 

Нав’є-Стокса, а також експериментальних даних щодо коефіцієнтів витрати рідини отримано 

епюри розподілу стартових швидкостей краплин, які залишають сопло розпилювача.  

Отримані результати створюють базу даних для подальшого підвищення ефективності 

сепараторів контактних тепло-масообмінних апаратів що, в свою чергу, забезпечить 

мінімізацію масогабаритних характеристик теплообмінників, підвищить їх теплотехнічну 

ефективність та призведе до позитивних екологічних наслідків за рахунок зменшення виносу в 

навколишнє середовище краплинної рідини. 

 

Наукове обґрунтування конструкції трансмісії перспективного трактору з 

потужністю двигуна 250 кВт. Науковий керівник: д.т.н. Самородов Вадим Борисович. 

Проведений порівняльний аналіз існуючих схем гідромеханічних трансмісій колісних 

тракторів виробництва країн СНД і закордонних зразків. Визначені критерії оцінки технічного 

рівня існуючих безступінчастих трансмісій за якими обрані перспективні схеми для наукового 

обґрунтування трансмісії для трактора потужністю 250 кВт. Розглянуті основні техніко-

економічні показники сучасних закордонних тракторів з безступінчастими трансмісіями, що 

пропонуються на ринку світовими виробниками, такими, як Fendt, John Deere, Massey Ferguson, 

Case IH, New Holland, Same, Deutz-Fahr, Claas. Встановлені взаємозв’язки між 

характеристиками, технічним рівнем трансмісії та техніко-економічними показниками колісних 

тракторів при виконанні найбільш енергоємних сільськогосподарських операцій по обробці 

ґрунту. Проведений аналіз перспективних схем безступінчастих трансмісій на відповідність 

світовому рівню. 
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Обгрунтування та вибір елементів конструкції ДВЗ при використанні традиційних та 

альтернативних палив. Науковий керівник: д.т.н., проф. Марченко Андрій Петрович 

У виконаному дослідженні запропоновані заходи з вибору і обґрунтуванню раціональних 

конструктивних та регулювальних параметрів, змін в управлінні паливоподачею і 

повітропостачанням, збільшення тепловикористання, забезпечення надійності роботи деталей 

та вузлі, що забезпечують перспективний рівень показників паливної економічності, 

токсичності відпрацьованих газів та надійності транспортних ДВЗ при використанні 

альтернативних палив. 

При аналізі проблеми використання водню в двигуні з іскровим запалюванням 

встановлено, що для кожного конкретного двигуна необхідно вирішувати задачі зберігання і 

транспортування палива, організації робочого процесу, зворотних спалахів у впускній системі, 

вибору раціональних параметрів двигуна тощо. На першому етапі роботи доцільно 

використовувати сучасні розрахункові моделі процесів у ДВЗ. На основі розрахунків 

рівноважного складу отримані емпіричні залежності теплоємності, ентальпії і рівноважної 

концентрації окремих компонентів продуктів згоряння водню від температури, тиску та 

коефіцієнту надлишку повітря. Проведені експериментальні дослідження двигуна Honda 

GX390, отримані усі необхідні дані для верифікації математичних моделей.  

В моделі згоряння  І. Вібе запропоновано використовувати змінні показники характеру та 

тривалості згоряння, що дозволяє з більшою точністю описати процес згоряння. Для дослідного 

двигуна отримані емпіричні розрахункові залежності означених показників від конструктивних 

та регулювальних параметрів двигуна. Уточнену модель згоряння покладено в основу 

математичної моделі процесів згоряння-розширення. Розрахунок цих процесів виконано за 

методом об’ємного балансу; 

Уточнені розрахункові залежності для визначення температури продуктів згоряння 

урахуванням дисоціації та розведення продуктів згоряння порціями, що утворилися за 

розрахунковий крок. 

Для урахування протилежного впливу зміни параметрів двигуна на показники паливної 

економічності і токсичності запропоновано використовувати паливно-екологічноий критерій. 

Залежність для розрахунку означеного критерію на відміну від вихідної залежності враховує 

тільки питомі витрату палива і викиди оксиду азоту. Виконана оптимізація кута випередження 

запалювання  в діапазоні експлуатаційних навантажень двигуна. Запропоновано алгоритми 

керування кутом випередження запалювання, що забезпечують найкращі показники паливної 

економічності, токсичності, або максимальні значення паливно-екологічного критерію. 

Проаналізовано методи та способи знезаражування відходів сільського господарства, 

розроблено схему виробництва біогазу та використання його як палива для двигунів 

внутрішнього згоряння з подальшим виробітком електроенергії та тепла. Виконано розрахунки 

по знезараженню відході для конкретного тваринницького господарства. Показано 

енергетичний баланс знезаражувального комплексу та його розміщення на місцевості. На 

основі розрахунків отримані результати по об’ємам виробництва біогазу, вибрано тип двигуна 

для його використання як моторного палива; 

Для урахування протилежного впливу зміни параметрів двигуна від кількості метану в 

робочій суміші на показники паливної економічності та токсичності відпрацьованих газів 

запропоновано використовувати додатково водень. 

Розрахункові дослідження показали, що енергетичні втрати на ПНВТ при інтенсифікації 

паливоподачі по тиску впорскування в швидкохідних дизелях зростають пропорційно 

максимальному тиску впорскування. Втрати на привід паливного насосу при інтенсифікації 

паливоподачі можуть досягати 15 % від сумарних механічних втрат двигуна. Зроблений вибір 

та обґрунтований максимальний тиск впорскування палива для конкретного дизеля. 
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Використання результатів роботи забезпечують перспективний рівень показників паливної 

економічності, токсичності відпрацьованих газів і надійності ДВЗ транспортних і 

сільськогосподарських машин при використанні традиційних та альтернативних палив. 

 

Дослідження охолодження рідкометалевим теплоносієм напрямних лопаток газових 

турбін. Науковий керівник: д.т.н., проф. Тарасов Олександр Іванович 

Виконано вдосконалення математичної моделі процесів теплопровідності, теплообміну і 

течії рідкометалевого теплоносія у теплових трубах. Сформульована і вирішена сполучена 

задача теплопровідності твердого тіла і пористого середовища, насиченого теплоносієм. 

Обґрунтовано фізичну модель процесів випару і конденсації в пористому середовищі і 

розглянутий фізичний смисл капілярного тиску. Проведено дослідження стосовно застосування 

теплових труб або їх елементів у внутрішньому контурі лопатки.   

Створено алгоритм  розрахунку процесів руху, фазового переходу і теплообміну в 

елементах високотемпературної теплової труби: пористому середовищі, заповненому 

рідкометалевим теплоносієм. Традиційно до проблеми двофазної течії в пористому середовищі 

підходили з позицій так званої моделі незалежного руху фаз, яка заснована на однакової 

постановці. У цій моделі газова і рідинна фази розглядаються як окремі рідини з 

індивідуальними термодинамічними і транспортними властивостями і різними швидкостями 

течії. Це явище математично описується за допомогою законів збереження для кожної фази 

окремо і відповідних умов взаємодії між фазами. Однак форма цієї моделі часто виявляється 

незручною для безпосереднього використання для чисельного рішення через те, що повинно 

вирішуватися велике число диференціальних рівнянь (майже в два рази більше, ніж в 

однофазному випадку). Тому для опису процесів в резервуарі використана математична модель 

двофазної середовища,  яка дозволяє зменшити число дозвільних рівнянь збереження маси, 

імпульсу та енергії. Основною ідеєю моделі є уявлення про існування області в пористому тілі, 

зайнятому як парою, так і рідиною. Це положення підтверджується експериментами і 

пояснюється очевидним фактом наявності розмитою двофазної зони. 

Алгоритм включає також вирішення сполученої задачі теплопровідності твердого тіла і 

пористого середовища, насиченого теплоносієм. На основі створеного алгоритму розроблена 

комп'ютерна дослідницька програма мовою програмування С та виконано її тестування шляхом 

вирішення тестових модельних задач. В якості моделей обирались пористі елементи теплових 

труб різної геометричної форми та розмірів, варіювалися  граничні умови. Результати тестових 

розрахунків показали правильність роботи програми та можливість її використання. 

 

Розрахункові дослідження аеродинамічної досконалості елементів проточних частин 

парових та газових турбін. Науковий керівник: д.т.н., проф. Бойко Анатолій 

Володимирович 

Розроблено алгоритм та написаний програмний модуль обробки та доповнення таблиць 

координат меж міжлопаткових каналів турбомашин. Програмний модуль забезпечує 

можливість визначення у заданій точці координатної вісі не тільки межі каналу, її першої та 

другої похідних – граничних умов прямої задачі теорії решіток, та ще і третьої похідної, що 

входять до переліку граничних умов гібридної задачі. Виконана підготовка початкових даних 

для розрахункових досліджень стандартних профілів соплових лопаток та робочих лопаток. 

Виконані теоретичні дослідження для розв'язування оберненої задачі розрахунку 

тривимірної течії на довільній поверхні обертання S1 в міжлопатковому каналі як для 

нерухомих, так і для рухомих лопаткових решіток з великими кутами повороту потоку. 

Розроблено алгоритм та написані програмні модулів для підготовки початкових даних 

оберненої задачі, а саме: визначення геометрії базової лінії течії, що буде формувати 

міжлопатковий канал, та її повних похідних у довільному напрямку до третього порядку 

включно.Розроблені алгоритми та написанні програмні модулів для табличного і графічного 
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представлення результатів розв'язування оберненої задачі, автоматизованої побудови 

міжлопаткових каналів та відповідних цим каналам профілів. 

Удосконалено алгоритм розрахунку тривимірного примежового шару, що базується на 

визнаних інтегральних методах, для визначення гідравлічних втрат у вільних вісерадіальних 

каналах, у яких відсутні відривні явища. Спроектовано вісерадіальний безвідривний канал. 

Проведені розрахунки течії в цьому каналі, визначені параметри потоку та доведена відсутність 

зон циркуляційного руху. 

Розроблено алгоритми та написані програмні модулі для підготовки початкових даних 

прямої та оберненої задач про течію у вільному вісерадиальному каналі, а саме: описування 

меж каналу та визначення їх похідних у довільному напрямку до другого порядку включно для 

прямої задачі; визначення геометрії базової лінії течії, що буде формувати канал, та її повних 

похідних у довільному напрямку до третього порядку включно та розподілення швидкості 

потоку та її похідних у довільному напрямку до другого порядку включно для оберненої задачі. 

 

Розробка наукових основ створення випробувального стенду з накопичувачем енергії 

для швидкісних поїздів з нахилом кузовів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Омельяненко 

Віктор Іванович. 

Розроблена концепція випробувального стенду з пристроями для імітації відцентрової 

інерційної сили, що живляться від інерційного накопичувача енергії для швидкісних поїздів з 

нахилом кузовів. 

Створені математичні моделі, що адекватно відбивають динамічні процеси, що мають 

місце при русі швидкісних потягів в кривих ділянках колії, процеси  перетворення та 

накопичування енергії як  для  окремих елементів стенду,  так і для  стенду   в  цілому. 

Вперше встановлено інтервали сил та переміщень навантажувальної характеристики 

механізму імітації дії  відцентрової інерційної сили. Це дає  можливість вибору вхідних даних 

для проектування електромеханічного виконавчого механізму імітації відцентрової інерційної 

сили та при проектуванні без зайвих досліджень закладати витрати матеріалів для створення 

електроприводу нахилу в межах 1,5...2 кг/кВт. 

 

Розвиток теорії та методів проектування на основі чисельно-польових методів для 

вдосконалення наявних і створення нових електричних машин. Науковий керівник: 

д.т.н., проф. Мілих Володимир Іванович 

Виконаний аналіз математичних моделей класичних електричних машин і 

трансформаторів на предмет їх удосконалення та розвитку на основі чисельно-польових 

методів розрахунку електромагнітних полів і пророблено структуру програмного забезпечення 

для чисельних розрахунків електромагнітних полів електричних машин. 

Сформовані математичні моделі і методичне забезпечення для визначення основних 

електромагнітних, енергетичних та розмірних параметрів та експлуатаційних характеристик для 

таких класичних електричних машин, як турбогенератор, трифазний асинхронний двигун, 

двигун постійного струму, а також для спеціальних електричних машин, таких як вентильний 

двигун та лінійний імпульсний електродвигун. 

Для названих класичних і спеціальних електричних машин розроблені універсальні 

методи, алгоритми та програми для чисельно-польового розрахунку, які адаптовані для 

визначення їхніх основних електромагнітних, енергетичних та розмірних параметрів та 

експлуатаційних характеристик; програмні продукти розроблено на алгоритмічній мові Pascal, а 

також на мові Lua, яка дозволяє автоматизувати та значно прискорити чисельно-польові 

розрахунки параметрів та характеристик електричних машин. 

Виконані пошукові дослідження щодо комутаційних приладів електричних машин та 

електричних апаратів з метою зменшення ерозії робочої поверхні їхніх електричних контактів 

за рахунок застосування складів композицій підвищеної лугостійкості; запропоновані та 
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досліджені композиції мають особливі термоемісійні властивості, які сприяють швидкому 

переміщенню опорних точок дуги по робочій поверхні електричних контактів; особливий 

характер зношування робочих поверхонь контактів зменшує схильність до зварювання та в 

більшості випадків дозволяє відмовитися від застосування високотоксичних і з великим (15 %) 

змістом срібла промислових композицій КМК А10м (срібло–окисел кадмію). 

Виконаний теоретичний аналіз процесів на поверхні електричних контактів і визначити 

можливі шляхи зменшення ерозії на робочій поверхні електричних контактів із застосуванням 

різноманітних методів і на цієї основі створено фізико-математична модель, яка показує 

розвиток процесів і явищ і за допомогою якої можна визначити вплив зовнішніх і внутрішніх 

чинників приелектродних областей електричних контактів і міжконтактного проміжку. 

Обґрунтована теорія процесу активації і зміни властивостей складових композицій 

електричних контактів за певних фізичних умов (електрична дуга, підвищена температура, 

утворення катодних плям на робочій поверхні контактів). 

Розроблена математична модель електророзрядних процесів низьковольтної електричної 

дуги шляхом створення системи рівнянь в динамічній системі „катод – локально-рівноважна 

плазма – анод” і показано принцип реалізації моделі методами чисельного моделювання. 

Виконані дослідження забезпечують розвиток теорії та методів проектування на основі 

чисельно-польових методів, а отримані результати дослідження електромагнітних та теплових 

процесів високовикористаних електричних машин і апаратів мають метою вдосконалення 

наявних і створення нових їхніх зразків і підвищення ефективності їхньої роботи; забезпечують 

розвиток теорії електричних контактів підвищеної дугостійкості для комутаційних електричних 

апаратів, що вирішує важливу науково-технічну проблему –зменшення ерозії робочої поверхні 

електричних контактів для комутаційних електричних апаратів за рахунок застосування складів 

композицій підвищеної дугостійкості; застосування таких контактів дає можливість зменшити 

витрату срібла в 2–2,5 рази або збільшити термін служби контактних систем. 

 

Розробка систем енергозберігаючого електропривода з інтелектуальним керуванням. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Клепіков Володимир Борисович.  

Виведена аналітична залежність витрат первинних паливних енергоресурсів на одиницю 

електроенергії, та доведено, що з урахуванням зношеності електрообладнання теплових 

електростанцій в Україні, графіку змінності режимів, якістю вугілля, витратами електроенергії 

на видобуток та транспортування паливних енергоресурсів  1 одиниця зекономленої 

електроенергії  дорівнює економії, в енергетичному еквіваленті, 5 одиницям первинних 

паливних енергоресурсів. Встановлено, що електропривод, який споживає до 70% всієї 

виробленої енергії є основною базою її економії. Головним шляхом економії електроенергії є 

перехід від нерегульованих електроприводів до регульованих. Визначено, що найбільш 

ефективною сферою використання частотно-регульованих електроприводів, з точки зору 

енергоресурсозаощадження, є електропривод турбомеханізмів. Зроблено висновок про 

наявність синергетичного ефекту – множення економії енергоресурсів за рахунок вторинних 

факторів (економія води, витратних матеріалів, зменшення ремонтних робіт та інш.) у 

порівнянні з прямою економією електроенергії, зафіксованою на вході електроприводу. 

 

Розробка програмно-алгоритмічних засобів аналізу та перетворення динамічних 

об'єктів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Качанов Петро Олексійович 

Розроблено математичні моделі швидкоплинних складних динамічних об’єктів.   

Розроблено  методи  перетворення  трьохвимірних  геометричних  образів для систем 

оперативно-тактичної підготовки спецоперацій та тренажерних комплексів транспортних 

засобів у просторі та часі. Створено алгоритми для перетворення образів об’єктів у 

трьохмірному об’ємі та часі. Виконано розробку методів автоматичної побудови рельєфу 
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полігонів та краєвидів для тренажерних комплексів транспортних засобів, на підґрунті яких 

створено алгоритми для розробки комп’ютерних програм  автоматичної побудови ландшафтів. 

Результати роботи презентовані у вигляді технічних матеріалів описання розроблених 

методів, алгоритмів реалізації методів перетворення, моделювання, побудови ландшафтів. 

 

Дослідження динаміки магнітно-імпульсного деформування металевих заготовок. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Михайлов Валерій Михайлович 

Створено математичну модель магнітно-імпульсного деформування циліндричної 

металевої заготовки з урахуванням електромагнітних та механічних процесів. Модель основана 

на використанні наближених граничних умов для напруженостей електромагнітного поля на 

поверхнях тонкої провідної оболонки. 

Сформульовано математичну модель електромагнітного поля системи масивний 

одновитковий соленоїд – циліндрична заготівка з урахуванням проникнення електромагнітного 

поля в провідникові елементи системи у перехідному режимі, розроблено відповідні спеціальні 

алгоритми та програми для ЕОМ. 

Розроблено алгоритми та програми, котрі дозволяють визначити розподіл струму в 

заготівці, що рухається під впливом імпульсного магнітного поля, а також у масивному 

соленоїді складної форми, електродинамічних сил, котрі деформують заготовку, у перехідному 

режимі з урахуванням проникнення електромагнітного поля та параметрів магнітно-імпульсної 

установки. 

 

Дослідження процесів підготовки сировини та металізації продукту у виробництві 

синтетичних алмазів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Гринь Григорій Іванович 

Проведено дослідження кінетики окиснення алмазографітної суміші без добавок та з V2O5 

і MoO3, отримано масив кінетичних даних при різних умовах процесу окиснення. 

Запропоновано залежність, котра описує кінетику процесу окиснення, встановлено залежність 

коефіцієнтів рівняння від технологічних параметрів (температури, лінійної швидкості повітря, 

висоти шару та концентрації добавки) на процес окиснення алмазографітної суміші. 

Дослідження окиснення алмазографітної суміші з V2O5 показали, що при введенні в 

алмазографітову суміш менше 2% мас. V2O5. відбувається інгібірування окиснення синтетичних 

алмазів при підвищенні концентрації V2O5 окрім зниження швидкості окиснення алмазів 

відбувається інтенсивності окиснення графіту. 

Порівняння експериментальних даних окиснення алмазографітової суміші з МоО3 та без 

добавки показало, що в присутності 1 % мас. оксиду молібдену (VІ) прискорюється окиснення 

як графіту, так і синтетичних алмазів, а збільшення вмісту МоО3 більше 1 % мас. в 

алмазографітовій суміші не впливає на процес окиснення. Крім того, сполуки молібдену важко 

вилучати з алмазографітової суміші. Виходячи з цього зроблено висновок, що для 

інтенсифікації процесу розділення алмазографітової суміші більш доцільним є використання 

оксиду ванадію (V), і тому подалі всі дослідження проводили тільки з V2O5. 

Проведений в роботі аналіз впливу температурного режиму на процес окиснення 

алмазографітової суміші без добавок показав, що зі збільшенням температури підвищується 

інтенсивність процесу, але не змінюється механізм взаємодії. Крім того, при температурі 

більше 887 К та часі окиснення більше 90 хв ступінь окиснення перевищує 55 %, що вказує на 

окиснення алмазів. 

У той же час показано, що внесення V2O5 в алмазографітову суміш змінює хід 

експериментальних кривих залежність ступеню окиснення вуглецю від температури має злам 

при 833 К. Це вказує на те, що відбувається зміна механізму, позитивний вплив від якої 

підсилюється фазовим переходом V2O5 у рідкий стан, за рахунок чого підвищується 

інтенсивність окиснення графіту. 
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Аналіз математичної моделі та дослідження отриманих закономірностей дозволили 

конкретизувати та підтвердити механізм реакцій, які відбуваються у шарі, та встановити, що 

при випалі шару алмазографітової суміші з примусовим подаванням кисню повітря в зону 

реакції здійснюється окиснення графіту та графітизація поверхні алмазів, внаслідок чого 

відбуваються їх втрати.  

У дослідно-промислових умовах на ПФ «СІТ» (м. Харків) проводяться випробування 

запропонованої технології для підтвердження результатів теоретичних та експериментальних 

досліджень. Запропоновану технологію планується використати при виробництві синтетичних 

алмазів на ВАТ «Прецизійні абразиви», ПФ «СІТ», ВАТ НВП «SINTA», Центр інноваційних 

технологій, ЗАТ «Цинк», ВАТ «Инстайл».  

 

Дослідження реакції оксиранових сполук з СО2 у надкритичному стані та 

визначення властивостей поліфункціональних мономерів і полімерів  на їх основі . 

Науковий керівник: д.хім.н., проф. Каратєєв Арнольд Михайлович 

Розроблена технологія синтезу фурановмісних циклокарбонатів шляхом кополімеризації 

фурфурилгліцидилового етеру із СО2, на основі яких далі будуть одержані неізоціанатні 

поліуретани, повністю передбачає використання поновленої сировини: діоксиду вуглецю (СО2) 

і фурфурилгліцидилового етеру як оксиранової сполуки. Фурфурилгліцидиловий етер 

промислово виробляється з фурфурилового спирту та епіхлоргідрину. Фурфуриловий спирт - 

продукт гідрогенізації фурфуролу, який виробляється промисловим способом  шляхом 

кислотного гідролізу пентозановмісних матеріалів рослинного походження (біомаси) – 

малоцінних відходів сільського господарства (вівсяного, соняшникового та бавовняного 

лушпиння, кукурудзяних качанів тощо) і лісової й лісохімічної промисловості (гідролізату при 

виробництві спирту з деревини). Епіхлоргідрин  одержують з гліцерину  – побічного продукту 

виробництва біодизельного палива та гідролізу жирів. Як відомо, при використанні продуктів 

переробки біомаси в хімічних процесах замість нафти ніякого додаткового надходження СО2 в 

атмосферу не відбувається – скільки СО2 засвоєно рослинами, що утворюють біомасу, стільки 

його може виділятися.  

 

Дослідження можливості створення кераміки з покриттями на основі техногенної 

сировини. Науковий керівник: д.т.н., проф. Лісачук Георгій Вікторович 

Розроблена методологія та обрані методики дослідження полімінеральної сировини та 

промислових відходів; проведена оцінка  ефективності застосування техногенних матеріалів  у 

керамічних технологіях. 

Визначені хімічний і мінеральний склад різних видів сировини та сировинних композицій. 

Зроблено висновок  про їх придатність для одержання складів екологічно безпечної кераміки з 

декоративними покриттями. Розроблено вихідні склади мас, ангобів та полив для одержання 

лицювальної кераміки з покриттями при економічних режимах термообробки. 

Спроектовані склади композицій для різних видів кераміки з покриттями, в складах яких 

передбачається утилізація промислових відходів та використання техногенної сировини. 

Проведена розрахункова оцінка іх властивостей. Проведена практична перевірка прогнозних 

розрахунків на синтезованих модельних сумішах за допомогою методів РФА, та ДТА.  

Досліджено процес фазо- та структуроутворення сировинних композицій з керованими 

властивостями для різних керамічних технологій. Встановлені умови термообробки композицій 

з керованими властивостями. 

Одержані експериментальні склади керамічних мас для лицювальної кераміки на основі 

техногенної сировини з температурою випалу 1100 
о
С. Розроблено склади част-ковофритованих 

та ангобних покриттів для них із застосуванням промислових відходів. Вдосконалено методику 

оцінки структурного стану скломатриці, що містить оксиди важких металів. Досліджено 

фазовий склад керамічних мас та покриттів, виявлено послідовність формування 
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запроектованих фаз в полікристалічному покритті.. За комплексом вирішуваних проблем 

проект можна віднести до розробок світового рівня. 

 

Дослідження можливості створення пористих фільтруючих матеріалів 

різноманітного призначення з низькою температурою структуро- та фазоутворення. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Рищенко Михайло Іванович 

Розроблені склади легкоплавких стекол для синтезу склокристалічних матеріалів з 

використанням методу направленої кристалізації. Проведені обґрунтування та вибір 

газоутворюючих домішок для синтеза пористих стекол з проникливою структурою. Одержано 

експериментальні склади піноутворюючих сумішей на основі розроблених легкоплавких 

стекол. 

Проведено аналіз відомих систем оксидів для створення стекол з поруватою структурою, 

що дозволило обґрунтувавти вибір систем оксидів для отримання пористих стекол спеціального 

призначення. Проведено термодинамічні  розрахунки  в  потрійних  системах ZnO – Al2O3 – 

SiO2  i CaO – MgO – SiO2. Результати дослідження системи ZnO − Al2O3 − SiO2 дозволили 

встановити фазові співвідношення у субсолідусний області цієї системи з урахуванням даних о 

наявності в ній фази цинкового петаліту і температурної області його існування. Встановлені 

співвідношення фаз дозволили визначити елементарні трикутники системи, які є 

перспективними для направленої кристалізації цинкового петаліту, який є основою 

термостійких склокристалічних матеріалів.  

Визначено фазовий склад, структуру та експлуатаційні властивості зразків розробленого 

пористого фільтруючого матеріала. Встановлено взаємозвязок «склад-структура-властивості» з 

метою визначення закономірностей формирування матеріалів із заданою структурою і 

властивостями.  

Розроблені теоретичні і технологічні принципи виробництва пористих склокристалічних 

фільтруючих матеріалів є підґрунтям для створення технології нового класу фільтруючих 

виробів на основі скла з низькою температурою структуро- та фазоутворення.  

Обґрунтовано вибір газоутворюючих добавок як необхідної складової вихідних сумішей 

для отримання поруватих матеріалів. Визначено вид та кількість найбільш ефективних 

газоутворювачів, які забезпечують отримання склокристалічних матеріалів з високорозвиненою 

поруватою структурою.  

Розроблено склади піноутворюючих сумішей з використанням модельних стекол на основі 

системи R2O – RO – Al2O3 – B2O3 – SiO2 та обраних газоутворюючих добавок та опрацьовано 

технологічні параметри отримання склокристалічних пористих матеріалів із заданим фазовим 

складом та керованими властивостями.  

 

Розробка експериментальних складів тонкодисперсних силікатних сухих композицій 

для шлікерного емалювання сталевих виробів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Брагіна 

Людмила Лазарівна 

Розроблено нові методологічні підходи щодо синтезу тонкодисперсних сухих силікатних 

композицій RTU  для шлікерного емалювання сталевих виробів та створені основи їх синтезу 

для технології нанесення на різноманітні сталеві вироби. Ці композиції порівняно з існуючими 

закордонними аналогами, наприклад фірм Ferro (Голандія), Colorobbia (Італія), Wendel 

(Німеччина), відрізняються значно меншою вартістю за рахунок використання вітчизняної 

сировини та мають високі показники фізико-хімічних і експлуатаційних характеристик.  

З урахуванням комплексу вимог до властивостей склоемалевих покриттів для захисту 

внутрішніх сталевих баків електроводонагрівачів (ЕВН) розроблені критерії вибору 

склокомпоненту поліфракційних композиційних сухих сумішей, що створюються за даною 

темою для шлікерного емалювання ЕВН. В якості такого склокомпонента було обрано 

безґрунтову хімічно стійку фриту на основі системи R2O-RO-Al2O3-ZrO2-B2O3-SiO2, де R2O – 
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Na2O та K2O; RO – CaO. Здійснені дослідження фізико-хімічних та технологічних властивостей 

цієї фрити, що одержана на основі вітчизняної сировини і яка за значеннями хімічної стійкості, 

температурою випалу і термостійкістю покриттів з неї є аналогом склоемалей для захисту труб 

гарячого та холодного водопостачання. Розроблено критерії вибору додатків  на млин – 

тугоплавких наповнювачів та структуроутворюючих  компонентів поліфракційних 

композиційних сухих сумішей, які створюються за даною темою для шлікерного емалювання 

ЕВН. Згідно з цими критеріями в якості тугоплавких наповнювачів було обрано кварцовий 

пісок та циркон для розширенні інтервалу випалу та підвищення хімічної стійкості покриттів, в 

якості структуроутворюючих – часів-ярську глину Ч0 та бентоніт Черкаського родовища.  

Здійснено фізико-хімічні дослідження та встановлено вплив тугоплавких наповнювачів на 

інтервал випалу та хімічну стійкість покриттів. Встановлено їх оптимальне співвідношення для 

одержання хімічно стійких, термостійких та водостійких покриттів. Встановлено вплив 

структуроутворюючих компонентів на властивості шлікерів і покриттів на їх основі та 

оптимізовано їх вміст в сухих композиціях. Створені експериментальні зразки сухих сумішей 

RTU. 

Практичне значення результатів проекту визначається вирішенням вперше в Україні 

актуальної проблеми створення тонкодисперсних сухих силікатних композицій RTU склофрита 

– тугоплавкий кристалічний наповнювач – колоїдоутворююча (глиниста) складова для нової 

високопродуктивної  технології виробництва склоемалевих шлікерів та одержання з них 

захисних покриттів на сталевих виробах. Це дозволить відмовитись від імпорту вартісних 

готових сумішей завдяки розробці та застосуванню вітчизняних композицій для шлікерного 

нанесення на сталеві вироби, забезпечити гнучкість технологічного процесу виробництва 

емальованих виробів завдяки можливості отримання широкого діапазону складів композицій на 

одному й тому ж обладнанні для помелу. Також суттєвою перевагою сухих композицій, що 

створюються за даним проектом, є можливість їх  довготривалого зберігання та 

транспортування на значну відстань.  

 

Дослідження можливості створення прототипів приладів неруйнівного контролю 

нового покоління з використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Сучков Григорій Михайлович 

Розроблений і обґрунтований принцип підвищення чутливості засобів ЕМА контролю, 

суть якого полягає у формуванні інформаційного імпульсу з власними ознаками (частотою 

заповнення, тривалістю, амплітудою і фазою); подальшому перетворенні електричного 

імпульсу в акустичний з використанням проміжних електромагнітного і магнітного полів; 

формуванні акустичного відгуку, який несе інформацію про параметри виробу; зворотному 

перетворенні акустичного імпульсу в електричний тим же або іншим ЕМАП; його виділенні з 

урахуванням сформованих раніше індивідуальних ознак; 

- аналітично вирішено задачу з оптимізації ультразвукового контролю пружними лінійно-

поляризованими коливаннями; теоретично встановлено і експериментально підтверджено 

основні закономірності використання лінійно-поляризованих коливань при луна- і дзеркально-

тіньовому методах контролю виробів, підданих витяжці; 

- доведено високу ефективність використання кореляційних методів для виділення з шумів 

і завад різного походження пакетних імпульсів, прийнятих ЕМА перетворювачами; 

- розв’язано задачу виключення «мертвої» зони контролю. Суть розв’язання полягає у 

збудженні одним ЕМА перетворювачем пакетних імпульсів об’ємних ультразвукових зсувних 

коливань нормально поверхні металу; дифракції збуджених хвиль на дефекті, що фіксується; 

трансформації дифрагованих хвиль на межі розподілу метал - повітря в хвилі Релея; прийом 

поверхневих хвиль іншим ЕМА перетворювачем; 

- розроблено і обґрунтовано принципи формування джерел магнітного поля для 

малогабаритних ЕМА перетворювачів. 
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Дослідження можливості розширення спектрального діапазону застосування 

нанорозмірних багатошарових покриттів для відбивної та зображувальної рентгенівської 

оптики. Науковий керівник: д.ф.-м.н., г.н.с. Кондратенко Валерій Володимирович 

За результатами дослідження процесів формування шарів W і Si та нанорозмірних 

багатошарових покриттів на їх основі встановлено, що метод магнетронного розпилення 

дозволяє вирощувати суцільні шари вольфраму та кремнію з товщиною 0,7-0.8 нм. В процесі 

формування фазавонерівноважної багатошарової композиції W/Si спостерігається дифузійна 

взаємодія з утворенням перемішаних зон. У припущенні симетричності таких зон і 

відповідності складу WSi2 для багатошарових композицій з періодом ~ 1 нм величина зон 

складає ~ 0,4 нм. Зі збільшенням періоду ширина перехідної зони зростає та досягає 

максимального розміру 0,9-0,95 нм при періодах 3,5-4 нм. Отримані результати дозволили 

оптимізувати конструкцію високовідбивних короткоперіодних дзеркал W/Si. 

Проведено дослідження впливу тиску робочого газу аргону в інтервалі 1 – 4 мТорр на 

склад перемішаних зон в системі Mo/Si. Встановлено, що при підвищенні тиску від 1 до 1,6 

мТорр склад перемішаних зон змінюється від MoSi2 до Mo5Si3. Подальше зростання тиску (до 

1,8 - 2,6 мТорр ) супроводжується зміною складу перемішаної зони на суміш Mo5Si3   та Mo3Si. 

При цьому розміри зон залишаються майже незмінними. Одночасно з підвищенням тиску 

зростає шорсткість міжшарових меж поділу. 

В інтервалі номінальної товщини  1,5 -30 нм  досліджена еволюція структури плівок 

молібдену отриманих методом магнетронного розпилення на аморфному кремнії. Показано, що 

при номінальній товщині 1,5 -1,9 нм шар молібдену складається з кластерів, які слід розглядати 

як перехідний стан від повністю розпорядкованого (аморфного) в кристалічний. Перехід із 

кластерного стану в кристалічний відбувається в інтервалі товщини 1,9 – 2,5 нм шару 

молібдену, який наростає. Кристали молібдену, що утворюються мають нерівно вісну форму з 

розмірами 3 – 4 * 15 -30 нм і складаються з блоків. 

Досліджені особливості формування багатошарових композицій W/B4C з періодами 1 – 5 

нм. Встановлено, що під час вирощування багатошарової композиції методом магнетронного 

розпилення відбувається міжшарова взаємодія. При формуванні шару W з номінальною 

товщиною менше 0,9 нм чистий вольфрам відсутній. Найбільш ймовірно вольфрамовий шар 

представляє собою суміш карбідів вольфраму з густиною близько 12 г/см
3
. При подальшому 

збільшенні  товщини W зростає чистий метал. 

Досліджені особливості формування нанорозмірних багатошарових плівкових систем 

дозволили оптимізувати фізико-технологічні умови виготовлення рентгенівських дзеркал з 

періодами 1 – 5 нм. Це забезпечило підвищення відбивної здатності рентгенівських дзеркал 

W/B4C, W/Si, Mo/Si для рентгеноспектральних приладів елементного аналізу та зростання 

чутливості таких приладів при аналізі вмісту хімічних елементів Mg, Al, Na, O.  

 

Розробка рентгенівських методів аналізу елементного складу, структури та 

субструктури наноматеріалів. Науковий керівник: д.ф.- м.н., г.н.с. Михайлов Ігор 

Федорович 

Виявлено ефект зміщення комптонівського піку на 70 еВ при зміні концентрації вуглецю в 

сталі від 0,42 до 1,10 %, який пов'язаний із непружним розсіюванням рентгенівського 

випромінювання  на зв'язаних електронах. 

Розроблено метод кількісного аналізу легких елементів в багатокомпонентних сполуках за 

співвідношенням інтегральної інтенсивності комптонівського та релєєвського піків розсіяння з 

урахуванням вкладу кожного з основних елементів сполуки в співвідношення цих піків.  

Для системи залізо-вуглець (сталь, чавун) в низьколегованих матеріалах досягнута 

відносна концентраційна чутливість  по вуглецю 1,5%/%мас, в той час як теоретична величина 

сягає 1,95%/%мас. Досягнутий експериментальний рівень дозволяє вимірювати вуглець в сталі 

в діапазоні 0,31,54% мас. з похибкою 0, 07% мас.  
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Доведено перспективність вимірювання водню в металах, яке іншими рентгенівськими 

методами не можливе. Для системи Ti-H експериментально одержана концентраційна 

чутливість сягає 4,5%/%мас, що дозволяє вимірювати вміст водню, починаючи з 0,005% мас.  

Розроблено метод неруйнівного аналізу дефектів стехіометрії та їх нанокомплексів в 

бінарних сполуках за комптонівським та релєєвським розсіянням рентгенівських променів. 

Встановлено, що нанокомплекси призводять до значно більшого змінення співвідношення піків 

розсіяння та їх форми профілів, ніж дефекти стехіометрії у бінарних сполуках. Метод може 

бути впроваджений для експресного неруйнівного контролю бінарних сполук: Al2O3, ZnO тощо. 

Проведені експериментальні дослідження спектрів зразків зі слідовими домішками у 

легкому наповнювачі. Доведене значне зростання контрастності аналітичних ліній при 

використанні вторинного випромінювача для монохроматизації первинного спектру.  

Встановлено зростання співвідношення  інтегральної інтенсивності комптонівського та 

релєєвського розсіяння при зростанні масової частини легкого компонента в бінарних сполуках. 

Теоретично розрахований і експериментально виготовлений вторинний випромінювач для 

монохроматизації спектру рентгенівських трубок з анодом прострільного типу забезпечує 

підвищення контрастності рентгенівських спектрів на два-три порядки в порівнянні з 

первинним спектром. Пристрій призначено для вимірювань комптонівського розсіювання та 

аналітичних ліній субмалих домішок із суттєво підвищеною чутливістю аналізу.  Застосування 

пристрою для системи залізо-вуглець (сталь, чавун) в низьколегованих матеріалах дозволило 

отримати відносну концентраційну чутливість  по вуглецю 1,5 %/%мас, в той час як теоретична 

величина сягає 1,95 %/%мас. Досягнутий експериментальний рівень дозволяє вимірювати 

вуглець в сталі в діапазоні 0,31,54% мас. з похибкою 0, 07% мас. Доведено перспективність 

вимірювання водню в металах, яке іншими рентгенівськими методами не можливе. Для системи 

Ti-H експериментально одержана концентраційна чутливість сягає 4,5 %мас, що дозволяє 

вимірювати вміст водню, починаючи з 0,005% мас.  

Розроблений метод неруйнівного аналізу дефектів стехіометрії та їх нанокомплексів в 

бінарних сполуках за комптонівським та релєєвським розсіянням рентгенівських променів 

може бути впроваджений для експресного неруйнівного контролю бінарних сполук: Al2O3, ZnO 

тощо. 

 

Удосконалення економічної оцінки енергозбереження. Науковий керівник: к.е.н. 

Гаврись Олександр Миколайович 

Проведено аналіз методів енергозбереження в промисловості, енергетиці та комунальному 

господарстві України та закордоном. Досліджено стан і перспективи розвитку нетрадиційних і 

відновлюваних джерел енергії в Україні. Визначено перспективи виробництва і застосування 

біопалива. Виявлено особливості використання теплових насосів в економіці України. 

Запропоновано напрямки підвищення ефективності теплопостачання в житлово-комунальному 

господарстві на основі використання «розумних мереж». Проведено аналіз методів оцінки 

економічної ефективності енергозбереження в економіці України. Досліджено політику 

енергоефективності в ринковій економіці. Запропоновано схему етапів розробки програми 

енергозбереження. Розглянуто проблеми впровадження енергозберігаючих заходів в 

теплопостачанні України та представлено різну класифікацію цих заходів. Досліджено тарифну 

політику в регіональній системі теплових мереж. Проведено порівняльний аналіз джерел та 

форм фінансування енергозберігаючих заходів в економіці України. Виконано розрахунок 

капітальних витрат в енергетичні об’єкти. Розроблено методику оцінки та прогнозування 

капітальних витрат по заходах з енергозбереження. Розроблено методику оцінки та 

прогнозування експлуатаційних витрат по заходах з енергозбереження. 
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Розробка методів високочастотної гіпертермії з використанням поля полоскової 

антени і неінвазивної ультразвукової термомертії. Науковий керівник: д.т.н., проф. Сокол 

Євген Іванович 

Запропонована і реалізована нова ефективна концепція псевдостатичного наближення для 

рівнянь поля в сильно дисипативному середовищу, нової форми граничних умов для 

напруженості електричного поля на поверхні тіла пацієнта у ВЧ діапазоні частот і нової форми 

точних рішень для високочастотного поля, порушуваного полосковою антеною у тілі пацієнта.  

Виконано аналіз високочастотного поля двопелюсткової полоскової антени. 

Розроблено метод, що представляє тіло пацієнта у вигляді приватного фантома. 

Виконана спроба використання спрощеної моделі тіла пацієнта, необхідної для побудови 

теоретичного алгоритму високочастотної (ВЧ) гіпертермічної процедури.  

Також проведено вплив кровотоку та його моделювання впливу на тепловий баланс у 

кожній із середовищ моделі. 

Проаналізовані проблеми розробки й створення випромінюючого електрода аплікатора 

(ВЕА) для ВЧ гіпертермії.  

Запропоновано метод сканування за обсягом приватного фантома тіла пацієнта датчиками 

теплового та електромагнітного поля. Метод полягає у скануванні значень напруженості 

електричного поля в об'ємі фантома і представлений в вигляді по шагової та пошарової 

томографії, під керуванням програмного забезпечення. Проведено вибір датчика, для 

вимірювання напруженості електромагнітного поля ВЕА. 

Проведено аналіз кардинальної модифікації конструкції, що задовольнить головним 

вимогам до полоскового випромінювача для ВЧ гіпертермії і щодо необхідного значення 

робочої частоти поля й припустимих апертур випромінюваних пелюстків.  

 

Розробка систем підтримки прийняття рішень з управління розвитком складних 

розподілених техніко-економічних та соціально-економічних систем. Науковий керівник: 

д.т.н., проф. Годлевський Михайло Дмитрович 

Запропоновано підхід підвищення ефективності управління розвитком у системі вищої 

освіти шляхом застосування методик моніторингу якості освіти та розподілу бюджетних та 

позабюджетних ресурсів між окремими вищими навчальними закладами (ВНЗ) та напрямками 

підготовки фахівців. За результатами аналізу кваліметричних методик у сфері вищої освіти 

запропоновано еталонну модель кількісної оцінки якості об’єктів системи вищої освіти, 

розроблено кваліметричні методики оцінювання елементів ресурсного забезпечення 

навчального процесу у ВНЗ та побудовано модель комплексного оцінювання якості ресурсного 

забезпечення. 

Розроблено технологію прямого та зворотного оцінювання, яка враховує складність, 

ієрархічність та гетерогенність об’єкту оцінювання та надає можливість визначення варіантів 

розвитку. Запропоновано інформаційну технологію управління розвитком системи ресурсного 

забезпечення ВНЗ, яка об’єднує методологію теоретичної кваліметрії, системного аналізу, 

багатокритеріальної оптимізації та базується на сервіс-орієнтованій архітектурі. 

 

Розробка інтелектуальних моделей та технологій для підвищення ефективності 

проектування та супроводу складних програмних систем. Науковий керівник: д.т.н., 

проф. Ткачук Микола В׳ячеславович 

Розроблено оригінальний підхід до проблеми оцінки ефективності різних  технологій 

забезпечення якості (ТЗЯ) складних багатокомпонентних ПС, як один з важливих типів таких 

ПС розглянуто багаторівневу розподілену інформаційно-управляючу систему, яка 

застосовується на об’єктах нафто-газовидобування і має відповідати певним вимогам щодо 

продуктивності та надійності функціонування її окремих компонентів. Проаналізовано деякі з 

існуючих ТЗЯ ПС і показана актуальність вирішення проблеми оцінки ефективності 
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застосування різних ТЗЯ щодо певних ПС з урахуванням таких чинників як: рівень вимог якості 

та трудовитрати на застосування тієї чи іншої ТЗЯ. Для вирішення цієї проблеми 

запропоновано нову інформаційну технологію, яка передбачає побудову багатовимірної моделі 

даних та використовує уніфіковану процедуру експертної оцінки кінцевої ефективності, із 

урахуванням можливих песимістичних та оптимістичних сценаріїв при застосування 

відповідної ТЗЯ.  

На підставі цього розроблені інформаційні моделі, шаблони проектування (патерни) та 

обчислювальні процедури для  прототипування програмних компонентів SCADA-систем із 

заданими характеристиками якості, зокрема показниками продуктивності та надійності при їх 

функціонуванні в реальному масштабі часу.  

Критичний аналіз отриманих результатів реалізації програмних  компонентів SCADA-

систем із застосуванням об’єктно-орієнтованого підходу визначив певні проблемні ситуації, що 

виникають в процесі розробки та супроводу таких систем. З метою їх вирішення були 

розроблені інформаційні  моделі та процедури  структурної адаптації програмних систем із 

використанням пост об’єктно-орієнтованих технологій (ПООТ), зокрема, аспектно-

орієнтованого та контекстно-орієнтованих підходів. Розроблені відповідні алгоритми 

експертної оцінки та кількісні метрики для визначення ефективності застосування  окремих 

ПООТ в процесі структурної адаптації складних успадкованих програмних систем, що мають 

різні ступені структурної складності та відрізняються рівнем інтенсивності внесення змін вимог  

користувачів щодо їх функціонування. 

Результати проведених досліджень можуть бути використані на практиці для забезпечення 

зростання  ефективності процесів розробки нових та супроводу вже існуючих складних ПС, 

зокрема таких, що використовуються  в АСУ ТП на об’єктах нафтогазовидобувної і 

газотранспортної галузей, а також деяких інших, так званих гарантоздатних ПС, успішне 

функціонування яких передбачає наявність певних і досить високих показників якості, таких, 

насамперед, як продуктивність та надійність.  

Для цього, на основі запропонованих та досліджених моделей та методів, розроблено 

експертні процедури підтримки прийняття проектних рішень та інструментальні засоби для 

програмної реалізації компонентів перспективних CASE-засобів, які дозволять:  

1) визначати показники ефективності застосування різних технологій забезпечення якості 

ПС в процесі розробки нових систем; 

2) визначати структурну складність  і рівень інтенсивності внесення змін у вимогах 

користувачів щодо функціонування вже існуючих систем  у процесі їх супроводу та 

модернізації,  а також  отримувати при цьому оцінки необхідних питомих трудовитрат. 

 

Дослідження та розробка моделей стаціонарних та нестаціонарних коливань 

елементів аерокосмічної техніки. Науковий керівник: д.т.н., проф. Аврамов Костянтин 

Віталійович 

Побудована уточнена математична модель коливань рідини у паливних магістралях 

ракети. Отримано дискретні математичні моделі коливань тонкостінних циліндричних 

оболонок. На основі методів Релея-Рітца отримані вирази для форм та частот лінійних 

коливань. Дослідження нелінійних коливань використовувались методи Бубнова-Гальоркіна та 

метод граничних елементів, отримані форми, частоти, побудовані амплітудно-частотні 

характеристики нелінійних коливань циліндричних тонкостінних оболонок.   

Результати роботи мають здебільшого теоретичну цінність в динаміці та міцності машин 

та механіці деформуючого твердого тіла. Надано нові моделі нелінійних коливань тонкостінних 

елементів ракетної техніки, що виникають в процесі її використання, створені методи їх 

аналізу. Практичну цінність набули теоретичні результати, що втілені в розробці програмних 

комплексів розрахунку, що дозволило отримати результати щодо розладнання власних частот 

конструкції від резонансів. На основі розроблених методів та створених програмних засобів 
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готуються рекомендації з удосконалення конструкцій елементів аерокосмічної техніки та 

втілення цих рекомендацій на етапі проектування. Ці рекомендації можуть бути використані у 

наукових та прикладних дослідженнях, при проектуванні елементів аерокосмічної техніки та 

інших агрегатів та машин.  

 

Розробка експериментальних та теоретичних методів забезпечення блискавкозахисту 

об’єктів електроенергетики при змінених екологічних та технологічних факторах 

Науковий керівник: к.т.н., с.н.с, докторант Коліушко Георгій Михайлович 

Проведені експериментальні дослідження системи блискавкозахисту від прямого удару 

блискавки на ВРУ-750 кВ та дослідження з визначення стану систем захисту РЗА та ВЧ зв’язку 

від вторинних дій блискавки на ВРУ-750 кВ ВП "Рівненська АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом". 

 При експериментальних дослідженнях використано вимірювальний комплекс "ИК-1У", 

розроблений НДПКІ "Молнія" та який зареєстровано в Державному реєстрі засобів 

вимірювальної техніки за номером У1878-04. 

Оброблені експериментальні дані з виконання окремих елементів систем 

блискавкозахисту, на основі чого визначені порушення вимог нормативних документів щодо 

виконання блискавкозахисту, які найбільш часто зустрічаються. 

Проведено аналіз результатів, одержаних на експериментальному етапі визначення стану 

систем захисту РЗА та ВЧ зв’язку від вторинних дій блискавки на ВРУ-750 кВ. 

Для отримання експериментальних даних по імовірності прориву блискавки до зони 

захисту одиничного стрижньового блискавковідводу спочатку було отримано експериментальні 

дані щодо розподілу точок поразки розрядом довгої іскри заземленої площини в системі 

електродів "стрижень - площина". 

Сформульовано вимоги щодо співвідношення розмірів системи полеутворення, які 

забезпечують симетричність розподілу точок поразки в експериментах.  

На підставі експериментальних даних отримано аналітичний опис функції розподілу 

поразок площини кола й щільності поразки довжини окружності довільного радіуса. 

Розроблені теоретичні моделі щільності й функції розподілу кута руху прямолінійного 

розряду, щільності розподілу точок враження, розташованих на радіусі окружності, і щільності 

розподілу поразок довжини окружності, які ґрунтуються на використанні різних фізичних 

ефектів, що супроводжують процес розвитку розряду довгої іскри. 

Проведено модернізацію випробувальних стендів на базі електрофізичних установок ГІН-

1,2 (високовольтний стенд НДПКІ "Молнія") і ГІН-4 (стенд імпульсних напруг ІЕМІ-10) для 

одержання амплітудо - часових характеристик випробувальних імпульсів напруги, які 

задовольняють цілям і завданням запланованих випробувань, що дозволить і надалі вирішувати 

наукові завдання, пов'язані з дослідженням блискавки. 

Розроблено, виготовлено й випробувано елементи високовольтного вимірника імпульсних 

напруг (до 2 МВ), що дозволяє забезпечити необхідну точність і завадозахищеність 

метрологічного встаткування ГІН-4. 

Проведено дослідні випробування моделі імітованої блискавки в режимі множинного 

розряду в системі "стрижень – площина" при розряді як у заземлену площину, так і в моделі 

об'єктів на площині, які виконані з непровідного матеріалу (дерева). Результати цих 

випробувань дозволяють намітити шляхи подальших експериментальних робіт із дослідження 

імовірнісних характеристик поразки блискавкою об'єктів. 

 

Розробка методу оцінки захисних властивостей новітніх видів пристроїв 

блискавкозахисту – активних блискавкоприймачів та розсіювачів Науковий керівник: 

д.т.н., проф. Кравченко Володимир Іванович  

Здійснено розрахункову оцінку впливу геометричних параметрів блискавкоприймачів на 

значення напруженості електричного поля на їхньої поверхні. Досліджено стрижньові 
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блискавкоприймачи, які мають кругову, квадратну, шестигранну та вісмигранну форми 

перетину. Визначено, що стрижень з квадратною формою перетину має переваги за розміром 

напруженого об’єму. 

Досліджено вплив інжекційної потужності розсіювача на величину напруги пробою 

повітряного проміжку. Інжекційна потужність має оптимум щодо зменшення величини цієї 

напруги. 

Досліджено вольт-секундні характеристики зразків стрижньових блискавкоприймачів за 

напруги грозового імпульсу. Визначено, що блискавкоприймач Франкліну квадратного 

перетину має найменше значення дисперсії кривої вірогідності часу запізнення, що добре 

погоджується з результатами теоретичних досліджень. За результатами наукового 

обґрунтування, запропоновано стальний стрижень квадратного перетину прийняти за 

еталонний у методі, що розробляється. 

Розроблено та створено макет пристрою вимірювача параметрів імпульсів малих струмів   

ВІМС-1. Конструкція реалізована за використання оптичної лінії зв’язку. Експериментально 

підтверджено спроможність пристрою забезпечити вимірювання параметрів струму коронного 

розряду з електроду, на який подано високий (до 10 
6 

В) імпульсний потенціал. Встановлено, 

що час зростання перехідної характеристики ВІМС-1 не перевищує   810 
-9

с. За матеріалами 

розробки у першому квартали наступного року буде подано заяву на корисну модель. 

Завершено модернізацію високовольтного випробувального стенду ВВС-1,2 у частини 

створення високих напруг з різноманітними часовими параметрами: постійної, частоті мережі 

та імпульсної. 

 

Науково-технічні принципи побудови високовольтних мало індуктивних 

конденсаторів малої ємності для загострення фронту імпульсів напруги Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Рудаков Валерій Васильович 

Проведено аналітичний огляд з визначення електричної міцності конденсаторних 

діелектриків, виготовлено зразки високовольтних імпульсних конденсаторів з поліпропіленової 

плівки та паперової ізоляції, які були просочені трансформаторним маслом. Проведено аналіз 

побудови схем випробування та створено стенд для формування імпульсів напруги мікро- та 

наносекундного діапазону. Проведені випробування на короткочасну електричну міцність 

зразків конденсаторів. Отримано залежність електричної міцності від часу дії імпульса напруги, 

що зростає з зменшенням часу. Виявлено також, що при малому часу дії напруги вимоги до 

технології виготовлення зразків можливо  пом’якшати. Розроблено методику скорочених 

випробувань секцій високовольтних імпульсних конденсаторів за результатами випробувань на 

змінній напрузі. 

 

Розробка нових енергозберігаючих методів поліпшення роботи двигунів 

внутрішнього згорання на основі імпульсного коронного розряду Науковий керівник: 

д.т.н., с.н.с. Бойко Микола Іванович  

Досліджені варіанти поліпшення ефективності роботи двигунів внутрішнього згорання 

(ДВЗ) на основі імпульсного коронного розряду (ІКР). 

Розроблений макет компактного генератора ІКР. 

Створений експериментальний зразок реактора з ІКР. 

Експериментально показано, що явище імпульсного коронного розряду з високою 

частотою проходження імпульсів (більше 10000 імпульсів за секунду) при негативній 

полярності високовольтного електроду має місце в ІКР-реакторах з малими міжелектродними 

проміжками приблизно 5 мм, а при позитивній полярності високовольтного електроду в цих 

умовах одержати імпульсний коронний розряд не вдається. 

Одержано патент на винахід № 94541 Україна – «Вихровий турбулентний промивач з 

пристроєм, що генерує імпульсні коронні розряди», в якому викладено комплексне очищення 
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газів від домішок різного складу. Комплексність полягає в синергічній дії механічного 

очищення і очищення за допомогою факторів коронного розряду. 



 86 

V. Розробки, які впроваджено у 2011 році. 
№

 

з

/

п 

Назва та автори 

розробки 

Показники 

результативності, 

переваги над аналогами, 

економічний, соціальний 

ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата 

впро-

ваджен-

ня 

Результати, 

які отримано 

ВНЗ/науково

ю установою 

від 

впровадженн

я  
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Розробка 

безступінчастої 

гідрооб’ємної 

механічної 

трансмісії (ГОМТ) 

для тракторів 

виробництва ВАТ 

«ХТЗ» потужністю 

220-240 к.с. 

 д.т.н. 

проф.Самородов 

В.Б. 

Вперше на Україні 

синтезована науково-

обґрунтована ГОМТ 

трактора, яка дозволяє 

підвищити 

продуктивність на 10-

15%, паливну 

економічність на 10-13%, 

суттєво покращити 

ергономіку трактора, 

перевищити по 

технічному рівню на 2-

4% найкращі світові 

аналоги – лінійку 

тракторів Fendt 

(Німеччина). 

ВАТ "ХТЗ", м. 

Харків, пр. 

Московський , 

256 

грудень 

2011р. 

Отримано 

коштів до 

спеціального 

фонду - 293,5 

тис. грн., 

опубліковано

7 наукових 

статей, 

одержано 3 

патенти. 

2.  Створення 

дослідного зразка  

установки для 

перевірки 

можливості 

використання 

імпульсного 

коронного розряду 

для конверсії 

сирого коксового 

газу в газ, який 

містить в 

основному синтез-

газ (Н2+СО) 

 

д.т.н. проф.Бойко 

М.І. 

Зменшено питомі 

енерговитрати на 40% 

щодо одержання синтез 

газу.  

На відміну від 

природного газу 

коксовий газ являє собою 

відходи переробної 

промисловості, за 

відповідної переробки 

можливо його 

використання та 

отримання унікальної 

сировини – синтез газу, 

який є сировиною для 

метанолу, етанолу, 

різноманітних чистих 

палив та сировини для 

хімічної промисловості. 

Економічний ефект від 

впровадження має 

міжнародне значення 

(країни СНГ) і 

обчислюється сотнями 

мільйонів $. 

Публічне 

акціонерне 

товариство 

«Ясинівський 

коксохімічний 

завод» 
Донецька обл., 
м. Макіївка, 

вулиця 50 

років 

утворення 

СРСР 

2011 рік Створено 

дослідний 

зразок 

установки. 

Опублікова-

но 3 статті в 

рейтингових 

журналах. 

Прийнято 

участь в 4-х 

міжнародних 

конферен-

ціях. 
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1 2 3 4 5 6 

3.  Визначення 

показників 

виробництва 

електричної та 

теплової енергії на 

парогазовій 

установці за 

рахунок 

використання 

вторинних 

енергетичних 

ресурсів 

коксохімічного 

підприємства 

 

д.т.н., проф. 

Павловський В.Г., 

ас. Бекназарян Д.В. 

 

Використання сирого та 

очищеного коксового 

газу в якості палива для 

парогазової установки з 

котлом утилізатором 

міні-теплової 

електричної станції і 

міні- теплової 

електроцентралі дозволяє 

виробляти електроенегію 

на коксохімічних 

підриємствах з 

підвищенням коефіцієнту 

корисної дії на 3-5% від 

існуючих технологій. 

Державний 

інститут по 

проектуванню 

підприємств 

коксохімічної 

промисловості 

„Гипрококс” 

61002, 

м. Харків, вул. 

Сумська, 60. 

грудень 

2011 

року 

Отримано 

коштів до 

спеціального 

фонду - 70,0 

тис. грн., 

Укладено 

госпдоговір 

про 

виконання 

модернізації 

коксохіміч-

них 

підприємств 

«Авдеевский 

КХЗ» та ВАТ 

«Баглейкокс» 

4.   Аналіз ресурсу 

болтових з’єднань 

робочих коліс 

осьових гідротурбін і 

розробка 

нормативних 

документів для 

забезпечення їх 

надійної роботи 

 

к.т.н. пр.н.співр. 

Татьков В.В.. 

Створено апаратурно-

методичний комплекс 

для контролю якості 

кріплення робочих коліс 

до валу гідротурбін для 

ГЕС Дніпровського та 

Дністровського каскадів. 

Соціальний ефект – 

попередження 

виликомасштабних 

аварій на ГЕС. 

ВАТ 

"Укргідро-

енерго", 

м. Вишгород, 

Київської обл. 

 

грудень 

2011р. 

Отримано 

коштів до 

спеціального 

фонду - 

99,597 тис. 

грн.; 

створений 

експертний 

центр по 

запобіганню 

аварій. 
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VI. 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).  

Центр трансферу технологій створено за участю Північно-Східного наукового центру 

НАН України, Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, 

громадської організації “Агентство міжнародного співробітництва”, асоціації «Харківський 

центр маркетингу», ТОВ "Харківський регіональний центр інвестицій", Центру розвитку 

малого бізнесу „Харківські технології”. 

Головною метою створення Центру трансферу технологій є розробка та впровадження 

дієвого механізму передачі готових до застосування вітчизняних і зарубіжних високих 

технологій у виробництво. 

У 2011 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. 

 Спільно із співробітниками бібліотеки НТУ «ХПІ» були розроблені 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. Центри надають 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.  

Результатом якісної допомоги співробітникам університету є наступне: подано 79 заявок 

на отримання патентів на винаходи та корисні моделі, в порівнянні з пришлим роком  значно 

збільшилась кількість отриманих патентів – 109 охоронних документів, з яких 12 патентів на 

винаходи та 97 патентів на корисні моделі.  
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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 підрозд ілів  

Технологічні бізнес-інкубатори (наукоємні проекти) кафедр, інститутів та інших наукових підрозд ілів   

      .   .   .  

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 2011 році надано науково-практичну допомогу 
університетом наступним підприємствам, організаціям тощо: 
 - для  ДП ХМЗ «ФЕД» - проаналізовані методичні підходи до визначення напрямків 
інноваційного розвитку і перетворень в умовах економічної кризи; розглянуті загальні 
підходи до прогнозування перспективних технологічних та управлінських структур 
підприємства на шляху інноваційних перетворень; розглянуті підходи до вибору стратегії 
інноваційної діяльності, оцінки ефективності стратегії; розглянуті підходи до проведення 
конкурентного аналізу; проаналізовані методи якісної та кількісної оцінки потенціалу 
інновацій, розглянуто алгоритм оцінки рівня конкурентоспроможності продукції, 
виготовленої із застосуванням інноваційної технології; 

 - для ТОВ ««Екосистема» - розроблена методика оцінки рівня інноваційної 
сприятливості організаційних структур та системи управління персоналом, та запропонована 
методика підвищення інноваційної сприятливості за рахунок впровадження певних заходів; 
запропоновано шляхи щодо підвищення інноваційної сприйнятливості організаційно-
управлінських структур; виділено підрозділи які безпосередньо відповідають за формування 
інноваційної сприйнятливості на підприємстві; запропоновано в якості інноваційно-
чутливого елемента організаційно-управлінської структури - гнучкі інноваційно-
сприйнятливі групи; виділено поняття інноваційно-сприйнятливих організаційно-
управлінських структур; 

- для провідних підприємств м. Харкова «ХЕЛЗ «Електроважмаш», 
ЗАТ «ХЕМЗ-ІРЕС» та Економічна клініка «Український Менеджмент Інтелект» була 
розроблена інноваційна методика оцінки збитку при відключенні електроенергії; 

- для ТОВ «АВК» - розроблені теоретичні і науково-методичні основи формування, 
оцінки і управління економічним потенціалом підприємств промисловості в умовах 
конкурентного середовища,  практичні рекомендації  по їх зміненню; 

- для АТ «Житлобуд-2» - проведено удосконалення бізнес-процесів, створення 
збалансованої системи показників та системи мотивації співробітників; 

- для Полтавської державної аграрної академії – проведено визначення 
патентоспроможності об’єкта господарської діяльності “Культиватора комбінованого”; 

- для Харківської торгово-промислової палати – проведена консультація щодо набуття 
прав на об’єкти інтелектуальної власності;  

- для Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної Академії Наук – 

розглянуті питання щодо діяльності підрозділів інтелектуальної власності та 

бухгалтерського обліку та оцінки нематеріальних активів; 

- для Інституту медичної радіології ім. С.П. Григор’єва  АМНУ – проведена 

консультація щодо бухгалтерського обліку та оцінки нематеріальних активів. 
 4. Науково-дослідна і науково-методична робота в сфері інтелектуальної 
власності, трансферу технологій та інноваційного підприємництва.  

Важливі результати держбюджетної теми М 1708 «Розвиток теорії і методології 

інноваційного напрямку економіки знань» полягають у розширенні сфери застосування 

методів порівняльної соціально-економічної ефективності, які у теперішній час безперервної 

науково-технічної революції можуть використовуватись не лише для вибору найбільш 

доцільних засобів виробництва однотипної продукції, а й здійснювати вплив на змінення 

структури суспільного виробництва з урахування найбільших досягнень науково-технічного 

прогресу; розробці системи нормативних коефіцієнтів ефективності при визначенні 

соціально-економічної ефективності інновацій, теоретичні розробки визначення зміни 

потреби робочій силі при впровадженні інновацій, збільшенні рівня інтелектуальної 

складової живої праці; застосування сценарного підходу до планування оптимальної 

структури виробництва в умовах невизначеності та ризику економічних процесів, 

забезпечення раціональності та збалансованості асортименту продукції для різних варіантів 

розвитку ринкової ситуації. 

В  рамках міжнародних проектів TACIS 2009 – 2011 EuropeAid/127644/C/SER/UA 

«Підтримка науко ємних і інноваційних  підприємств, а також трансфер технологій в бізнес в 

Україні» (InnoEnterprise) створені умови для приєднання України до Європейської 
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мережі підприємств. Впроваджені в регіонах України концепції технопарків і інноваційних 

кластерів згідно міжнародним стандартам.   

По закінченій  НДР «Розвиток теорії і методології інноваційного напрямку економіки 

знань» розроблені теоретичні аспекти та визначений механізм управління асортиментом 

продукції у сучасних умовах. Основні елементи новизни полягають у застосуванні 

сценарного підходу, його розвитку до планування оптимальної структури виробництва, 

визначення раціонального та збалансованого асортименту продукції для різних варіантів 

розвитку ринкової ситуації, що сприятиме забезпеченню перевищення рівня прибутку і 

рентабельності у порівнянні з його цільовим значенням.  

Продовжується співпраця між НТУ «ХПІ» та ТОВ «ІБМ Україна»  (створено 

Академічний Центр Компетенції IBM) по розробці, впровадженню та розповсюдженню 

Університетом Автоматизованої інформаційної системи керування ВНЗ на базі відкритих 

стандартів, програмного забезпечення з відкритим кодом та сучасних технологій IBM. У 

межах цього договору Центр працює у напрямку створення лабораторії сервіс-орієнтованих 

архітектур інтеграції інформації та розробки і впровадження елементів інформаційної 

системи керування ВНЗ. 

Сумісно з компанією «ІНСАРТ» працює лабораторія «IT Incubator», у роботі якої 

приймають активну участь студенти, магістранти, аспіранти та співробітники кафедри 

«Інформатика та інтелектуальна власність». Завдяки роботі цієї лабораторії студенти мають 

можливість отримати досконалу підготовку для роботи в сучасних компаніях та 

підприємствах.  

Укладено договір з Відокремленим структурним підрозділом «Інститут 

інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія». 

Основними напрямками робіт, що виконуються, згідно договору є: 

– вдосконалення якості підготовки студентів у сфері інтелектуальної власності; 

– організація та проведення курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників у сфері інтелектуальної власності;  

– організація взаємних наукових та науково-педагогічних стажувань; 

– спільна підготовка наукових та науково-методичних матеріалів; 

– проведення спільних фундаментальних та прикладних досліджень в сфері 

інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності. 

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 146 аспірантів. З яких 55 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, семінарів тощо. 

Підготовлено розділ «Управління енергоефективністю міста» для Стратегії розвитку 

міста Харків до 2030 р. В пропозиціях до реалізації в межах стратегії знайшли відбиття 

наступні технології: модульна теплоустановка ТS; розробка енергозберігаючих 

електроприводів; перетворювачі частоти серії ПЧТЕ; автономний біоенергетичний центр для 

вироблення електричної і теплової енергії, а також органічних добрив з відходів 

господарського виробництва; ПІНЧ технологія; автономні геліосистеми для гарячого 

водопостачання з системою автономного електрозабезпечення тощо.  

Разом з Академії технологічних наук України та Національна мережа трансферу 

технологій NTTN університет провів семінар на тему: «Національна мережа трансферу 
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технологій NTTN – Інструмент комерціалізації розробок університетів України», де з 

пленарними докладами виступили: проф. Товажнянський Л.Л. (Досвід НТУ «ХПІ» з 

комерціалізації та трансферу технологій); проф. Кононенко І.В., завідувач кафедрою 

стратегічного управління НТУ «ХПІ» (Організаційні проблеми комерціалізації та трансферу 

технологій).  

 Спільно з проектом 7-ої Рамкової програми ЄС "Офіс спільної підтримки інтеграції 

України в європейський дослідницький простір"(JSO - ERA) університетом було проведено 

семінар «Міжнародна співпраця у сфері трансферу технологій». Семінар був присвячений 

питанням міжнародної науково-дослідної співпраці і його тенденціям, зокрема, були 

продемонстровані моделі співпраці між наукою і бізнесом на прикладі Австрії і елементи  

системи фінансової підтримки такої співпраці. Також  слухачі семінару  отримали 

інформацію про можливості участі в 7-ій Рамковій програмі 

(http://www.ec.kharkiv.edu/FP7program.html).  

Сумісно із Українським інститутом промислової власності, Державним 

департаментом інтелектуальної власності та спецфакультетом патентознавства МІПО НТУ 

«ХПІ» проводяться сумісні семінари з проблем інтелектуальної власності, готуються наукові 

статті та учбові матеріали. Результатом цих семінарів є підручник по курсу «Інтелектуальна 

власність» авторів Солощук М.М., Капінос М.М., Лерантович Е.Т. Матеріали підручника, що 

готується, опубліковані у журналі "Інтелектуальна власність" в рубриці "Заочний семінар". 

Доцентом Савченко О.І. розроблено та проведено цикл лекцій «Small and middle 

business in Ukraine and its promotion by the development of an education infrastructure» для 

студентів магістрів та аспірантів Мішкольцького університету (Угорщина).  

Щорічно в університеті проводиться міжнародна  Internet-конференція студентів і 

молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, 

перспективи, ефективність». У 2011 році в Internet-конференції прийняло участь 107 

студентів, 19 аспірантів, 37 викладачів, зроблено 112 доповідей.  

Спільно з спілкою аудиторів України  проведено Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію «Розвиток обліку та аудиту, як основи інформаційно-аналітичної системи 

підприємства».  В процесі роботи конференції вироблена і запропонована значна кількість 

рекомендацій по удосконаленню інструментарію обліку та аудиту, методів та технології 

економічного аналізу, розвитку інформаційних систем і технології в обліку, аналізі та аудиті, 

удосконаленні підготовки фахівців з обліку, аналізу та аудиту тощо.   
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Math. Mech. 
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Study of 
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9.  Бойко Н.И., 

Борцов А.В., 
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V.P and 

Ol’shanskii S.V  

On velocity profiles 

of an inhomogeneous 

vibrofluidized grain 
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Journal of Engineering 

Physics and 

Thermophysics 

(Holland). 

Vol. 84, № 3. – pp. 509–

514. 

11.  Khrypunov G.S., 
Kopach V.R., 
Meriuts A.V.,  
Zaitsev R.V., 
Kirichenko 
M.V., 
Deyneko N.V. 

The influence of 
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efficiency of 
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(Russia). 
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Sadigov M,  

Mirzoyev E, 
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cells prepared by 
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Journal of Applied 

Physics,  
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Vol.50, pp. 1-2. 
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Klochko N.,  

Volkova N.,  
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Journal of Physics,  
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Т. 81, № 3,с. 91–97                    



 95 

1 2 3 4 5 

16.  Arsenyeva O, 
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Optimal design of 
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The Evolution of 
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LNCS 6520, Springer, 
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VІІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених. 
 

Рада молодих вчених Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» (далі НТУ «ХПІ») станом на кінець 2011 року поєднує інтереси 

майже 350 молодих учених (аспірантів, пошукачів, викладачів, наукових співробітників) 

НТУ «ХПІ». У склад Ради входять 19 представників факультетів НТУ «ХПІ». 

До основних завдань, що виконуються РМВ відносяться: сприяння проведенню 

науково-дослідної роботи молодих вчених університету; інформування молодих науковців 

про умови проведення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та іншими 

державними і міжнародними організаціями та закладами наукових конференцій, семінарів, 

програм, конкурсів; забезпечення участі молодих вчених університету у міжнародних, 

державних та галузевих наукових та освітніх програмах, конкурсах, конференціях; 

проведення роботи з виявлення, розгляду та вирішення проблем і нагальних потреб молодих 

вчених; надання пропозицій ректору та вченій раді університету щодо покращення та 

вдосконалення наукової діяльності молодих вчених, сприяння вирішенню їх соціально-

побутових проблем та питань іншого характеру. 

В 2011 році за участі Ради організовано та проведено близько десяти конференцій та 

семінарів з участю молодих вчених НТУ «ХПІ» та учасників з більш ніж 20 ВНЗ України . 

Серед досягнень молодих вчених можна відзначити наступні: 

Молодим науковцям фізико-технічного факультету Дроздову Антону 

Миколайовичу, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові 

кафедри фізики металів та напівпровідників, та Дроздовій Ганні Анатоліївні, кандидатові 

фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові кафедри теоретичної та 

експериментальної фізики, було присуджено Премію Президента України для молодих 

вчених 2011 року за цикл наукових праць «Створення матеріалів з новими 

властивостями шляхом формування твердих розчинів Ві-Sb та штучних клатратних 

систем С60-Ві». 

Премією Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові 

України за номінацією «Наукові досягнення» відзначено наукового співробітника кафедри 

ДВЗ Самойленка Дмитра Євгеновича та асистента кафедри Мешкова Дениса 

Вікторовича. 

 
 

Докторант кафедри Технології жирів та продуктів бродіння, д.т.н., Некрасов 

Павло Олександрович у грудні 2011 року став стипендіатом Верховної Ради України для 

найталановитіших молодих вчених.  

Іменну стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених отримували 3 

представники молодих вчених факультету технології неорганічних речовин: 
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Резніченко Ганна Михайлівна, к.т.н. кафедри хімічної технології неорганічних речовин, 

каталізу та екології; Корогодська Ала Миколаївна, к.т.н. кафедри технології  кераміки, 

вогнетривів, скла та емалей; Пітак Олег Ярославович, к.т.н. кафедри технології  кераміки, 

вогнетривів, скла та емалей. 

Стипендію Президента України отримує аспірант третього року навчання Зайцев 

Роман Валентинович (кафедра фізичного матеріалознавства для електроніки й 

геліоенергетики), що виконує роботи з удосконалення фотоелектричних перетворювачів 

сонячної енергії на основі монокристалічного кремнію і телуриду кадмію. Актуальність 

роботи підтверджена держзамовленням у рамках держбюджетної теми за програмою 

«Енергетика, енергозбереження». 
Загалом, більше 15 молодих вчених отримали нагороди в конкурсах державного та 

регіонального рівнів.  

Рада молодих вчених НТУ «ХПІ» стала співзасновником «Спілки молодих 

новаторів», що заснована за сприянням прем’єр - міністра України (відповідальне 

доручення № 48884/1/1), Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, НАН 

України в листопаді 2011 року.  

Налагоджено контакти з радами молодих вчених з ВНЗ різних регіонів України. 

Протягом року проведена робота з систематизації напрямків наукової діяльності молодих 

вчених НТУ «ХПІ» з метою оптимізації процесу подання наукових робіт на конкурси різних 

рівнів. 
Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

відсотків 

Кількість молодих учених, 

які працюють у ВНЗ  

Відсоток молодих учених, 

які залишаються у ВНЗ 

після закінчення 

аспірантури 

2009 38 % 481 75 % 

2010 40 % 471 87 % 

2011 49 % 437 75 % 

 

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. 

В 2011 році для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт у базові вищі навчальні заклади було направлено 122 наукових роботи студентів. 

Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу стали 50 студентів нашого університету, з 

них 17 одержали дипломи І ступеня, 13 - дипломи ІІ ступеня, 20 - дипломи ІІІ ступеня.  

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».  

В V Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук прийняли участь 36 студентів НТУ «ХПІ». 

За підсумками конкурсу 11 студентів нашого університету посіли 1, 2 та 3 місця. 

Міжвузівський конкурс студентських наукових робіт з галузі науки “Прикладна 

геометрія, інженерна графіка” проведено у 2011 році на базі кафедри геометричного 
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моделювання та комп’ютерної графіки НТУ “ХПІ”. На конкурс надійшла 31 робота з 14 ВНЗ 

України. За підсумками конкурсу студенти нашого університету посіли 1 та 3 місця. 

В 2011 році для участі в Міському конкурсі студентських науково-дослідних робіт 

було подано 12 робіт. Головним критерієм оцінки проектів була актуальність і 

обґрунтованість необхідності впровадження в міському господарстві Харкова. 

Переможницею в номінації «Розвиток промисловості та техніки» стала студентка НТУ 

«ХПІ» Линник Світлана. 

Команда НТУ «ХПI», до якої ввійшли студенти Дмитро Джулгаков, Ігор Бічурін та 

Владислав Лисичкин, стала переможцем півфіналу студентського чемпіонату світу з 

програмування АСМ-ІСРС (International Collegiate Programming Contest). 

 

  
 

На базі НТУ «ХПІ» у 2011 році було проведено 10 студентських конференцій та 

семінарів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня, з них 6 було включено до 

плану МОНМС України. 

Важливим досягненням нашого університету в цьому році стало отримання 22 

патентів на винаходи, співавторами яких стали студенти.  

Загальна кількість публікацій за участю студентів у фахових виданнях ВАК 

України, збірниках конференцій та науково-технічних виданнях у 2011 році становить 1114 

одиниця, з них самостійно 236.  

Кількість студентів, зарахованих для виконання держбюджетних та госпдоговірних 

робіт на протязі 2011 року склала 191 особа. 
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IX. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками 

  

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».  

При НДПКІ «Молнія» функціонує Центр сертифікаційних випробувань «Імпульс».  

 

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. 

У 2011 р. в НДПКІ «Молнія»: виконано  58 госпдоговорів обсягом 1 млн. 778 тис. грн., 

опубліковано 2 монографії, 1 посібник, 53 наукові статі в фахових виданнях, із  них 6 в 

зарубіжних виданнях, зроблено 40 доповідей на міжнародних та регіональних конференціях, 

отримано 2 патенти на винаходи, захищено 2 кандидатських дисертації, видано 2 тематичних 

випуски «Техніка та електрофізика високих напруг» Вісника НТУ “ХПІ”, проведено 

засідання секції № 22 «Електромагнітна стійкість на Міжнародній конференції: 

"Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», прийнято участь в  

5-ти міжнародних та всеукраїнських виставках на яких демонструвалося 3 експонати. 

Отримано нагороди: диплом за участь в 14-ій спеціалізованій виставці “КИП. Электроника. 

Энергетика” за розробку Еталона РЕМП та диплом переможця Всеукраїнського конкурсу-

виставки “Кращий вітчизняний товар року” в номінації “Наука” за Високовольтні електричні 

конденсатори. 

Випробувальна лабораторія інституту у 2011 році успішно пройшла процедуру 

щорічного інспекційного контролю з боку Національного агентства з Акредитації (Атестат 

акредитації №2Н484 від 11.08.2011). Отримала право подальшого функціонування в якості 

незалежного органу з оцінки відповідності згідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 

17025:2006. 
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Науково-дослідний комплекс по вивченню газодинамічних та теплофізичних 

процесів в турбомашинах. 

 

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.  

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.  

Для ВАТ «Турбоатом» було виконано 2 госпдоговори: «Багатопараметрична 

оптимізація конструктивних та термогазодинамічних параметрів поточної частини ЦВТ 

турбіни К-220-44-2М АЕС «Ловііса» (Фінляндія) при виконанні модернізації» та 

«Дослідження вдосконалених решіток профілів соплових і робочих турбін ТЕС та АЕС».  

Створений новий науковий напрям в турбінобудуванні - оптимальне проектування 

проточної частини осьових турбін, результатом розвитку якого і рішення конкретних 

оптимальних задач є створення нових профілів, високоекономічних ступенів, груп ступенів і 

проточних частин циліндрів сучасних парових турбін. Успішно ведуться  роботи по 

оптимізації проточних частин з урахуванням їх режимів експлуатації - керівник  

проф. А.В. Бойко. 

На основі рішення зворотних задач проводяться роботи по аеродинамічному 

вдосконаленню елементів проточної частини турбін - керівник проф. В.П. Суботович. 

Розробляються нові підходи до створення систем охолоджування високотемпературних 

газових турбін на основі застосування нестандартних хладоагентів- керівник  

проф. О.І. Тарасов. 

За 2011 рік об’єм виконаних госпдоговорів становить  120  тис.  грн., опубліковано 2 

монографії, 1 підручник, 31 наукова стаття в фахових виданнях, із  них 2 в зарубіжних 

виданнях, зроблено 12 доповідей на міжнародних та регіональних конференціях, захищено 1 

кандидатську дисертацію,  проведена щорічна Всеукраїнська наукова конференція 

«Проблеми енергозбереження  України і шляхи їх вирішення».  

 

 

Центр трансферу технологій  

 

Відповідно до світової практики щодо шляхів проведення інноваційної політики в 2004 

р. було розпочато пілотний проект створення “Центру трансферу технологій”. Ініціаторами 

проекту були завідувач кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ» проф. І.В. Кононенко 

та директор ТОВ "Харківський регіональний центр інвестицій" І.Г.Тулузов. 

“Центр трансферу технологій” створено за участю Північно-Східного наукового центру 

НАН України, Національного технічного університету “Харківський політехнічний 

інститут”, громадської організації “Агентство міжнародного співробітництва”, асоціації 

«Харківський центр маркетингу», ТОВ "Харківський регіональний центр інвестицій", Центру 

розвитку малого бізнесу „Харківські технології”. 

Головною метою створення Центру трансферу технологій є розробка та впровадження 

дієвого механізму передачі готових до застосування вітчизняних і зарубіжних високих 

технологій у виробництво. 
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Центр трансферу технологій засновано на підставі угоди про співробітництво без 

створення юридичної особи за участю зацікавлених сторін.  

Центр трансферу технологій об'єднав організації, що вже освоїли різні аспекти передачі 

новацій у виробництво. Кожна з організацій учасників проекту і після підписання угоди 

займалася розв’язанням задач з трансферу технологій і накопичила певний досвід у цій сфері.  

Продовжено вдосконалення раніше створеної імітаційної моделі науково-

технологічного розвитку головних видів економічної діяльності країни. Ця імітаційна модель 

дозволяє аналізувати основні взаємозв'язки між сферою освіти, сферами науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт, видами економічної діяльності країни та прогнозувати 

наслідки управляючих впливів на стан галузей економіки України. Створено метод 

моделювання наслідків реалізації проектів національного рівня на промисловість України. 

Метод реалізовано в імітаційній моделі на прикладі проектів в галузі енергетики. Розробники 

методу і моделі: завідувач кафедри стратегічного управління проф., д.т.н. І.В.Кононенко, 

асистент А.М.Рєпін, аспірант І.І.Бабич. 

Розроблено метод оптимізації портфелю проектів підприємства (галузі) для планового 

періоду. Метод враховує критерії, які відбивають досвід компанії в управлінні проектами, 

цілі компанії, характеристики проектів, із яких буде формуватися портфель, а також вплив 

зацікавлених сторін на проекти. Розв’язано тестову задачу формування портфелю проектів 

критичних технологій в енергетиці. Розробники методу і моделі: завідувач кафедри 

стратегічного управління проф., д.т.н. І.В.Кононенко, асистент К.С.Букрєєва. 

Продовжено роботу з підготовки бізнес-планів для технологій, створених в НТУ 

«ХПІ». В зв’язку з відсутністю фінансування ця робота виконувалася силами студентів 

спеціальності «Управління проектами», які навчаються на кафедрі стратегічного управління, 

під керівництвом викладачів цієї кафедри. За останній рік підготовлено бізнес-плани: 

• «впровадження технології мікродугового оксидування в галузі 

машинобудування». Розробниками технології є колектив кафедри електрохімії на чолі з 

професором М.Д.Сахненком. Бізнес-план підготовлено Агєєвою Тетяною під керівництвом 

доцента Н.В. Шатохіної. 

•  «бізнес-план виробництва і реалізації безлушпинного харчового 

соняшникового шроту». Розробниками технології є колектив кафедри технології жирів під 

керівництвом завідувача проф. Ф.Ф.Гладкого. Бізнес-план створено Дудченко Анною під 

керівництвом асистента К.С.Букрєєвої. 

Створені бізнес-плани були представлені на Другому міжнародному конкурсі, який 

проводять Барні школа бізнесу (Barney School of Business) і Університет Хартфорда 

(University of Hartford) з США. В конкурсі приймали участь 20 команд з 7 країн, у тому числі 

США, Ірландії, Індії, Греції, Чілі, Гонконга та України. Третє місце у конкурсі посіла 

команда студентів 5-го курсу спеціальності «Управління проектами» у складі Агєєвої 

Тетяни, Кахновської Анни та Каланчук Катерини, яка представила бізнес-план 

«Впровадження технології мікродугового оксидування в галузі машинобудування» під 

керівництвом доцента Шатохіної Н.В. Координатором команди була асистент кафедри 

стратегічного управління К.С. Букрєєва. 

У Києві 7 грудня 2011 р. відбувся фінал XІII Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів 

підприємницької діяльності серед молоді. Перші 2 місця в номінації «Виробництво, сфера 

послуг і торгівля» зайняли саме розроблені бізнес-плани.  

Діяльність з підготовки бізнес-планів для технологій, які створено в НТУ «ХПІ», та 

презентації їх на конкурсах є доброю рекламою розробок на міжнародному рівні і сприяє 

просуванню цих технологій в реальний сектор економіки. 

Підготовлено розділ «Управління енергоефективністю міста» для Стратегії розвитку 

міста Харків до 2030 р. В пропозиціях до реалізації в межах стратегії знайшли відбиття ряд 

технологій, які створено в НТУ «ХПІ». В роботі приймали участь Товажнянський Л.Л., 

д.т.н., професор, ректор НТУ «ХПІ», Марченко А.П., д.т.н., професор, проректор, Сокол Є.І., 

д.т.н., професор, проректор, Лісачук Г.В., д.т.н., професор, завідувач науково-дослідної 
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частини, Мостовий С.П., к.ф.-м. н., заступник завідувача науково-дослідної частини, 

Кононенко І.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри  стратегічного управління, Ульєв Л.М., 

д.т.н., професор кафедри «Інтегровані технології, процеси та апарати», Пономарьов О.С., 

к.т.н., професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, 

Хрипунов Г.С., д.т.н., професор, завідувач кафедри  «Фізичне матеріалознавство для 

електроніки та геліоенергетики», Бабич І.І., аспірант кафедри стратегічного управління, 

Мехович С.А., к.е.н., професор кафедри економічного аналізу та обліку, Клепіков В.Б., д.т.н., 

професор, завідувач кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи». 

 

 

Навчально-науково-виробничий комплекс «Силіконова долина».  

 

Навчально-науково-виробничий комплекс системного аналізу, інформатики і 

управління «Силіконова долина» відкрився у нашому університеті у 2008 році. Це спільний 

проект НТУ «ХПІ» та ТОВ «Телесенс».  

Комплекс «Силіконова долина» є одним із перших високотехнологічних об’єднань 

підприємств та вузів в Україні в сфері IT. Створення його в Харківському політехнічному 

знаменувало собою перехід на якісно новий рівень взаємозв’язку виробництва і освіти. Адже 

серед головних цілей Комплексу – рішення міжнародних і державних науково-технічних 

проблем, підготовка, підвищення кваліфікації інженерних та науково-педагогічних кадрів на 

світовому рівні.  

Комплекс виконує такі основні завдання: з одного боку – формування гармонійних 

умов для найбільш повної реалізації потреби особистості в професійній підготовці; з іншого 

– виконання держзамовлення й договірних (комерційних) зобов’язань НТУ «ХПІ» з 

підготовки фахівців світового рівня, здатних адаптуватися до умов ринку. Діяльність 

Комплексу сприяє підготовці, у тому числі для закордонних країн, науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук. Тут ведуться спільні науково-

дослідницькі роботи, виконуються виробничі замовлення, йде обмін інформацією. Перед 

Комплексом також поставлені такі завдання як додаткове позабюджетне фінансування 

виробничо-господарської діяльності, учбово-наукової бази, матеріального стимулювання й 

соціального захисту членів трудового колективу. 

За 2011 рік в рамках Комплексу вже виконана програма обсягом у 100 тис. грн. за 

договором між компанією ТОВ «Телесенс» та кафедрами нашого університету. Це були 

«Науково-дослідні та інжинірингові роботи в галузі розробки програмного забезпечення». 

В цьому році в рамках Комплексу співпрацювало 5 кафедр, 30 професорів і докторів 

наук, 100 доцентів і кандидатів наук, 30 аспірантів і 200 студентів НТУ «ХПІ», які виконали 

реальні проекти з розробки програмного забезпечення, які надані компанією  

ТОВ «Телесенс». 

 

Навчально-дослідницький клас-кластер «Політехнік-125» 
 

25 листопада 2009 р. Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» і Індустріальна група УПЕК, одна з найбільших машинобудівних 

компаній Україні, підписали угоду про створення Навчально-науково-виробничого 

комплексу (ННВК) «Техноград» і презентували ряд спільних проектів, у т.ч. в області 

комп'ютерного моделювання фізико-механічних процесів у складних та надскладних 

механічних системах. 

В рамках заходів було здійснено відкриття в НТУ «ХПІ» унікального 

спеціалізованого навчально-дослідного класу-кластеру «Політехнік-125». 
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Створення цього навчально-дослідного класу-кластера - результат співпраці НТУ 

«ХПІ», ІГ УПЕК, компаній РТС (США) і Pro/TECHNOLOGIES (Росія). Це перший проект в 

серії науково-освітніх програм у рамках ННВК «Техноград». 

Створений програмно-апаратний комплекс є унікальним і за характеристиками, і за 

призначенням, і за спрямованістю. 

Характеристики кластера: кількість процесорних ядер – 64; об’єм оперативної пам’яті 

– 128 Гб; продуктивність на тесті LinPack – порядку 0,5 Tflops; додатково в 2010 р. 

встановлено потужний  12-ти ядерний обчислювач на базі процесорів Xeon із ОЗП 48 Гб.  

Призначення навчально-дослідного класу-кластера: дослідний кластер; навчальний   

клас.   

Спрямованість програмно-апаратного комплексу: науковий супровід сучасних  

проектних розробок на світовому рівні, розробка унікальних спеціалізованих мета-систем 

комп'ютерного моделювання фізико-механічних процесів у складних та надскладних 

механічних системах, інтеграція наукових розробок вітчизняних вчених із самими 

передовими комп'ютерними технологіями, а також безпосереднє впровадження цих розробок 

у навчальний процес, науково-дослідні роботи та у виробництво. 

Запропонована розробка перебуває на вістрі наступних стратегічних напрямків: 

- залучення сучасних технологій і систем CAD/CAM/CAE до розв’язання складних 

задач; 

- розробка суперкомп’ютерних систем для оперування зі складними моделями; 

- підготовка відповідних науково-освітніх та інженерних кадрів. 

Розширено діяльність створеного в НТУ „ХПІ” центру комп’ютерних методів 

проектування „Тензор”. У 2011 р. від компаній PTC та Siemens отримано 500 

університетських ліцензій Pro/ENGINEER для впровадження в навчальний процес та наукові 

дослідження, одержаний грант компанії Siemens на 300 ліцензій . 

В рамках спеціальних держбюджетних робіт: 

- М1204  „Хвиля” були створенні теорії, методи та моделі для корпусів транспортних 

засобів спеціального призначення при дії рухомого навантаження; 

- М1205 «Профіль» розроблені нові методи геометричного синтезу та розрахунку 

міцності нових перспективних видів зубчастого зачеплення. 

Для ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод (м. Ізюм) та  

ПАТ «АзовЕлектроСталь» (м. Маріуполь) було проведено удосконалення конструкцій 

елементів транспортних засобів спеціального призначення в процесі модернізації, а також 

дослідження гідро- та пневмообладнання. 

За 2011 рік об’єм виконаних госпдоговорів становить  72 тис.  грн., захищено 2 

кандидатські дисертації, опубліковано 2 монографії, 1 підручник, 37 наукових статей  в 

фахових виданнях, проведено 5 семінарів,  зроблено 60 доповідей на міжнародних та 

регіональних конференціях, захищено,  проведена щорічна Всеукраїнська наукова 

конференція «Проблеми енергозбереження  України і шляхи їх вирішення».  

 

 

Навчально-науковий центр дистанційного радіозондування іоносфери  «ІОН» 

 

Навчально-науковий центр дистанційного радіозондування іоносфери  «ІОН»  (ННЦ 

«ІОН») здійснює наукові теоретичні та експериментальні дослідження, які спрямовано на 

вдосконалення існуючих радіофізичних методів досліджень атмосфери та геокосмосу, 

оптимізацію розроблених в Україні та за кордоном новітніх засобів радіозондування 

атмосфери та геокосмосу. ННЦ «ІОН» забезпечує умови для поглибленої наукової та 

науково-технічної підготовки фахівців відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки та головних напрямів діяльності центру, які затверджуються державним замовником 

Програми за поданням університету. 
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При проведенні наукових досліджень ННЦ «ІОН» використовує експериментальну 

базу інституту Іоносфери, яка  за рішенням Кабінету міністрів України у 2001 році віднесена 

до таких що мають статус „Національне надбання держави”.  

Вченими отримано інформацію про відмінності експериментальних та модельних сезонних 

варіацій відносно вмісту іонів водню та гелію, а також абсолютні значення N(H+)/Ne для 

конкретного сезону, часу та висоти. На підставі проведених досліджень зроблено висновок про 

неадекватність міжнародної довідкової моделі іоносфери IRI-2001 стосовно задачі 

прогнозування варіацій іонного складу над центральноєвропейським регіоном та висунута 

гіпотеза про можливі причини відмінностей експериментальних та модельних сезонних варіацій 

відносно вмісту іонів водню. 

В ННЦ «ІОН»  ведуться наступні науково-дослідні роботи: «Дослідження 

високочастотних полів антен, які заглиблені в дисипативне середовище» та «Дослідження 

використання електромагнітних технологій для сушки речовин».  

За 2011 рік опубліковано 36 наукових статей у фахових виданнях, із  них 16 в 

зарубіжних виданнях, зроблено 27 доповідей на міжнародних та регіональних конференціях,  

проведена щорічна конференція молодих вчених «Дистанційне радіозондування іоносфери».  

        

  

Академічний центр компетенції IBM  

 

Співробітництво із ТОВ «IBM Україна» здійснюється на підставі Меморандуму про 

взаєморозуміння між НТУ «ХПІ» та ТОВ «IBM Україна», який укладено 29 листопада 2010 

року. На виконання вимог цього меморандуму працює 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; 

– 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. 

Програма IBM Academic Initiative передбачає впровадження інформації про продукти 

фірми IBM в навчально-методичний процес і науково-прикладні дослідження у напрямі 

оптимізації процесів розробки програмного забезпечення. 

Завдяки роботі в цьому напрямку підготовлені навчально-методичні матеріали для 

курсів зі спеціальності «Консолідована інформація», розроблено програмі курсів та 

лабораторні роботи, які зв‘язані із застосуванням програмного забезпечення та технологій 

IBM.  
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В рамках програми викладачі кафедри мають можливість підвищувати свій рівень на 

семінарах та тренінгах IBM, зокрема доц. кафедри Гладких Т.В. у березні 2011 року 

отримала сертифікат учасника тренінгу «Fundamentals of DB2 UDB Programming» (м. Київ). 

Академічний центр компетенції IBM працює у напрямку створення лабораторії 

сервіс-орієнтованих архітектур інтеграції інформації та розробки і впровадження елементів 

інформаційної системи керування Вузом. 

 

 

Науково-дослідний центр «Промислова безпека і технічний аудит» 

 

Науково-дослідний центр “Промислова безпека і технічний аудит” (НДЦ “ПБ і ТА”)  

створений у 2009 р.,    у відповідності до  Наказу Держпромгірнагляду №195 від 03.09.2007 р. 

“Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою КМУ від 

26.05.2004 № 687”.  

Основні напрями роботи  НДЦ “ПБ і ТА”:  

- проведення технічного огляду та експертного обстеження (технічного діагностування) і 

паспортизація;   

- проведення робіт пов’язаних з проектуванням, ремонтом (розробкою технічних умов на 

ремонт несучих металоконструкцій вантажопідйомних кранів), реконструкцією 

(впровадження  інновацій, які  забезпечують гарантовану безпечну експлуатацію 

підйомно-транспортного обладнання з новими технічними характеристиками), монтажем 

(розробкою технологічних карт на монтаж підйомно-транспортного обладнання), 

передбачених Дозволом  Держпромгірнагляду  на продовження робіт підвищеної безпеки 

№1894.06.30-74.30.0, термін дії - до 1.08.2011 р. 

За 2011 рік об’єм виконаних госпдоговорів становить  245  тис.  грн., отримано 2 патенти 

України та 1 патент Росії на винахід,  опубліковано 29 наукових статей та тез доповідей, із  

них 2 в зарубіжних виданнях.  

Госпдоговірні роботи виконувались на замовлення таких підприємств: ПАТ 

«Центренерго»; Відокремлений структурний підрозділ Зміївська ТЕС;  

ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна»; ТОВ «Техносінтез»; ТОВ «МК СКСМ»; ТОВ «Гранд 

Марин»; ТОВ «Балаклійський шиферний комбінат»; АТЗТ «Спецбудмонтаж»; ВАТ 

«Харківський автогенний завод»; ТОВ «Упек-Техсервіс»; ТОВ «Торговий дом «Євромет»; 

ПАТ «Філіп Морріс Україна»; ТОВ «Укрнафтогазексперт» тощо. 

 

 

Центр нових інформаційних, регіональний сегмент мережі «УРАН» 

Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа УРАН (надалі – «Мережа 

УРАН») створена за рішенням Міністерства Освіти України та НАН України при підтримці 

університетів, інститутів Міністерства Освіти та НАН, згідно зі Спільною Постановою 

Президії Національної Академії наук України і Колегії Міністерства освіти України від 20 

червня 1997. В основу створення мережі покладено концепцією, ухвалену міжнародною 

нарадою «Комп'ютерна мережа закладів вищої освіти і науки України» за участю 

представників Наукового відділу НАТО (24-26 квітня 1997, м. Київ) та міжнародною 

конференцією «Комп’ютерні мережі в вищій освіті» (26-28 травня 1997, м. Київ). 

Головним призначенням мережі "УРАН" є забезпечення установ, організацій та 

фізичних осіб в сферах освіти, науки та культури України інформаційними послугами на 

основі Інтернет-технологій для реалізації професійних потреб та розвитку зазначених 

галузей. Такі послуги передбачають, зокрема, оперативний доступ до інформації, обмін нею, 

її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, 

дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних 

бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних 

методів моніторингу, тощо. 
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Мережа «УРАН» будується за ієрархічним принципом: в кожному місті України, що є 

значним осередком наукової та освітньої діяльності, створюється регіональний вузол мережі 

на базі університету або наукової установи міста. 

Функціями базової організації є: 

- підтримка постійних контактів з місцевими органами державної влади та науково-

освітніми установами, 

- сприяння експлуатації мережі «УРАН» в регіоні, 

- активна участь в розробці проектів її розвитку, 

- залучення коштів для реалізації цих проектів за рахунок державного та місцевого 

(обласного) бюджетів, міжнародних грантів, благодійних внесків (у тому числі у 

вигляді гуманітарної та технічної допомоги), дотацій або субсидій з державних та 

недержавних цільових фондів і організацій. 

Мережу було повністю переведено на оптичну технологію - побудовано по місту 

близько 50 тисяч метрів волоконно-оптичних ліній зв’язку, які об’єднали понад 25 провідних 

освітніх та наукових установ міста (майже 40 точок підключення). Пропускна спроможність 

магістральних ліній зв’язку мережі становить 1 Гб/с, а міжміського каналу до центрального 

вузла мережі УРАН у Києві – 300 Мб/с. 
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X. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

Протягом 2011 року науковими співробітниками НТУ «ХПІ» проводилося активне 

наукове та науково-технічне співробітництво з закордонними партнерами із 110 вищих 

навчальних закладів та фірм 14 країн світу, такими як США, Німеччина, Австрія, Росія, 

Таджикистан, Польща, Греція, Угорщина, Кіпр, Словенія та ін. До цих країн з метою 

проведення спільних наукових досліджень та стажувань в 2011 році виїжджали 278 наукових 

співробітників, викладачів, аспірантів та студентів. Кількість грантів, отриманих за наукову 

роботу від міжнародних фондів, дорівнює 58. Кількільсть договорів про науково-технічне 

співробітництво з закордонними навчальними закладами дорівнює 56. НТУ «ХПІ» приймав 

участь у виконанні 14 міжнародних проектів (5 освітніх та 9 науково-дослідних), в тому 

числі по програмах: TEMPUS – 3 проекти, UNESCO – 2, CRDF – 2, Програма ім. Л.Ейлера – 

2, ProFund – 1, Сьома Рамкова програма ЕС – 1, EUREKA – 1, ДААД – 2. 

Загальний обсяг фінансування 9 міжнародних науково-дослідних проектів за рахунок 

коштів іноземних фондів, грантів та госпдоговорів НТУ «ХПІ» в 2011 році склав 4121200 

грн. 

В 2011 році основними напрямами міжнародного наукового і науково-технічного 

співробітництва кафедр НТУ “ХПІ» були галузі енергозбереження, інформаційних 

технологій, систем управління, керамічних і композиційних матеріалів, біонанотехнологій, 

фізики металів та напівпровідників, авіаційної техніки. 

Детальні дані щодо тематики співробітництва НТУ «ХПІ» з закордонними партнерами 

приведені в таблиці. 

 

Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема співробітництва Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітницт

во 

Практичні результати 

та публікації 

 

1 2 3 4 5 

Австрія Клагенфуртсь

кий 

університет 

Науково-технічне 

співробітництво в галузі 

інформатики, економіки , 

славістики, проведення 

мовних курсів з навчання 

німецької та російської мов 

за рахунок коштів 

Міністерства науки та 

освіти Австрії  

Договір 2011-

2016рр. 

18 студентів ХПІ 

навчались на мовних 

курсах, ще 19 

викладачів та науковців 

пройшли наукове 

стажування у 

Клагенфуртському 

університеті. 

Прийнято в ХПІ 26 

студентів та викладачів 

з Клагенфурту 

Австрія «Bit media e-

learning 

solution 

Gmb&CoKG» 

м.Грац 

Науково-технічне 

співробітництво, 

проведення наукового 

стажування, участь у 

спільних конференціях 

Договір 2007-

2012рр. 

 

11 студентів та 

науковців ХПІ пройшли 

стажування в 

Gmb&CoKG м.Грац  
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Австрія Fachhochschul

e Kaernten 

Університету 

прикладних 

наук Каринтії 

 

Обмін студентами від 1 до 

2 семестрів, проведення 

спільних досліджень. 

Спеціальні освітні 

відносини та 

співробітництва між двома 

установами-учасниками 

(дослідження, проекти, 

конференції, семінари), 

щоб просувати заохочення 

наукових зв’язків та 

поліпшення розуміння 

культури двох країн. 

Договір з 

2009р., 

дійсний 

безстроково 

3 студента НТУ «ХПІ» 

пройшли стажування по 

інформатиці по 

магістерській програмі 

в університеті 

прикладних наук 

Каринтії.  

Греція 

Угорщина 

Україна 

Департамент 

виробничих 

відносин 

НТУ м. 

Афіни, НДІ 

Нанотехноло

гій 

BAYNANO 

Науково-технічне 

співробітництво, участь у 

спільних науково-

дослідних програмах у 

галузі нанотехнологій, 

реалізація нанотехнологій 

у галузях виробництва, 

спільна підготовка 

спеціалістів. 

Договір 2007-

2012рр. 

Було прийнято 2 

викладача з Афінського 

університету для 

наукової роботи, 

читання лекцій та 

участі у конференції 

MicroCAD.  

Грузія Кутаїський 

навчальний 

Центр (КНЦ) 

Реалізація спільних 

освітніх, наукових та 

культурних програм 

Договір 2006-

2011рр. 

 

Участь 2 науковців 

КНЦ у міжнародних 

конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер 

Казахстан РГКП 

«Східно-

Казахстанськ

ий 

Державний 

Технічний 

Університет » 

Розробка інноваційних та 

науково-дослідних 

проектів. Обмін науковими 

публікаціями, науково-

методичними матеріалами, 

участь у спільних 

конференціях, наукова 

робота, участь у наукових 

проектах. організація 

спільної підготовки за 

програмами MSc та PhD з 

залученням фахівців 

«Східний трикутник 

логістики»  

Договір з 

2010р., 

дійсний 

безстроково 

Спільна робота в 

виконанні Національної 

програми розвитку 

біотехнології. Участь в 

експертизі проектів у 

галузі біотехнології. 

Китай Пекінський 

політехнічни

й університет 

Участь в спільних науково-

дослідних проектах в 

галузі двигунів, обмін 

науковими публікаціями, 

обмін студентами, 

дослідниками. 

Договір 2004-

2014рр. 

1 науковець з 

Пекінського 

університету проходив 

стажування на кафедрі 

двигунів внутрішнього 

згорання в НТУ«ХПІ»  
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Китай Центрально 

південний 

університет, 

м. Чанша 

Участь в спільних науково-

дослідних проектах, участь 

у наукових конференціях, 

обмін науковими 

публікаціями, обмін 

студентами, викладачами, 

аспірантами, 

докторантами. 

Договір 2009-

2014рр. 

Проведено переговори 

та обговорене питання 

про участь у спільному 

науковому проекті у 

галузі 

машинобудування. 

Китай Хебейський 

науково-

технічний 

університет  

Обмін студентами, 

проведення спільних 

конференцій, обмін 

викладачами для читання 

лекцій. 

Договір 2009-

2014рр. 

Проведено переговори 

та обговорене питання 

про участь у спільному 

проекті у галузі 

біотехнології. 

Китай Далянський 

політехнічни

й університет 

Обмін студентами та 

співробітниками, участь у 

спільних дослідних 

проектах, участь у 

спільних конференціях, 

обмін навчальною 

інформацією, 

співробітництво в галузі 

освіти та культури. 

Договір 2009-

2014рр. 

Проходив обмін 

навчальною 

інформацією, 

навчальними планами у 

галузі 

машинобудування.  

Латвія Балтійська 

міжнародна 

академія 

Обмін науковими 

публікаціями, науково-

методичними матеріалами, 

участь у спільних 

конференціях, наукова 

робота, участь у наукових 

проектах 

Договір 2009-

2014рр. 

Обмін науковими 

публікаціями у галузі 

машинобудування 

Нідерлан-

ди 

 Фірма 

«STMicroelect

ronicsNV» 

Участь у спільних 

міжнародних науково-

дослідних проектах, 

співробітництво у галузі 

електроніки 

Договір 2007-

2011рр. 

Обмін науковою 

інформацією у галузі 

електроніки. Участь у 

17-ій міжнародній 

конференції «Силова 

електроніка та 

енергоефективність». 

Нідерлан-

ди 

Академія 

збройних сил 

генерала 

М.Р.Штефані

ка 

Співробітництво в галузі 

освіти, науки та культури.  

Договір 2008-

2012 р. 

Участь у конференціях 

«Гармонізація україно-

російських відносин і 

перспективи розвитку 

східнослов’янської 

цивілізації». 
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Німеч-

чина 

Магдебургсь

кий 

університет 

ім.Отто фон 

Герікке 

Участь в спільних 

наукових проектах ДААД. 

Участь в наукових 

проектах в галузі різання 

матеріалів, електротехніки. 

Наукові стажування. 

Спільна підготовка 

студентів німецького 

технічного факультету 

НТУ«ХПІ». 

Договір з 

1993р., 

дійсний 

безстроково 

31 студент, викладач та 

науковець ХПІ 

пройшли навчання та 

стажування в 

Магдебурзькому 

університеті, три 

студента 

Магдебургського 

університету протягом 

семестру навчалися в 

ХПІ.  

Німеч-

чина 

Технічний 

університет 

Гамбург-

Гарбург 

Участь в 2 проектах 

програми ТЕМПУС, участь 

в програмі Леонарда 

Ейлера, співробітництво у 

партнерській програмі 

ДААД, наукові 

стажування.  

Договір 2010-

2015рр. 

2 науковця ХПІ 

пройшли стажування в 

ТУГГ по програмі 

Л.Ейлера по темі 

«Інформаційні 

технології». 

Німеч-

чина 

Університет 

Мартіна 

Лютера, 

факультет 

інженерних 

наук 

Участь в спільних 

наукових проектах в галузі 

фізики твердого тіла. 

Договір 2005-

2010рр. 

2 студента ХПІ 

пройшли навчання по 

програмі ДААД. 

Пройшов семестрове 

навчання в НТУ «ХПІ» 

1 студент Університету 

Мартіна Лютера 

Німеч-

чина 

Берлінський 

університет 

ім. 

Гумбольда 

Участь в спільних 

наукових проектах в галузі 

мовознавства. Підготовка 

спільних підручників, 

словників. 

Договір 2010-

2012рр. 

1 професор ХПІ 

знаходився на науковій 

роботі у Берлінському 

університеті, 

підготовлено спільний 

словник для німецьких 

та українських 

студентів. 8 німецьких 

студентів пройшли 

включене навчання в 

НТУ«ХПІ» 

Німеч-

чина 

Університет 

технологій, 

бізнесу і 

дизайну 

м.Вісмар 

Договір дійсний 

безстроково. 

Науково-технічне 

співробітництво, участь в 

спільних науково-

дослідних програмах. 

Договір з 

2005р., 

дійсний 

безстроковий 

Проведено переговори 

про створення 

спільного Центру 

дизайну та бізнесу на 

базі спорттабору ХПІ в 

Алушті. Один 

німецький фахівець 

пройшов стажування в 

НТУ «ХПІ» 
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Німеч-

чина 

Технічний 

університет 

Ахену 

Науково-технічне 

співробітництво, участь в 

спільних науково-

дослідних програмах, 

обмін студентами, 

викладачами на 

стажування. 

Договір 2010-

2013рр. 

4 викладача ХПІ 

пройшли стажування в 

університеті Ахену по 

програмам ДААД та 

Л.Ейлера 

Німеч-

чина 

Технічний 

університет 

м. Дрезден 

Науково-технічне 

співробітництво, участь в 

спільних науково-

дослідних програмах. 

Участь в стипендіальних 

програмах. 

Договір з 

2006р., 

дійсний 

безстроково 

3 студента ХПІ 

пройшли включене 

навчання в 

Дрезденському 

університеті 

Німеч-

чина 

Студентська 

організація 

«Крістіан-

Альбрехт 

Університет» 

Співробітництво 

студентських організацій, 

взаємний обмін групами 

студентів, проведення 

спільних конференцій, 

форумів, обмін 

літературою. 

Договір з 

2011-2014рр. 

Створено план дій 

студентських 

організацій на 2012 рік, 

обговорено проведення 

спільних заходів в 

області студентського 

самоуправління.  

Польща Познанська 

політехніка 

Участь в спільних науково-

дослідних проектах в 

галузі електротехніки, 

участь у наукових 

конференціях, обмін 

науковими публікаціями 

Договір з 

1998р., 

дійсний 

безстроково 

 2 науковця з 

Познанської 

політехніки прийняли 

участь у конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер 

Польща Краківський 

університет 

технології 

Участь в спільних науково-

дослідних проектах в 

галузі електротехніки, 

участь у наукових 

конференціях, обмін 

науковими публікаціями, 

студентські практики 

Договір з 

2008р., 

дійсний 

безстроково 

10 студентів ХПІ та 10 

студентів Краківської 

політехніки пройшли 

виробничу практику в 

Харкові та Кракові, 

2 науковця Краківської 

політехніки прийняли 

участь у конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер 

Польща Технічний 

університет 

м. Лодзь 

Участь в спільних науково-

дослідних проектах в 

галузі хімічних наук, обмін 

групами студентів на 

виробничу практику, 

участь у наукових 

конференціях, обмін 

науковими публікаціями 

Договір з 

2011-2016рр. 

10 студентів ХПІ та 10 

студентів Лодзинської 

політехніки пройшли 

виробничу практику в 

Харкові та Лодзі, 

2 науковця Краківської 

політехніки прийняли 

участь у конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер 
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Респ. 

Корея 

Донггук 

університет, 

Центр 

досліджень 

квантово-

функціональн

их 

полупроводн

иків 

Участь в спільних науково-

дослідних проектах та 

конференціях, обмін 

науковими публікаціями, 

обмін викладачами, 

аспірантами, 

докторантами. 

Договір 2010-

2015рр. 

2 науковця ХПІ 

пройшли стажування в 

Р.Корея, підписано 

господарчий договір. 

Росія Санкт-

Петербурзьки

й державний 

технічний 

університет 

(СПДУ) 

Підготовка спільних 

проектів в галузі 

економіки. Проводяться 

роботи по створенню 

спільного науково-

технічного російсько-

українського Центру з 

НДПК Інститутом 

«Молнія» НТУ«ХПІ» 

Договір 2005-

2015рр. 

 

7 науковців ХПІ 

виїжджали до СПДУ на 

наукову роботу, згідно 

плану співробітництва. 

5 науковців СПДУ 

приймали участь у 

наукових міжнародних 

конференціях 

НТУ«ХПІ». Був 

проведений спільний 

круглий стіл «Російська 

мова в різних країнах 

світу». Проведені 

переговори про 

створення спільного 

проекту у галузі 

математичної 

лінгвістики. 

Росія Московський 

технічний 

університет 

ім. Баумана 

(МТУ ім. 

Баумана) 

Спільна наукова робота по 

координації 

фундаментальних 

досліджень з НДПК 

інститутом «Молнія» НТУ 

«ХПІ» 

Договір 2011- 

2016рр. 

3 науковця ХПІ 

виїжджали до МТУ ім. 

Баумана на наукову 

роботу. 3 науковця 

МТУ ім. Баумана 

приймали участь у 

наукових міжнародних 

конференціях НТУ 

«ХПІ» та науковій 

роботі НДПКІ 

«Молнія». Участь 3 

вчених МТУ ім. 

Баумана в ХVІ 

Міжнародному конгресі 

двигунобудівників в 

НТУ «ХПІ». 

Росія Ульяновськи

й технічний 

університет 

Підготовка спільних 

проектів в галузі технології 

машинобудування 

Договір 2004-

2014рр. 

Обмін досвідом роботи 

у галузі 

машинобудування. 

Участь у конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер. 
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Росія П’ятигорськи

й державний 

технологічни

й університет  

Робота в спільних 

наукових та освітніх 

проектах, практична 

підготовка студентів, 

підвищення кваліфікації 

співробітників.  

Договір 2009-

2012рр. 

Обмін досвідом роботи 

у галузі 

електромашинобудуван

ня. Участь у 

конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер. 

Росія Інститут 

Сходознавств

а РАН 

Співробітництво в галузі 

економіки. 

Договір 2005-

2014рр. 

Участь у конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер. 

Росія Московський 

державний 

агро-

інженерний 

університет 

ім. 

В.П.Горячкін

а 

Участь у спільних науково-

дослідних проектах. 

Договір 2005-

2010рр. 

2 науковця ХПІ 

пройшли стажування в 

МДАІУ ім. Горячкіна у 

галузі автомобіле- та 

тракторобудування, 

ознайомилися з 

навчальними планами. 

Було спільно 

розроблено 2 

підручника.  

Росія Белгородськи

й державний 

технологічни

й університет 

ім.. 

В.Г.Шухова 

Реалізація спільних 

освітніх, наукових та 

культурних програм. 

Договір 2006-

2016рр. 

2 науковця ХПІ були на 

науковій роботі в БДТУ 

ім. Шухова. Створено 

міжнародний центр 

(Україна, Росія, 

Німеччина) по 

сертифікації та 

дослідженню 

наночастиць. 

Проводяться роботи з 

розробки технології 

отримання на основі 

нанокомпозицій 

препаратів для 

сільського господарства 

та ветеринарії. 

Росія МІТХТ ім. 

М.В.Ломонос

ова, 

Московська 

народна 

академія 

тонкої 

хімічної 

технології 

Спільна організація та 

проведення студентських 

наукових конференцій. 

Спільна розробка наукових 

програм, підручників, 

методик викладання нових 

розділів сучасної 

біотехнології та 

біонанотехнології. 

Договір з 

2009р., 

дійсний 

безстроково 

6 науковців ХПІ були 

на науковій роботі в 

МІТХТ ім. Ломоносова, 

було розроблено 5 

підручників та, нових 

методик викладання.  
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Росія Московський 

державний 

технологічни

й університет 

«Станкін» 

Науково-технічне 

співробітництво, участь в 

спільних науково-

дослідних програмах. 

Обмін викладачами та 

експертами для викладання 

та підготовки фахівців. 

Стажування студентів, 

спільні публікації. 

Договір 2009-

2014рр. 

2 науковця ХПІ 

пройшли наукове 

стажування в МДТУ 

«Станкін». Спільна 

науково-дослідна 

робота в галузі 

наноструктурних 

композиційних 

покриттів по 

пріоритетному 

федеральному 

направленню 

«Індустрія наносистем і 

матеріалів».  

Росія Держстандар

т РФ, 

Всеросійськи

й НДІ оптико 

– фізичних 

вимірювань 

Науково-технічне 

співробітництво по 

розвитку засобів 

вимірювань імпульсних 

електромагнітних полів, 

напруг 

Договір 2002-

2012рр. 

НДПКІ «Молнія» 

спільно з ВНДІ 

проводять роботи у 

галузі вимірювання 

імпульсних 

електромагнітних полів. 

Росія Санкт-

Петербурзьки

й Інститут 

хімії 

силікатів ім. 

І.В. 

Гребенщікова  

Науково-технічне 

співробітництво, участь в 

спільних науково-

дослідних програмах, 

розробка інноваційних 

проектів  

Договір з 

2010р., 

дійсний 

безстроково 

Участь 3 науковців ХПІ 

в роботі міжнародної 

конференції «Сучасні 

технології тугоплавких 

неметалевих і 

силікатних матеріалів» 

Росія Російський 

Інститут 

Енергетичних 

досліджень 

РАН 

Спільна розробка наукових 

програм, підручників. 

Стажування студентів, 

спільні публікації. 

Науково-технічне 

співробітництво, участь в 

спільних науково-

дослідних програмах 

Договір з 

2010р., 

дійсний 

безстроково 

Участь вчених РАН у 

17-ій міжнародній 

конференції «Силова 

електроніка та 

енергоефективність». 

Росія Пензенський 

Державний 

університет 

архітектури 

та 

будівництва 

Співпраця у підготовці 

фахівців вищої 

кваліфікації. Обмін 

науково-технічними 

досягненнями, 

публікаціями, проведення 

спільних наукових робіт. 

Договір з 

2007р., 

дійсний 

безстроково 

Розроблено інтенсивна 

технологія отримання 

активного оксіда магнія 

для виробництва 

вогнетривів. 

Опубліковано 2 статті, в 

ХПІ захищено 1 канд. 

дисертація. Розпочато 

розробки в галузі 

ниткоподібних 

кристалів титанових 

металів. Науковий 

напрямок включено до 

Федеральної цільової 

науково-технічної 

програми РФ. 
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Росія ГОУ ВПО 

«Кубанський 

державний 

технологічни

й 

університет» 

м. Краснодар 

Науково-технічне 

співробітництво, участь в 

спільних науково-

дослідних програмах. 

Обмін викладачами та 

експертами для викладання 

та підготовки фахівців. 

Стажування студентів, 

спільні публікації. 

Договір 2010-

2015рр. 

Викладач ХПІ прочитав 

курс лекцій з хімічної 

технології в Куб.ДТУ, 

участь 2-х вчених 

Куб.ДТУ в конференції 

«Високі технології: 

тенденції розвитку». 

Румунія Університет 

м. Петрошані 

Співробітництво в галузі 

освіти, науки, участь у 

міжнародних 

конференціях. 

 

Договір 2005-

2011рр. 

2 викладача 

Петрошанського 

університету прийняли 

участь у міжнародних 

конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер 

Румунія Університет 

«Константин 

Бранкуси» 

м.Таргу Джи 

Співробітництво в галузі 

освіти, науки та культури. 

Академічний обмін 

студентами. 

Договір 2008-

2012рр. 

Досягнута домовленість 

про проведення 

сумісної конференції по 

інформаційним 

технологіям в 2012 

році. 

Румунія Політехнічни

й університет 

м. Бухарест 

Співробітництво в галузі 

освіти, науки та культури. 

Академічний обмін 

студентами. 

Договір 2008-

2012рр. 

3 викладача 

Бухарестського 

університету приймали 

участь у роботі 

наукових семінарів ХПІ 

Румунія Технічний 

університет 

нафти і газу, 

м. Плоешті 

Співробітництво в галузі 

освіти, науки та культури. 

Академічний обмін 

студентами. 

Договір 2008-

2012рр. 

Досягнута домовленість 

про проведення 

спільної конференції по 

інформаційним 

технологіям в 2012 

році. 

Словенія Університет 

м. Марібор, 

м. Любляни 

Наукова робота над 

спільним проектом 

ТЕМПУС 

«Інтернаціоналізація для 

спільного навчання». 

Угода 2010-

2013рр. 

2 науковця ХПІ 

працювали по темі 

Проекту ТЕМПУС в 

Університеті Марібор. 2 

науковця Університету 

Марібор приймали 

участь у робочій нараді 

по проекту ТЕМПУС 

США Айовський 

державний 

університет 

Участь у спільному проекті 

за рахунок Фонду 

технічної інформації США 

по створенню мережі 

інженерної освіти в 

Україні.  

Меморандум 

від 2000р., 

дійсний 

безстроково 

Участь у створенні 

спільних наукових 

проектів в області 

економіки. 



 164 

1 2 3 4 5 

США Державний 

Університет 

Нью-Йорка 

Empire State 

College  

Співробітництво в галузі 

освіти, науки та культури. 

Академічний обмін 

студентами. Навчання 

студентів на 

індивідуальній основі. 

Договір 2008-

2013рр. 

Участь у створенні 

спільних наукових 

проектів в області 

економіки. 

США Сант-

Норберт 

коледж, м. Де 

Пер 

Співробітництво в галузі 

освіти, науки та культури 

Договір 2008-

2012рр. 

Участь у створенні 

спільних навчальних 

проектів в галузі 

навчання студентів, 

обмін навчальними 

планами. 

США «Altec 

Corporation» 

Науково-технічне, 

культурне співробітництво. 

Навчання студентів НТУ 

«ХПІ» в Центрі 

дистанційної освіти. 

Угода з 

2007р., дійсна 

безстроково 

2 студенти НТУ«ХПІ» 

пройшли стажування в 

«Altec Corporation» 

США 

Швейца-

рія 

Україна 

ТОВ «ІВМ 

Україна» 

Розробка навчальних 

курсів, підготовка 

підручників та учбово-

методичних посібників, 

підвищення кваліфікації 

викладачів та аспірантів, 

виконання спільних 

досліджень і розробок з 

ІВМ Watson Research 

Center, виконання пілотних 

проектів на базі створених 

в НТУ «ХПІ» центрів та 

лабораторій. 

Меморандум 

про 

взаєморозумін

-ня з 2010р., 

дійсний 

безстроково 

5 спеціалістів ТОВ ІВМ 

спільно з вченими ХПІ 

провели обговорення 

питань по подальшому 

інвестиційному проекту 

ІВМ. В ХПІ створено 

Академічний центр 

компетенції ІВМ, 

надані безкоштовно 

найновіші технічні і 

програмні ресурси 

компанії ІВМ для 

підвищення 

кваліфікації студентів 

факультету 

інформатики ХПІ. 

Таджикиc

тан 

Таджикський 

технічний 

університет 

ім. 

М.С.Осіми 

Навчання громадян 

Таджикистану в НТУ 

«ХПІ» 

Договір з 

2009р., 

дійсний 

безстроково 

 

Щорічно в НТУ«ХПІ» 

будуть навчатися 10 

громадян 

Таджикистану. 

Проводиться робота з 

відкриття в ТУ ім. 

Осіми філіалу НТУ 

«ХПІ». 
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Таджикиc

тан 

Міністерство 

енергетики 

Республіки 

Таджикистан 

Підвищення кваліфікації в 

ХПІ співробітників 

Міністерства енергетики 

Договір з 

2005р., 

дійсний 

безстроково 

 

ХПІ відвідала делегація 

на чолі з Послом 

Таджикистану в Україні 

та Міністром освіти 

Таджикистану. 

Проведено переговори 

про подальше 

співробітництво. 2 

вчених ХПІ провели 

зустрічі з 

представниками 

Курган-тюбинської 

енергетичної мережі, 

Худжантської північної 

енергетичної мережі, 

Душанбінської 

розподільчої 

енергетичної мережі, 

Сантудинської ГЕС-2, 

Каракумської ГЕС, 

Байпазинської ГЕС. 

Обговорено програма 

підготовки кадрів для 

електроенергетичної 

системи Таджикистану. 

Туреч-

чина 

Університет 

Докуз 

Ейлюль м. 

Ізмір 

Співробітництво в галузі 

освіти, науки та культури.  

Договір 2008-

2012рр. 

Обмін науковими 

публікаціями. 
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Угорщина Мішкольцьки

й університет 

(МУ) 

Пройшли виробничу 

практику студенти 

економічного та 

машинобудівного 

факультетів НТУ «ХПІ». 

Участь у спільних 

проектах, міжнародних 

конференціях, обмін 

підручниками в галузі 

машинобудування та 

економіки. 

Договір 2009-

2014рр. 

10 студентів ХПІ 

пройшли виробничу 

практику, 5 викладачів 

ХПІ пройшли наукове 

стажування в 

Мішкольцькому 

університеті, 

6 угорських студентів 

пройшли включене 

навчання в ХПІ, 8 

викладачів з Угорщини 

пройшли наукове 

стажування в НТУ 

«ХПІ» по економічним 

питанням. Участь в 

спільному проекті по 

темі «Реалізація 

практичних положень 

по підвищенню якості 

підготовки спеціалістів 

в області економіки, 

менеджменту та 

машинобудуванні».  

Угорщина НДІ 

Нанотехноло

гій, м. 

Мішкольц 

Науково-дослідні 

розробки, реалізація 

нанотехнологій в галузях 

виробництва, спільна 

підготовка спеціалістів 

Договір з 

2006р., 

дійсний 

безстроково 

Проведено науково-

дослідні розробки по 

реалізації 

нанотехнологій в 

машинобудівних 

виробництвах.  

Угорщина Фірма 

«Hungarian 

Solution 

KFT» м. 

Будапешт 

Співробітництво у галузі 

навчання, наукових 

досліджень, культури, 

проходження 

переддипломної практики 

студентами НТУ«ХПІ» у 

фірмі. 

Договір 2006-

2011рр. 

10 студентів пройшли 

переддипломні 

практики за останні 5 

років. 

Франція Університет 

Мішеля де 

Монтеня, 

м.Бордо-3 

Науково-технічне 

співробітництво, участь в 

спільних науково-

дослідних програмах. 

Обмін викладачами та 

експертами для викладання 

та підготовки фахівців. 

Стажування студентів, 

спільні публікації. 

Договір 2009-

2014рр. 

Наукове стажування 2-х 

викладачів НТУ «ХПІ» 

в галузі міжкультурної 

комунікації. 

Підготовлена для 

публікації спільна 

стаття. Включене 

навчання двох 

студентів НТУ «ХПІ» 
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Чехія Технічний 

Університет 

Ліберец 

Спільна розробка наукових 

програм, підручників. 

Стажування студентів, 

спільні публікації. 

Науково-технічне 

співробітництво, участь в 

спільних науково-

дослідних програмах 

 

Договір 2009-

2011рр. 

Участь 2х чешських 

науковців у 

міжнародних 

конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер 

Швейца-

рія 

Фірма 

«Сопровед 

СА» м. 

Фрібург 

Обмін науковими 

публікаціями у галузі 

машинобудування 

Створення і розробка 

нового міжнародного 

бізнес-університету по 

бізнес-адмініструванню. 

Договір 2005-

2011рр. 

Обмін науковими 

публікаціями у галузі 

машинобудування. 2 

науковця ХПІ прийняли 

участь у міжнародних 

конференціях. 

Швеція Лайнеус-

університет 

Спільна розробка наукових 

програм у галузі 

інтелектуальних 

комп’ютерних систем, 

підручників. 

Стажування студентів, 

спільні публікації. 

Науково-технічне 

співробітництво, участь в 

спільних науково-

дослідних програмах 

Договір 2010-

2013рр. 

2 викладача Лайнеус-

університет 

зустрічались з 

студентами кафедри 

автоматизованих 

систем управління ХПІ. 

Були відібрані 2 

студента кафедри АСУ, 

які прийняли участь в 

дистанційному курсі та 

прослухали курс по 

комп’ютерним 

технологіям Лайнеус-

університету.  

 



 168 

XI. Інформація про наукову діяльність,  що здійснювалась спільно з науковими 

установами Національної академії наук України та національних галузевих академій 

наук. 

 

Одним із стратегічних напрямів діяльності НТУ «ХПІ» є науково-технічна співпраця з 

установами НАН України та галузевими академіями наук. Ця співпраця у 2011 році може, 

наприклад, ілюструватися наступними даними: в складі університету діють 1 спільний 

науково-дослідний інститут; 3 центри колективного користування; 5 науково-навчальних 

центрів; 30 міжвідомчих галузевих науково-дослідних лабораторій; 16 філій кафедр, 

створених на базі науково-дослідних лабораторій установ НАН України. Спільно з НАН 

України та галузевими академіями наук проведено 9 науково-технічних конференцій і 

семінарів; видано 4  монографії, 3 наукових журнали, 2  підручники та 9 навчальних 

посібників. Щорічно 30-40 викладачів університету проходять стажування в інститутах НАН 

України; 15-30 наукових проектів виконуються спільно з установами НАН України; 27 

науковців НАН України є членами спеціалізованих вчених рад  університету; 76 науковців 

НАН України приймають участь в навчальному процесі; 40% магістрів виконують наукові 

дослідження з використанням лабораторного обладнання інститутів НАН України. 

Планується відкриття у 2012р.  наукового центру загальної та експериментальної 

фізики спільно з Інститутом електрофізики і радіаційних технологій НАН України.  

Враховуючи важливу роль університету в розвитку вітчизняної науки і техніки в галузі 

хімії та хімічних технологій, підготовку висококваліфікованих інженерних та наукових 

кадрів для хімічної промисловості, забезпечення обороноздатності держави в університеті 

відбулась виїзна наукова сесія відділення хімії НАН України, присвячена Міжнародному 

року хімії.  
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ХІІ. Заходи, здійснені спільно з Харківською обласною державною адміністрацією 

та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення 

регіональних потреб. 

 

На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 24 

липня 2000 року № 703 "Про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації в 

області науки" в області проводиться щорічний конкурс на здобуття іменних стипендій 

Харківської обласної державної адміністрації для видатних вчених за участю 11 провідних 

вчених університету. За результатами конкурсу у 2011 році вченими університету отримані 

3 іменні стипендії Харківської обласної державної адміністрації. Стипендія в галузі науки 

була призначена двом видатним провідним науковцям , а саме: д.т.н. проф. Кричковська Л.В. 

отримала стипендію ім. Мечникова (в галузі медицини і біології) та проф. Тимофеєв Ю.В 

отримав стипендію ім. Георгія Проскури (в галузі технічних наук). 

Протягом 2011 року НТУ “ХПІ” провів спільно з облдержадміністрацією Харківської 

області  ряд виставкових заходів, а саме: ХІV спеціалізована виставка 

«Енергозбереження. Електрообладнання. Енергетика. КВПіА-2011»; Міждержавна  

виставка, присвячена 20-річю СНД; виставка – презентація Харківської області в 

рамках загальнодержавної виставкової  акції  «Барвиста Україна».  

Провідні вчені НТУ «ХПІ» приймають участь в роботі обласної комісії з розробки та 

впровадження енергоефективних технологій в промисловості та сільскому господарстві 

регіону. 

На замовлення виконкому Харківської міської ради в рамках розробки стратегії 

розвитку м.Харкова (стратегія «Харків-2030») підготовлені аналітичні данні стосовно 

управління енергоефективністю міської інфраструктури. 
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XIII. 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. 

 

Діяльність, пов’язана із створенням об’єктів інтелектуальної власності, набуттям прав 

на них, використанням та захистом цих прав, неможлива без досконалої системи патентно-

інформаційного забезпечення. В НТУ «ХПІ» підтримується розвиток інформаційного 

забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності, зокрема, здійснення заходів щодо 

забезпечення винахідників необхідними їм для створення об’єктів інтелектуальної власності 

матеріалами із фондів Науково-технічної бібліотеки університету (НТБ), бібліотек міста 

Харкова, зокрема, Державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, та баз даних 

закордонних інформаційних центрів та наукових видавництв світу. 

 

Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ» в 2011 році забезпечувала доступ читачів до: 

1. Власних документних ресурсів НТБ, а саме: 

Фонду бібліотеки, який складає 1 470 845 примірників, з них: книги - 947 796 

примірників, у тому числі, наукові видання - 494 365 примірників періодичні видання, 

журналів - 285 382 примірників. 

2. Власних інформаційних ресурсів НТБ, які включають в себе: 

2.1 64 тематичні БД електронних реферативних журналів на компакт дисках з 

астрономії; машинобудування; металургії; механіки; фізики; корозії та захисту від корозії; 

хімії; електротехніки; енергетики та ін. 

2.2 Електронний каталог науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ», який налічує 

294 773 бібліографічних описів документів з фонду науково-технічної бібліотеки: 

2.2.1 БД «Періодичні видання» обсягом 208 544 записів бібліографічних описів 

періодичних видань та аналітичних описів статей. 

2.2.2 БД «Книжкові видання» обсягом 73 136 бібліографічних описів навчальних та 

наукових видань з фонду НТБ. 

2.2.3 БД «Рідкісні видання» містить розширений бібліографічний опис 7 960 цінних 

та рідкісних друкованих видань 17-19 століть з фондів науково-технічної бібліотеки. 

2.2.4 БД «Навчальна література» обсягом 3 492 бібліографічних описів та повних 

текстів електронних версій навчальних видань. 

2.2.5 БД «Повнотекстова БД друкованих видань учених НТУ «ХПІ» містить 

бібліографічний опис та повні тексти 1 414 електронних версій наукових та навчальних 

видань. 

2.2.6 БД «Ресурси віддаленого доступу» містить посилання на 227 WEB-ресурси з 

повнотекстовими довідковими, науковими й навчальними виданнями та надав можливість 

самостійного проведення багатоаспектного пошуку. 

2.2.7 БД «Вісник Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» містить повні тексти 202 тематичних випусків збірника наукових 

праць «Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» починаючи з 2008 року. 

2.2.8 Наукові журнали та збірки наукових праць Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут»; яка містить 65 повних текстів 

видань. 

 

У 2011 р. поповнення бібліографічних БД склало 36 232 записи та 1061 

повнотекстовий документ. 
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2.3 WEB-сайт: 

2.3.1 Створено новий розділ сайту НТБ «Студенту, науковцю». Де представлена 

корисна інформація для авторів наукових статей, референтів кафедр, аспірантів, докторантів 

та студентів. Розділ містить правила складання бібліографічного опису, нормативно-

регламентуючу документацію ВАК, вимоги до змісту та оформленню дисертаційних робіт, 

тематичні переліки книг та періодичних видань з фонду НТБ НТУ «ХПІ» з питань методики і 

організації наукових досліджень, методичні вказівки з курсового і дипломного проектування, 

посилання на електронний каталог НТБ НТУ «ХПІ» та електронні ресурси. 

2.3.2 На сайті НТБ НТУ «ХПІ» представлені постійно діючі віртуальні виставки – 

21, які поповнюються новим матеріалами, з них 2 - створено у 2011 році. («Спадщина М. В. 

Ломоносова: історія та сучасність»; «Звіт з наукової сесії відділення хімії НАН України з 

нагоди Міжнародного року хімії»). 

2.3.3 Упроваджено авторизований доступ до повнотекстових ресурсів на основі 

пошукової системи «WEB IRBIS-64».  

3. Безкоштовний доступ до ресурсів на корпоративних засадах (як члена 

асоціацій «АРБІКОН», «Інформатіо-консорціум» та у співпраці з ГПНТБ Росії) 

3.1 Банк даних автоматизованої системи Російського Зведеного каталогу з 

науково-технічної літератури (АС РСвК НТЛ) Станом на кінець 2011 року містить 850 

тис. записів (з ретроспективою); щорічне поповнення складає 30 тис. записів; містить 

бібліографічні описи та інформацію про місце знаходження документів з природничих наук, 

техніки, сільського господарства, медицини, економіки, маркетингу, соціології, екології, 

історії науки і техніки, інформації бізнесу.  

3.2 Бібліографічна БД російських періодичних видань «МАРС». Доступ 

забезпечено у межах міжнародного проекту «Міжрегіонального аналітичного розпису 

статей» (МАРС) як члена асоціації АРБІКОН. Налічує понад 7 200 000 аналітичних описів 

статей з російськомовних періодичних видань. Понад 1 800 назв журналів російською мовою 

є можливість отримання повних текстів. Щорічне поповнення зведеної бази даних складає 

200 000 бібліографічних записів. 

3.3 Ресурси проекту «Електронна доставка документів (ЕДД)» як члена асоціації 

АРБІКОН. 

3.4 «Придніпровський корпоративний каталог» (ПКК), який дає змогу отримувати 

можливість виконання довідок та електронної доставки документів з українських 

періодичних видань, які надходять до бібліотек-учасниць проекту «ПКК». 

3.5 У 2011 р. НТБ НТУ «ХПІ» приєдналася до проекту «Електронна бібліотека 

України: створення центрів знань в університетах України» (ELibUkr) і прийнята 

колективним членом Української бібліотечної асоціації. 

3.6 Ресурси «ІРБІС-корпорації» за міжнародним проектом Асоціації розробників 

електронних бібліотек та новітніх інформаційних технологій (ЕБНІТ); надає можливості 

експорту-імпорту бібліографічних записів електронних каталогів та можливість замовлення 

видань і електронних копій; надає доступ до бібліографічної інформації більше 150 бібліотек 

Росії та України. 

4. Доступ до ресурсів за передплатою: 

4.1 НТБ НТУ «ХПІ» здійснює доступ до БД «Ліга: Закон», яка містить документи за 

всіма галузями права і є інформаційною підтримкою для вирішення професійних завдань 

юридичної, бухгалтерської, фінансової і кадрової служб організації; загальний об'єм 

інформаційно-правової системи складає більше 630 000 інформаційних одиниць. 

4.2 БД  «EBSCO»  (11 БД) на умовах членства в «Інформатіо-консорціумі»:  

БД Academic Search Premier Багатопрофільна БД містить повні тексти понад 8500 

журналів з 1975 р, з яких 4600 - рецензовані. Надає можливість пошуку за посиланнями на 

цитування для понад 1000 найменувань. 
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БД Regional Business News: містить вичерпні повнотекстові матеріали понад 80 

регіональних видань з бізнесу всіх великих міст і сільських районів США. 

БД Newspaper Source: надає повні тексти 47 центральних газет США і інших країн, та 

вибірково повні тексти 390 регіональних газет, стенограми теле- та радіо новин США. 

БД MasterFILE Premier: багатопрофільна БД, створена спеціально для бібліотек, містить 

повні тексти близько 1 700 видань універсальних за змістом за період з 1975 р. по 

теперішній час; охоплює практично всі прикладні галузі науки. 

БД Business Source Premier найбільш часто використовувана БД досліджень у бізнесі, 

містить повні тексти понад 2300 журналів і повні тексти статей із понад 1100 рецензованих 

наукових видань; містить повний текст джерел, найраніший з яких датується 1886 роком, і 

посилання на цитування з можливістю пошуку, починаючи з 1998 року. Перевершує 

аналогічні БД за повнотою представлених текстів з усіх дисциплін, пов'язаних з бізнесом. 

БД Library, Information Science & Technology Abstracts: містить більше 560 основних 

періодичних видань, 50 пріоритетних журналів і 125 вибраних журналів, а також книг, 

науково-дослідних звітів і вчених записок з середини 1960-х рр. до наших днів. 

БД GreenFILE Надає доступ до рефератів близько 384000 записів, а також повного тексту у 

відкритому доступі для більш ніж 4700 записів, що детально розкривають всі аспекти впливу 

людини на навколишнє середовище.  

БД MEDLINE MEDLINE створена бібліотекою National Library of Medicine, для пошуку 

описів в більш ніж 4800 поточних медико-біологічних журналах з можливістю пошуку по 

дереву, деревовидній ієрархії, підзаголовкам. 

ERIC ®, інформаційно-просвітницький ресурсний центр, що надає доступ до літератури, та 

освітніх ресурсів. Містить більше 1,4 мільйонів записів та посилання на більш ніж 337 000 

повнотекстових документів починаючи з 1966 року. 

Health Source ®: Consumer Edition  - колекція інформації з поліпшення харчування, 

охорони здоров'я. Доступні понад 80 повнотекстових журналів про здоров'я, 130 довідників. 

Health Source: Nursing/Academic Edition Містить близько 550 наукових повнотекстових 

журналів, у тому числі близько 450 рецензованих журналах з медичних дисциплін. 

 4.3 Доступ до ресурсів української науково-освітньої телекомунікаційної мережі 

«УРАН». 

 4.3.1 Ресурси авторизованого доступу: 

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. 

БД Springer SpringerLink – одна з провідних світових інтерактивних БД з 

інтерактивною колекцією архівів за 1997-2008 роки. 

4.3.2 Тестові безкоштовні доступи до інформаційних ресурсів, надані в 2011 році: 

до порталу Polpred.com з єдиною стрічкою новин економіки і права. База даних 

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 1998-2010 рр.». 

Містить 198 тис. повідомлень і 14 тис. аналітичних статей, 980 країнових та 495 галузевих 

томів у форматі PDF. 

На протязі року були відкриті безкоштовні доступи до наступних ресурсів: 

01.01.2011 – 31.01.2011 до ресурсу Global Health 

01.02.2011 – 28.02.2011 до ресурсу Primal Pictures for Dentistry 

01.02.2011 – 15.08.2011 до електронної колекції World eBook Library  

01.03.2011 – 31.03.2011 до ресурсу FSTA - Food Science and Technology Abstracts® 

01.04.2011 – 30.04.2011 до ресурсу MEDLINE® 

04.04.2011 – 03.06.2011 до ресурсу Full Collection of Oxford University Press journals 

01.05.2011 – 31.05.2011 до ресурсу Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) 



 173 

01.06.2011 – 30.06.2011 до ресурсу CAB Abstracts 

01.07.2011 – 31.07.2011 до ресурсу Primal Pictures - 3D Head: Otolaryngology 

01.10.2011 – 31.10.2011 та 01.12.2011 – 31.12.2011 до ресурсу OvidMD 

24.10.2011 – 24.11.2011 до Вісників Московського державного університету від «ИВИС» 

01.10.2011 – 30.11.2011 до повнотекстових ресурсів Materials Science and Engineering.  

01.11.2011 – 30.11.2011 до ресурсу EMBASE Database  

01.11.2011 – 31.12.2011 до БД та журналів Royal Society of Chemistry 

 

 До Бази даних Державної служби інтелектуальної власності, в тому числі  

Спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні. БД колективного 

користування «Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду»; 

Інтернет БД «Винаходи зарубіжних країн (тестова версія). 

БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»; 

БД «Відомості щодо міжнародних реєстрацій знаків, які заявлено в Україну 

відповідно до Мадридської системи»; 

БД «Відомості про добре відомі знаки в Україні»; 

БД «Відомості про знаки для товарів і послуг, дія свідоцтв на які припинена або 

свідоцтва на які визнано недійсними». 

Інтерактивна БД «Промислові зразки, зареєстровані в Україні; 

БД рефератів російських патентних документів російською мовою (RUABRU) p 1994 

р.; 

БД повних текстів російських патентних документів з останнього бюлетеня (RUPAT 

NEW); 

БД формул корисних моделей з останнього бюлетеня (RUABUI NEW). 

 До Інформаційно-довідкові системи (ІДС): 

ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи і корисні моделі». Послугами цієї 

системи постійно користуються винахідники для ознайомлення з етапами проходження 

заявки на винаходи.   

ІДС «Міжнародна патентна класифікація. Українська версія (2012.01)»; 

ІДС «Відомості про патенти України на винаходи (корисні моделі), які визнані 

недійсними, та патенти, які втратили чинність». 

ІДС «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг»; 

ІДС «Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька 

класифікація).Десята редакція; 

ІДС «Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька 

класифікація). Дев’ята редакція. Друге, змінене, видання»; 

ІДС «Міжнародна класифікація зображувальних елементів знаків (Віденська 

класифікація). Шоста редакція». 
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ХІV. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 

межах робочого часу викладачів. 

 

Науково-дослідна робота викладачів є основою формування навчального і навчально-

методичного процесів університету. 

Всі штатні викладачі на 95 кафедрах НТУ «ХПІ» беруть участь в проведенні 239 

пошукових наукових розробок в різних галузях науки і техніки. Ця робота дає можливість 

викладачам постійно підвищувати свій науково-технічний рівень та здійснювати поєднання 

навчального та наукового процесу. 

Результати найбільш ефективних досліджень, виконаних викладачами на високому 

науково-технічному рівні, захищені 49 патентами як України, так і інших держав. 

Активна участь викладачів університету в наукових дослідженнях підтверджується 

публікаціями 1406 статей в різноманітних збірниках наукових праць, а також виступами 722 

викладачів на науково-технічних конференціях з доповідями про підсумки проведених 

досліджень. 

Деякі приклади пошукових НДР, виконаних науково-педагогічними працівниками 

університету наведені у таблиці: 

 

Тема НДР 

 

Науковий 

керівник  

Науковий результат  Значимість наукового 

результату 

Геометричне 

моделювання об’єктів, 

явищ і процесів. 

 

д.т.н., проф. 

Шоман О.В. 

Розроблено комплекс 

програм для визначення 

кутових коефіцієнтів 

випромінювання для 

окремих елементів 

поверхонь 

енергообміну. 

Отримані результати 

представлені у вигляді 

комп’ютерних 

геометричних моделей, 

що дозволяє значно 

зменшити витрати на 

проведення натурних 

експериментів, а також 

дозволяє отримати 

результати 

комп’ютерних 

експериментів в 

графічній та аналітичній 

формі. 

 

Оптимальне керування 

приводами 

вантажопідйомних 

машин” 

 

проф., д.т.н. 

Григоров 

О.В. 

Розроблений алгоритм і 

складена програма 

оптимального 

керування приводами 

вантажопідйомних 

машин. Розроблена 

мікропроцесорна 

система керування 

краном, що дає 

можливість перейти в 

автоматичний режим 

керування.  

Скорочує на 15% 

тривалість 

перевантажувального 

циклу за рахунок 

точного керування і 

усунення коливань 

вантажу. Вперше в 

Україні розроблений 

кран-робот, що на 15% 

підвищує виробність 

крану 
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Тема НДР 

 

Науковий 

керівник  

Науковий результат  Значимість наукового 

результату 

Оцінка ризика 

експлуатування 

підйомно-

транспортних машин 

за межами 

нормативного терміну 

службы з урахування 

накопичених 

пошкоджень 

проф., к.т.н. 

Коваленко 

В.А. 

Отримано 4 патенти на 

винаходи, в т.ч. в РФ. 

Розроблена методика 

виміру коливань 

прогонних балок 

мостових кранів. 

Отримані результати 

дають можливість 

збільшити термін 

експлуатування  на 20%   

за межами нормативного 

терміну служби 

Дослідження і 

вдосконалення 

електромагнітних 

порошкових пристроїв  

Доц.. к.т.н. 

Рахманий 

А.С. 

Теоретичні  і 

експериментальні 

дослідження механізму 

пересування кранів з 

електромагнітним 

порошковими 

пристроями 

Зниження на 30 % 

динамічних навантажень 

на металоконструкцію 

крана. Підвищення 

кількості циклів до 

руйнування 

металоконструкції в 3-4 

рази 

Теорія технології та 

засоби консолідації та 

інтелектуального 

аналізу інформації 

 

проф. 

Солощук 

М.М. 

Досліджені методи 

консолідації вербальної 

інформації 

 Консолідації 

информациії в 

банківській сферї, 

 нечіткої кластеризації 

при пошуку текстових 

даних у великих 

колекціях документів.   

 

Можливість 

застосування при 

розробці систем 

інтелектуального аналізу 

даних 

Автоматизація режимів 

роботи енергосистем  

проф. 

Гриб О.Г. 

Розроблена схема 

пристрою підвищення 

точності  перетворення 

трансформаторів струму 

та визначити вплив 

вищих гармонік на 

роботу силових 

трансформаторів. 

 

Дозволило підвищити 

точність обліку 

показників якості 

електроенергії на 10%; 

 

Наукові методи та 

засоби підвищення 

ефективності 

виробництва та 

споживання енергії 

 

 

проф. 

Лазуренко 

О.П. 

Отримані результати 

створюють теоретичну 

та методичну базу для 

вирішення задач та 

підвищення 

енергоефективності 

житлово-комунального 

господарства. 

Оптимізація 

енергоспоживання в 

побутовому і житлово-

комунальному секторі, 

впровадження 

технологій генерації 

електричної та теплової 

енергії з використанням 

відновлюваних джерел, 

а також вдосконалення 

роботи малих та мікро- 

гідроелектростанцій 
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Тема НДР 

 

Науковий 

керівник  

Науковий результат  Значимість наукового 

результату 

Дослідження впливу 

чинників ринку на 

ефективність 

машинобудівного 

виробництва 

 

проф. 

Тимофеєв 

В.М. 

Запропонована 

методика удосконален-

ня процесу управління 

сучасним машино-

будівним 

виробництвом; 

проведений аналіз 

факторів ефективності 

функціонування 

підприємства; 

проведено оцінку 

природних та еконо-

мічних передумов 

розвитку підприємствах 

транспортного  

машинобудування 

 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

продукції за рахунок 

оптимізації логістичних 

процесів 

 

Полімерні матеріали та 

композиційні системи 

на їх основі 

проф.В.Л.Ав-

раменко 

Розробка 

технологічного 

регламенту виробництва 

грануляту. 

Отримані результати 

дозволяють підвищити 

показники міцносних і 

експлуатаційних 

властивостей виробів з 

полімерів на 10-15% за 

рахунок підвищення 

термодинамічної 

спорідненості 

компонентів, вибору 

ефективних систем 

структурування. 

Управління технічним 

обслуговуванням 

багатоелементної 

системи розподілу води 

Проф. Раскін 

Л.Г. 

Розроблено комплекс 

економіко-

математичних моделей 

управління технічним 

обслуговуванням 

багатоелементної 

системи розподілу води. 

Обґрунтувано 

теоретичних, 

методологічних 

положень і методичного 

забезпечення 

управління технічним 

обслуговуванням 

багатоелементної 

системи розподілу води 

Моделі дозволяють 

проводити аналіз робото 

здатності 

багатоелементної 

системи розподілу води 
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Тема НДР 

 

Науковий 

керівник  

Науковий результат  Значимість наукового 

результату 

Моделі управління 

потенціалом 

підприємства 

Проф. Заруба 

В.Я. 

Розроблено комплекс 

економіко-

математичних моделей 

управління фінансовим 

потенціалом 

підприємства на 

оперативному, 

тактичному та 

стратегічному рівнях. 

Розроблено економіко-

математичну модель 

використання 

тактичного 

операційного 

потенціалу 

підприємства. 

Моделі дозволяють 

проводити аналіз 

збалансованості 

виробничого та 

маркетингового 

тактичних  потенціалів 

Методологічні основи 

державного 

регулювання секторів 

економіки 

Доц. 

Конохова 

З.П. 

Розроблені теоретичні 

та методологічні засади 

ефективної організації 

конкурсних торгів для 

системи державних 

закупівель. 

Результат може бути 

використано в роботі 

комітетів з конкурсних 

торгів державних 

підприємств та установ 

Актуальні проблеми 

педагогіки вищої 

школи 

Доц. 

Грінберг Г.Л. 

Розроблено підходи до 

підвищення якості 

вищої освіти. 

Підходи можуть бути 

застосовані при розробці 

критеріїв оцінки якості 

знань на різних етапах 

контролю знань в 

учбовому процесі 
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ХV.  Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

 

В Національному технічному університеті «ХПІ» склалися і плідно працюють відомі в 

Україні і далеко за її межами 40 наукових шкіл, серед яких: фізика  тонких плівок та фізичне 

матеріалознавство, енергозбереження та інтегрованих технологій, фізико-хімічні основи 

створення нових жаростійких неорганічних матеріалів та покриттів, інтегровані технології 

машинобудування, каталітичні та масообміні процеси в технологіях зв’язаного азоту, 

метанолу, каталізаторів та в паливно-енергетичному комплексі, технологічні процеси в 

технічній електрохімії, матеріалознавства металевих та полімерних композиційних 

матеріалів та інші.  

Враховуючи роль Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут», який має потужній науковий і науково-педагогічний потенціал, проводить 

великий обсяг фундаментальних та прикладних наукових досліджень, його величезний 

авторитет в світі і в державі та в зв’язку з необхідністю модернізації матеріально-технічної 

бази науково-дослідного обладнання наводимо данні про потреби університету в унікальних 

наукових приладах та обладнані:   

 

№ 

п/п 

Назва приладу (українською 

мовою та мовою оригіналу) і 

його марка, фірма-виробник, 

країна походження 

Обґрунтування потреби закупівлі приладу 

(обладнан-ня) в розрізі  наукової тематики, 

що виконується ВНЗ/науковою установою  

Вартість, 

дол. США 

або євро 

1. Хромато-мас-спектрометр 

Thermo Finnigan TRACE DSQ; 

thermo electron corporation USA 

 

Зазначені прилади необхідні для виконання 

2-х держбюджетних тем та однієї 

прикладної теми Хромато-мас-спектрометр і 

рідинний хроматограф будуть використані 

для визначення будови ацилгліцеринів, 

зокрема розташування ацильних груп в 

молекулі триацилгліцерина. 

Спектрофотометр буде використано для 

аналізу супутніх жирам речовин, їх 

похідних, а також продуктів 

окислювального розкладу жирних кислот та 

ацилгліцеринів.  

77390 

у.е. 

2. 
Спектрофотометр для 
ультрафіолетової та видимої 
області спектра УСФ-01, 
ВАТ Кортек (Росія) 

 

13065 

дол. США 

3. 
Рідинний хроматограф LC-
2010,  Shimadzu (Японія) 

 

50000 

дол. США 

4. Комплексна система аналізу 

токсичності відпрацьованих 

газів ДВЗ серія СЕВ, фірма 

AVL (Австрія) 

 

Випробувальний стенд, комплексна 

система аналізу токсиності відпрацьованих 

газів і мікротунель для визначення твердих 

частинок буде використовуватися в науково-

дослідній лабораторії при створенні 

перспективних двигунів, що 

використовують альтернативні палива і 

мають конкурентоздатний рівень 

екологічних показників. 

 

60000 

дол. США 

5. Мінітунель для визначення 

твердих частинок у 

відпрацьованих газах ДВЗ, 

SPC-482, фірма AVL (Австрія) 

 

200000 

дол. США 

6. Випробувальний стенд з 

системою «PUMА» і 

навантажувальним пристроєм 

«ELIN», фірма AVL (Австрія) 

800000 

дол. США 
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№ 

п/п 

Назва приладу (українською 

мовою та мовою оригіналу) і 

його марка, фірма-виробник, 

країна походження 

Обґрунтування потреби закупівлі приладу 

(обладнан-ня) в розрізі  наукової тематики, 

що виконується ВНЗ/науковою установою  

Вартість, 

дол. США 

або євро 

7. Газовый хроматограф 

«Кристалл 4000М» ЗАО СКБ 

«Хроматэк», (Росія) 

 

В рамках виконання держбюджетної 

тематики необхідно проводити 

експериментальні заміри кінетичних 

показників каталітичних систем з різними 

реакційними сумішами (газова та рідка); 

проводити дослідження кінетики конверсії 

оксиду вуглецю (II) при знижених 

співвідношеннях водяної пари до сухого 

газу. 

23150 

дол. США 

8. Хроматограф «Цвет- 800», 

(Росія) 

30000 

дол. США 

9. Спектрофотометр DR/5000 

HACH LANGE, (США) 

В рамках виконання держбюджетної 

тематики необхідно виконувати дослідження 

та аналіз складу мінеральних добрив, солей 

та каталізаторів; дослідження фізико-

хімічних властивостей початкових реагентів 

та отриманих продуктів. 

13600 

дол. США 

10. Сушильна шафа Binder FP 53, 

(Німеччина) 

11000 

дол. США 

11. Дилатометр Dil 402 PC/4, 

Netzsh, (Німеччина) 

 

При використанні наведених приладів 

будуть отримані новітні дані щодо умов 

стабільного існування фаз та їх комбінацій у 

субсолідусній частині маловивчених 

областей багатокомпонентних оксидних 

систем. Будуть запропоновані нові методики 

оцінки поверхні ліквідусу для 

багатокомпонентних систем, встановлені 

кінетичні особливості утворення заданих 

кристалічних фаз у процесі термообробки, 

механізм та характер кристалізаційних 

процесів в об’ємі склокристалічних 

матеріалів, у тому числі на нанорозмірному 

рівні. Будуть створені нові теоретичні 

концепції: методологічного підходу до 

прогнозування умов формування 

високощільної кераміки при варіюванні 

температури перебігу процесів 

фазоутворення та співвідношень 

компонентів у композиціях, які містять 

одночасно тверду та рідку фази; синтезу 

нанорозмірних новоутворень оксидних та 

безкисневих сполук, механізмів спікання 

наночастин та утворення 

високотехнологічних композиційних 

матеріалів, дисипативно зміцнених 

синтезованими наночастинами; керування 

розвитком твердо фазних реакцій обміну 

між бінарними та потрійними сполуками; 

досягнення антибактеріальних функцій 

склокомпозиційних покриттів скло матриці і 

бактерицидних наночасток. 

45000 € 

12. Дифрактометр рентгенівський 

ДРОН-7, ЛОМО, (Росія) 

 

45500 € 

13. Дериваторгаф SТА-409 РС/4/Н 

Luxx, Netzsh, (Німеччина) 

 

72000 € 

14. Растровий електронний 

мікроскоп-мікроаналізатор 

РЕММА-101А, СЗЕМ, 

(Україна). 

45500 € 
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XVI. Заключна частина. 

 

З метою покращення  фінансування наукових досліджень і розробок та усунення 

деяких недоліків в організації наукових досліджень Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України   НТУ «ХПІ» пропонує наступне:    

 

1. Привести у відповідність фінансування науково-технічної діяльності дослідницьких 

університетів України  згідно постанови  Кабінету Міністрів України № 163 від 17.02.2010 р. 

«Про затвердження Положення про дослідницький університет».  

2. Розміри бюджетних призначень на базове фінансування для забезпечення 

функціонування наукових шкіл та підтримки матеріально-технічної бази наукових 

досліджень дослідницьких університетів визначати згідно Закону України «Про державний 

бюджет» на відповідний рік. 

3. Розробити законодавчі ініціативи та внести до Верховної Ради України пропозиції 

стосовно змін до чинного законодавства, які б дозволили здійснювати розрахунки при 

виконанні НДР та науково-технічних послуг через фінансові установи комерційних банків. 

4. Створити    структурний підрозділ Міністерства, який би здійснював централізоване 

придбання  і розподіл між провідними ВНЗ  України наукоємного обладнання.  

5. Дозволити співробітникам ВНЗ  закордонні  відрядження за рахунок бюджетного 

фінансування університету на міжнародні конференції, симпозіуми, виставки тощо у межах 

чинного законодавства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи, проф.      Марченко А.П. 

 

 


