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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 в світі 40 наукових шкіл, 3 наукових об‘єкти 

мають статус Національного надбання України, діє єдиний в структурі Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту державний метрологічний еталон. За останні 4 роки вчені удостоєні 

3-х Державних премій України в галузі науки і техніки; отримано 4 премії Президента 

України та 4 премії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2 премій НАН України. 

Фахове видання «Вісник НТУ «ХПІ» входить до міжнародної бази даних «Ulrich's Periodicals 

Directory». 

 

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 01.01.2013 р.  складає за 

штатним розписом 1640 осіб, 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, 1 член-корреспондент НАН України , 1 член-корреспондент АПН 

України, 27 академіків галузевих академій наук. В навчальному процесі беруть участь 187    

докторів наук, професорів,  908 кандидатів наук, доцентів. Кількість штатних докторів наук 

на кінець минулого року зросла на 8 осіб, кандидатів наук – на 58 осіб. Серед штатних 

науково - педагогічних працівників  67 % мають науковий ступінь і вчене звання. 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  256 штатних наукових  та 102 інженерно-технічних працівників, серед яких  17 

докторів та  101 кандидата наук. 

 

г) кількість виконаних робіт та обсяг їх фінансування: 

Категорії робіт 
2010 2011 2012 

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

Фундаментальні 54 7657,0 56 7980,56 37 7716,70 

Прикладні 37 6154,6 35 7029,78 36 8791,70 

Госпдоговорні 235 4499,53 244 6137,50 254 8376,59 

 

Діаграма показників обсягів фінансування та кількості виконаних робіт. 
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д) у звітному році в університеті перезатверджені  6 спеціалізованих вчених рад по 

захисту докторських та кандидатських дисертацій: Д64.050.12, Д64.050.13, Д64.050.14, СРД 

64.050.01, К64.050.06, К64.050.16. Загальна кількість вчених рад складає 16; підготовка 

здійснюється за 34 спеціальностями. У 2012 році у спеціалізованих вчених радах 

університету захищені  7 докторських та  58 кандидатських дисертацій. 

 

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і 

розробок:  
 

Розробка теоретичних підстав електросинтезу наноструктурованих покриттів 

нового покоління для екологічно безпечних енерго- та ресурсозберігаючих технологій. 

Науковий керівник: д.т.н., проф Сахненко Микола Дмитрович.  

Запропонована методологія мікродугового оксидування сплавів системи алюміній-мідь, 

що забезпечує формування товстошарових (100 – 200 мкм) гомогенних за складом оксидних 

покриттів з підвищеною корозійною стійкістю, опором абразивному зношуванню та 

напругою пробою. Значимість отриманих наукових результатів полягає в створенні новітніх 

високоефективних методів синтезу широкого спектру матеріалів і покриттів з прогнозованим 

рівнем функціональних властивостей, серед яких можна відзначити каталізатори на основі 

синергетичних сплавів і складних змішаних оксидів для процесів гетерофазних перетворень, 

допалювання вуглеводнів, перетворення монооксиду вуглецю в діоксид, відновлення оксидів 

нітрогену, електрокаталізу,  які є альтернативою каталітичним матеріалам на основі металів 

платинової групи; композитні  шаруваті магнітоелектричні покриття мультифероїками та ін.  

 

Розробка нових енергозберігаючих методів поліпшення роботи двигунів 

внутрішнього згорання на основі імпульсного коронного розряду. Науковий керівник: 

д.т.н., проф. Бойко Микола Іванович. 

Створено зразок плазмохімічного реактора з високовольтним та високочастотним 

імпульсним коронним електричним розрядом та експериментально доведена можливість 

виготовлення компактних систем по очищенню викидів двигунів внутрішнього згоряння і 

поліпшенню економічності їх роботи. Технології, при їх використанні, дозволяють 

здійснювати економію палива до 40 % та забезпечувати конверсію шкідливих викидів NOx у 

випускних газах двигуна на 90%.  

Результати роботи можуть бути використані та впроваджені на усіх видах транспортних 

засобів, що використовують двигуни внутрішнього згоряння, на бензинових та дизельних 

єлектростанціях, на підприємствах хімічної промисловості при конверсіїї синтез-газу, а 

також для одержання водневого палива безпосередньо  на борту транспортних засобів. 
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ІІ. Визначні  результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 

 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2012 році фундаментальними науково-

дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету. 

 

Розвиток теоретичних основ синтезу геометрії та моделювання втомної міцності 

нових зубчастих зачеплень. Науковий керівник: д.т.н., проф Ткачук Микола 

Анатолійович. Обсяг фінансування за повний період 612625 грн. , зокрема на 2012 рік 

215335 грн.  

В результаті виконання проекту отримані нові знання про основні властивості геометрії 

нових видів зачеплень та про характеристики міцності зубчастих коліс при багатоцикловому 

навантаженні. У результаті розроблена загальна концепція та методи забезпечення 

підвищеної навантажувальної здатності нових та традиційних зубчастих передач. 

Встановлені особливості розподілу контактних напружень при взаємодії еволютних 

профілів. 

Ці наукові результати мають принципову наукову новизну, оскільки стосуються нових 

видів зачеплення. Вперше було визначено особливості розподілу контактних напружень в 

еволютному зачепленні. Одержані результати відповідають світовому рівню. Практичне 

застосування одержаних результатів – у створенні нових зубчастих передач із підвищуванню 

навантажувальною здатністю. 

Отримані результати стануть підґрунтям для виконання подальших фундаментальних 

та прикладних досліджень з упровадженням у загальне та транспортне машинобудування, а 

також для підготовки фахівців, у т.ч. і найвищої кваліфікації. 

Крім того, отримані результати створюють передумови для подальшого просування у 

напрямку розвитку теорії і практики синтезу нових видів зачеплення, що є одним із 

найперспективніших напрямів розвитку машинознавства та машинобудування. 

Результати роботи увійшли до оновлених курсів лекцій "Деталі машин", "Прикладна 

теорія пружності" для студентів спеціальності 050101 "Інформаційні технології 

проектування" та використовуються під час дипломного проектування освітнього рівня 

"спеціаліст" та "магістр".  

За даною тематикою захищені 1 докторська дисертація, 4 кандидатські дисертації, 

3 магістерські роботи, видано 1 монографію, 1 навчальний посібник, опубліковано 6 

статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 37 статтей у журналах, 

що включені до переліку наукових фахових видань України, 12 публікацій у матеріалах 

конференцій. У виконанні роботи брали участь 3 студенти та 4 молоді вчені. 

 

Розробка методології управління процесом механічної обробки металів з об’ємною 

субмікро- та нанокристалічною структурою. Науковий керівник: д.т.н., проф Верезуб 

Миколай Володимирович. Обсяг фінансування за повний період 291100 грн. , зокрема 

на 2012 рік 103890 грн.  

Встановлені залежності, що пов’язують значення остаточного розміру зерна структури 

з елементами режиму різання – швидкістю різання і подачею, які є базою для визначення 

раціональних параметрів лезової обробки субмікрокристалічних металів, що забезпечують 

збереження їх початкового структурного стану та високих фізико-механічних і 

експлуатаційних властивостей. 

Практичне значення отриманих результатів для промисловості полягає в тому, що 

розроблено методику визначення раціональних технологічних параметрів лезової обробки 

металів із субмікрокристалічною структурою, які дозволяють зберегти вихідну структуру 

металу заготовки та створювати вироби з принципово новими експлуатаційними 

властивостями. Практичне застосування алгоритму мало місце при використанні 
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субмікрокристалічного титану ВТ1-00 для працюючої частини комплекту пуансонів 

таблеткового пресу РТП-30 у виробничому процесі на ЗАТ «Лекхім-Харків» (м. Харків), що 

дозволило підвищити зносостійкість комплектів пуансонів на 20 %.  

З використанням запропонованого алгоритму створено дослідні зразки імплантатів із 

субмікрокристалічного титану ВТ1-00 для медико-біологічних досліджень, які проводилися 

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

(м. Харків) і показали задовільну біосумісність субмікрокристалічного титану ВТ1-00 з 

кістковою тканиною. 

Результати досліджень використовуються у навчальному процесі кафедри «Інтегровані 

технології машинобудування» ім. М.Ф. Семка, НТУ «ХПІ» у дисциплінах: «Різання 

матеріалів і різальні інструменти» та «Робочі процеси високих технологій» «Методологія та 

методика дослідження процесів обробки важкооброблюваних матеріалів». 

За даною тематикою захищені 1 докторська дисертація, 1 кандидатська 

дисертація, 2 магістерські роботи, видано 1 монографію, 1 навчальний посібник, 

опубліковано 4 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 10 статтей 

у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, отримані 2 

патенти України. У виконанні роботи брали участь 3 студенти. 

 

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. Обсяг фінансування за повний період 

196588 грн. , зокрема на 2012 рік 75668 грн.  

Вперше розроблена теорія одномодульних дискретних нейронних мереж АРТ з 

архітектурою, яка в залежності від початкових даних і задач, що вирішуються, адаптується 

до розмірності вхідних векторів. Результати відповідають світовому рівню, оскільки 

можливість врахування додаткової інформації (додаткових даних або процесів) без повного 

перенавчання нейронної мережі дозволяє розробляти більш ефективні системи класифікації, 

розпізнавання, оптимізації і керування динамічними об'єктами.  

Вперше виконана розробка архітектури одномодульних дискретних НМ АРТ з 

алгоритмами навчання, які симетрично відносно компонент вхідних векторів 0 і 1 адаптують 

ваги зв'язків від шару нейронів, що розпізнають, до шару інтерфейсних нейронів. Це 

дозволило уточнити параметр схожості між вхідними векторами і векторами, що 

зберігаються у вагах зв'язків НМ, і визначати його за допомогою всіх компонент векторів, а 

не тільки за допомогою одиничних компонент, як це робиться у відомих НМ АРТ. Отримані 

результати відповідають світовому рівню, оскільки нові НМ відкривають можливість 

отримання додаткових в порівнянні з відомими НМ АРТ і більш тонких способів 

класифікації зображень. Крім того, розроблені дискретні НМ дозволяють уникати деградації 

і розмноження класів при навчанні мереж класифікації зашумлених векторів. Розробка таких 

НМ АРТ відповідає світовому рівню, оскільки нові мережі відкривають можливість 

створення систем розпізнавання і класифікації для роботи із зашумленими даними. 

За даною тематикою захищені 2 докторські дисертації, 2 кандидатські дисертації, 

11 магістерських робіт, подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 кандидатську 

дисертацію, видано 1 монографія, 3 навчальних посібники (з них 1 з грифом 

МОНмолодьспорт України), опубліковано 4 статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних, 12 статтей у журналах, що включені до переліку наукових 

фахових видань України, 18 публікацій у матеріалах конференцій, отримано 4 патенти 

України та подано заявку на отримання патенту. У виконанні роботи брали участь 3 

студенти та 1 молодий вчений. 

 

Створення наукових основ нової біокаталітичної енергозберігаючої технології 

жирів функціонального призначення. Науковий керівник: д.т.н., проф Гладкий Федір 
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Федорович. Обсяг фінансування за повний період 696283 грн. , зокрема на 2012 рік 

241005 грн.  

Науково обґрунтовано вміст діацилгліцеринів, структурованих ліпідів та етилових 

ефірів жирних кислот, який забезпечує їх високі споживчі та функціональні властивості. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше встановлено 

наступне: 

- науково обґрунтовано використання ферментних технологій при виробництві 

функціональних жирових систем, що виключає недоліки традиційних хімічних процесів; 

- встановлено основні закономірності кінетики ферментативних процесів: етерифікації 

жирних кислот етанолом, етанолізу та гліцеролізу жирів, а також трансетерифікації жирів та 

етилових ефірів; 

- встановлено, що введення структурованих ліпідів, діацилгліцеринів та етилових ефірів 

жирних кислот до складу харчових жирових систем сприяє інгібуванню процесу 

поліморфних перетворень; 

- з’ясовано, що функціональні жирові продукти емульсійної природи за умови 

збагачення їх структурованими ліпідами, діацилгліцеринами та етиловими ефірами жирних 

кислот виявляють підвищену стійкість до мікробіологічного псування. 

Результати досліджень можуть бути використані для створення технології жирових 

емульсій функціонального призначення. 

За даною тематикою захищені 1 докторська дисертація, 2 кандидатські дисертації, 

8 магістерських робіт, видано 2 навчальних посібники без грифу МОНмолодьспорт 

України, опубліковано 11 статтей у журналах, що включені до переліку наукових 

фахових видань України, 34 публікацій у матеріалах конференцій, отримано 2 патенти 

України. У виконанні роботи брали участь 4 студенти. 

 

Розробка методів забезпечення ресурсу елементів конструкцій та систем 

управління космічних літальних апаратів. Науковий керівник: д.т.н., проф 

Бреславський Дмитро Васильович. Обсяг фінансування за повний період 250436 грн. , 

зокрема на 2012 рік 91026 грн.  

Створено новий метод розрахунку ресурсу конструктивних елементів КЛА, який 

базується на отриманих раніше рівняннях стану повзучості та пошкоджуваності для випадку 

циклічних змін температури та навантаження. 

Розроблено нові оптимальні енергозберігаючі алгоритми управління з використанням 

ідеї надлишковості управління та раціонального комплексування виконавчих органів різного 

типа, а саме електромеханічних та газореактивних. За рахунок такої стратегії суттєво 

скорочуються витрати робочого тіла на розвантаження сукупного кінетичного моменту. 

Створено умови для підвищення надійності та точності систем управління. 

Проведено чисельний аналіз нелінійних коливань закрученого стержня, який 

обертається, на прикладі лопаті повітряної енергетичної установки. В моделі коливань 

стержня враховано геометричну нелінійність. 

Новизна роботи полягає у створенні нових методів розрахунку довготривалої міцності 

при високих температурах, що періодично змінюються , ударних навантаженнях; динаміки 

стержневих систем при великих прогинах; методів комплексування виконавчих керуючих 

органів КЛА. 

Відмінність створених рівнянь стану та методу аналізу ресурсу конструктивних 

елементів при циклічних теплозмінах від вже існуючих методик полягає у отриманій 

можливості проведення комплексного розрахункового оцінювання довговічності при 

періодичній зміні температур та навантажень будь-якого виду, що є відсутнім в усіх 

існуючих інженерних програмних комплексах. Такий розрахунковий аналіз конструктивних 

елементів ще на етапі проектування надає можливість суттєвої економії коштів та часу за 

рахунок скорочення експериментальних досліджень та випробувань. 



 8 

За даною тематикою захищені 1 докторська дисертація, 4 кандидатські дисертації, 

10 магістерських робіт, видано 4 монографії, опубліковано 3 статті у журналах, що 

входять до наукометричних баз даних, 61 стаття у журналах, що включені до переліку 

наукових фахових видань України, 52 публікацій у матеріалах конференцій, отримано 

2 патенти України. У виконанні роботи брали участь 3 студенти та 1 молодий вчений. 

 

Розробка теорії та методів побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття 

рішень в медицині на основі синтезу структурованих моделей. Науковий керівник: 

д.т.н., проф Поворознюк Анатолій Іванович. Обсяг фінансування за повний період 

195606 грн. , зокрема на 2012 рік 75156 грн.  

Вперше побудована концептуальна модель об'єкта діагностики у вигляді структури 

взаємозалежних підсистем організму людини, при їхній взаємодії з навколишнім 

середовищем і на її основі розроблена структурована модель об'єкта діагностики, що 

враховує структурний і функціональний базис, невизначеність параметрів та й експертні 

оцінки. 

Вперше розроблено метод виділення структурних елементів різних біологічних 

сигналів на основі структурованої моделі еталона структурного елемента, що дозволяє 

застосовувати формалізований підхід при виділенні різних типів структурних елементів, 

включаючи атипічні форми для різних типів сигналів. 

Вперше розроблено метод синтезу й реконфігурації ієрархічної структури 

діагностичних ознак, що задовольняє критеріям мінімального кореляційного зв'язку між 

ознаками, максимальної інформативності й відповідає топології структури діагнозів, що 

дозволяє забезпечити оптимальну схему обстеження пацієнтів при ітераційній процедурі 

уточнюючого діагнозу. 

Вперше розроблено метод формування нерівномірних діагностично-значимих 

інтервалів числових ознак на основі мінімізації помилки, яка обумовлена заміною 

теоретичного закону розподілу гістограмою і обмеженістю навчальної вибірки, що дозволяє 

оцінити достовірність статистичних оцінок при істотній апріорній невизначеності. 

Вперше розроблено теорію оптимізації підбору лікарських засобів при багатокритері-

альній оцінці альтернатив з використанням апарату штучних нейронних мереж, який 

враховує не тільки розгорнуті діагнози пацієнтів, але і їх індивідуальні особливості, що 

підвищує ефективність процесу реабілітації пацієнтів. 

За даною тематикою захищені 1 докторська дисертація, 2 кандидатські дисертації, 

13 магістерських робіт, видано 1 монографія, 2 навчальних посібники (з них 1 з грифом 

МОНмолодьспорт України), підготовлено до видання та здано в редакційно-

видавничий відділ 1 посібник, опубліковано 3 статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних, 23 статті у журналах, що включені до переліку наукових 

фахових видань України, 23 публікацій у матеріалах конференцій. У виконанні роботи 

брали участь 5 студентів та 1 молодий вчений. 

 

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. Обсяг 

фінансування за повний період 529700 грн. , зокрема на 2012 рік 196473 грн.  

Розроблені метод та система прогнозування тривалості повного циклу генеративного 

створення виробів з використанням технологій SLA і SLS на базі статистичного 

моделювання не мають світових аналогів, є пріоритетними та національним науковим 

надбанням України.  

Розроблена система прогнозування тривалості повного циклу генеративного створення 

виробів з використанням технологій SLA і SLS на базі статистичного моделювання надає 

можливість більш ефективно приймати рішення щодо їх вибору машинобудівельними 

підприємствами України як альтернативи  набагато більш трудомістким і ресурсоємним 
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конвенціональним технологіям формоутворення з отриманням заготовок і послідуючим 

зняттям з них припусків на, як правило, багатоопераційну механічну обробку, особливо у 

виробництві складнопрофільних виробів і у термінових виробничих викликах.  

Застосування розробки центрами RP-технологій пошарового вирощування виробів 

посилює їх конкурентоспроможність та надає їм можливість ефективного оперативного 

планування завантаження виробничих потужностей, як показав досвід базового партнера у 

реальному секторі економики з промислової перевірці розроблених теоретичних 

напрацювань та практичних рекомендацій, яким є  ПрАТ "Конструкторсько-технологічне 

бюро верифікаційного моделювання й підготовки виробництва", що входить у створене за 

ініціативою НТУ «ХПІ» учбово-науково-виробниче об'єднання „Високі технології в 

машинобудуванні”.  

За даною тематикою захищені 1 кандидатська дисертація, 4 магістерські роботи, 

видано 1 монографію, 2 підручники з грифом МОНмолодьспорт України, навчальний 

посібник без грифу МОНмолодьспорт України та курс лекцій, опубліковано 7 статтей у 

журналах, що входять до наукометричних баз даних, 10 статтей у журналах, що 

включені до переліку наукових фахових видань України, 23 публікацій у матеріалах 

конференцій, отримано 3 патенти України та подано заявку на отримання патенту. У 

виконанні роботи брали участь 3 студенти та 4 молоді вчені. 

 

Розробка теоретичних основ створення енергоефективних теплоутилізаційних 

комплексів на базі високотемпературних агрегатів з використанням когенераційних 

технологій. Науковий керівник: д.т.н., проф Кошельник Вадим Михайлович. Обсяг 

фінансування за повний період 198490 грн. , зокрема на 2012 рік 76660 грн.  

Вперше для паливних ВТУ, що складають технічну базу енергоємних виробництв 

металу та скла запропоновано узагальнену методику для рішення задач підвищення 

енергоефективності когенераційних теплоутилізаційних систем плавильних печей. 

Створено алгоритми, уточнені математичні моделі та програмні продукти, що 

дозволяють у режимі реального часу виконувати діагностику і прогнозування параметричних 

характеристик складних теплофізичних процесів, включаючи процеси горіння, 

тепломасообмін в елементах ВТУ, в теплообмінних апаратах і теплотехнологічних системах 

з використанням когенераційних установок. Розроблено універсальну математичну модель 

для розрахунку регенеративних теплообмінних апаратів різної компоновки і теплової 

потужності, що дозволяє моделювати на стадії проектування та експлуатації режими їх 

роботи при умові використання перспективних типів теплоакумулюючої насадки  та 

сучасних вогнетривких матеріалів.  

Отримано розрахункові дані про залежність зміни температурного стану елементів 

ВТУ, параметрів роботи систем охолодження та регенерації в залежності від зміни 

конструктивних і режимних параметрів. База даних забезпечить можливість розробки і 

впровадження енергозберігаючих заходів стосовно плавильних агрегатів доменного та 

скляного виробництв. Практичне значення для проектантів мають дані по теплообміну для 

випарників з гофрованим каналом, які у 1,3-1,4 рази  збільшують теплопередачу. 

Результати досліджень, програмні продукти є основою для рішення оптимізаційних 

задач на стадії проектування та експлуатації, які спрямовані на розробку 

теплоутилізаційного обладнання для ВТУ різного цільового призначення з використанням 

когенераційних технологій для енергоємних виробництв промислових підприємств України. 

Результати досліджень впроваджено на ДП «ІЗОЛ» (м. Ізюм) та в ДП «Український 

науково-дослідний інститут скла» (м. Константинівка), в ПРАТ «Теплоенергетичний центр 

Роганського промвузла» (м. Харків). 

За даною тематикою захищені 2 кандидатські дисертації, 3 магістерські роботи, 

подана до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 кандидатська дисертація, видано один 

навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту України, опубліковано 22 статті у 

наукових виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України, 14 
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публікацій у матеріалах конференцій. У виконанні роботи брали участь 5 студентів та 2 

молоді вчені. 

 

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. Обсяг 

фінансування за повний період 250085 грн. , зокрема на 2012 рік 84230 грн.  

Розроблена система за більшістю включених підсистем щодо функцій аналізу 

тріангуляційної моделі промислового виробу та оптимізації технологічних параметрів не має 

аналогів серед програм підготовки до матеріалізації моделі з використанням 

ресурсозберігаючих генеративних технологій пошарового вирощування (Rapid Prototyping). 

Існує ряд комерційних програмних пакетів для перевірки й виправлення тріангуляційної 

моделі (STL-файла), до них відносяться 3D Verіfy від 3D Systems, MagіcsRP від Materіalіse й 

ін. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

- уперше висунута доказова гіпотеза про необхідність морфологічного аналізу 

3D образа виробів для забезпечення прийняття науково-обґрунтованих рішень на етапі 

попередньої матеріалізації з метою підвищення ефективності інтегрованих генеративних 

технологій; 

- уперше запропоновано і реалізовано підхід до оцінки ступеня складності промислових 

виробів, заснований на аналізі кривизни їхніх формотворних поверхонь. Як  комплексний 

показник оцінки ступеня складності запропоновано використати добуток інформаційної 

ентропії Ґавса і середньої кривизни поверхонь; 

- уперше виявлено взаємозв'язок статистичних характеристик тріангуляційної 

3D моделі виробу з її топологічними властивостями й рівнем ефективності матеріалізації; 

- запропоновано й обґрунтовано ефективність заміни ймовірнісних експертних оцінок 

геометричних характеристик виробу (нечітких величин) їх модельними статистичними, 

одержуваними в системі морфологічного аналізу, це підвищує точність прогнозування 

технологічного часу виготовлення виробів інтегрованими технологіями пошарового 

вирощування; 

- розроблено модель технологічної оптимізації просторової орієнтації, розміщення й 

матеріалізації виробів інтегрованими генеративними технологіями. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що розроблено систему морфологічного 

аналізу 3D образів виробів й практичні рекомендації з її використання як системи 

технологічної підготовки виробництва. 

Підприємства України одержали змогу обґрунтовано приймати технологічні рішення 

щодо ефективного використання інтегрованих генеративних технологій пошарового 

вирощування виробів. Практичні результати роботи будуть мати реалізацію на 

машинобудівних підприємствах України. 

За даною тематикою захищені 6 магістерських робіт, подано до розгляду у 

спеціалізовану вчену раду 1 кандидатську дисертацію, видано навчальний посібник без 

грифу МОНмолодьспорт України, опубліковано 6 статтей у журналах, що включені до 

переліку наукових фахових видань України, 15 публікацій у матеріалах конференцій, 

отриман 1 патент України. У виконанні роботи брали участь 4 студенти та 2 молоді 

вчені. 

 

Розробка теоретичних підстав електросинтезу наноструктурованих покриттів 

нового покоління для екологічно безпечних енерго- та ресурсозберігаючих технологій. 

Науковий керівник: д.т.н., проф Сахненко Микола Дмитрович. Обсяг фінансування за 

повний період 394140 грн. , зокрема на 2012 рік 147340 грн.  
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Вперше: сформульвано методологію наноструктурування багатокомпонентних систем 

шляхом об'єднання принципів "зверху-вниз" і "знизу-нагору" із застосуванням 

електрохімічних методів, яку доведено на значній кількості створених об’єктів; 

запропоновано динамічну модель процесу гомогенізації поверхневого шару сплавів 

алюмінію за рахунок розчинення зміцнюючих фаз інтерметалідів у парціальних анодних 

реакціях і встановлено параметри апроксимації; обґрунтовано введення до складу лужних 

електролітів оксидування манганата (VII) калію, завдяки чому залежно від концентрації 

KMnО4 покриття змішаними оксидами с заданим вмістом мангану формують в режимі 

мікродугового оксидування (МДО) в одну стадию;  

запропоновано математичну модель, яка  дозволяє прогнозувати склад покриття 

змішаними  оксидами мангану  з урахуванням впливу концентрації KMnO4 в електроліті і 

напруги іскріння;  

розроблено метод синтезу багатошарових покриттів мультифероїками за рахунок 

інтеграції в одному процесі  електрохімічних та електрофоретичних явищ;.  

доведено, що застосування імпульсних режимів дозволяє формувати каталітично-

активні синергетичні сплави Ag-Co, наноламінати Ni-W та Fe-Co;  

запропоновано використання вуглецевих нанорозмірних структур, отриманих з 

продуктів коксування вугілля, для армування металевих матриць з метою підвищення 

функціональних властивостей конструкційних матеріалів.  

Значимість отриманих наукових результатів полягає в створенні новітніх 

високоефективних методів синтезу широкого спектру матеріалів і покриттів з прогнозованим 

рівнем функціональних властивостей, серед яких можна відзначити каталізатори на основі 

синергетичних сплавів і складних змішаних оксидів для процесів гетерофазних перетворень, 

допалювання вуглеводнів, перетворення монооксиду вуглецю в діоксид, відновлення оксидів 

нітрогену, електрокаталізу,  які є альтернативою каталітичним матеріалам на основі металів 

платинової групи; композитні  шаруваті магнітоелектричні покриття мультифероїками та ін.  

Ефективність запропонованої технології електроосадження корозійностійких покриттів 

сплавами Fe–Co доведена позитивними результатами лабораторно-промислових 

випробувань у ТОВ "Кермет " (м. Харків). Стабільність цитратного електроліту для 

формування покриттів сплавами Fe–Co також підтверджено випробуваннями у 

ЧП "Промпостачзбут" (м. Харків).  

За даною тематикою захищені 4 кандидатські дисертації, 8 магістерських робіт, 

подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 кандидатську дисертацію, видано 2 

монографії, 1 підручник з грифом МОНмолодьспорт України, опубліковано 8 статтей у 

журналах, що входять до наукометричних баз даних, 49 статтей у журналах, що 

включені до переліку наукових фахових видань України, 86 публікацій у матеріалах 

конференцій, отримано 16 патентів України та подано 2 заявки на отримання патенту. 

У виконанні роботи брали участь 3 студенти. 

 

Дослідження перетворення олієжирової сировини в поверхнево-активні речовини і 

палива. Науковий керівник: д.т.н., проф Мельник Анатолій Павлович. Обсяг 

фінансування за повний період 408181 грн. , зокрема на 2012 рік 151488 грн.  

В результаті роботи вперше одержано результати, які відповідають світовому рівню і 

підтверджують можливість за спрощеними і менш енерго-теплоемними технологіями 

паралельне отримання циклічних і кисеньвмісних азотовмісних поверхневоактивних речовин 

амідуванням соняшникової та ріпакової олій з наступним їх видаленням з реакційної маси за 

допомогою розчинників. Вперше знайдено технологічні параметри процесу. Вперше дана 

оцінка властивостям продуктів реакції. Вперше за захисним ефектом порівняно адсорбційні 

властивості одержаного продукту з зарубіжними інгібіторами корозії такими як Dodicor та 

Dodigen та з’ясовано, що одержаний продукт не гірше зарубіжних, а в деяких випадках є 

більш ефективним. Економічна ефективність одержання вказаних продуктів базується на 
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менш енергоємних, простих в апаратному оформленні технологіях з використанням 

доступної і відновлювальної сировини – олій та жирів. 

Практична цінність проекту полягає в тому, що вперше за рахунок з'ясування 

кінетичних закономірностей і термодинамічних особливостей хімічних перетворень прямого 

амідування соняшникової та ріпакової олій встановлена можливість паралельного одержання 

з наступним видаленням з реакційної маси циклічних і кисеньвмісних азотовмісних 

поверхневоактивних речовин за спрощеними і менш енерго-теплоемними технологіями, а це 

дозволяє створити нову та замінити стару, яка ґрунтується на продуктах переробки нафти та 

газу, сировинну базу для одержання ряду органічних продуктів. Одержані методом 

екстракції з реакційної маси циклічні і кисеньвмісні азотовмісні поверхневоактивні речовини 

використано для одержання композицій технічного призначення, що, порівняно з відомими, 

проявляють вищі адсорбційні властивості в умовах агресивного середовища (високої 

мінералізації (100 – 200 г/л)). А це дає можливість отримувати адсорбційно-активні 

речовини,зокрема інгібітори корозії, яким можна знайти застосування не тільки в 

нафтогазовій промисловості, але і в інших галузях. На сьогодні більшість реагентів, які 

застосовують на вітчизняних газоконденсатних родовищах для запобігання корозії, 

імпортного походження і тільки деякі з них виробляють в Україні. На основі результатів 

досліджень розроблено і передбачається до впровадження у виробництво адсорбційно-

активна композиція, яка використовується в нафтогазовій галузі. Розроблено ТУ на даний 

вид продукції. 

За даною тематикою захищені 1 кандидатська дисертація, 7 магістерських робіт, 

подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 кандидатську дисертацію, видано 3 

навчальних посібників без грифу МОНмолодьспорт України, опубліковано 20 статтей у 

журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 42 публікацій у 

матеріалах конференцій. У виконанні роботи брали участь 14 студентів та 4 молоді 

вчені. 

 

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. Обсяг фінансування за повний період 195720 

грн., зокрема на 2012 рік 75215 грн.  

Отримана нова теорія рішення певної частини наукової проблеми підвищення 

вібростійкості роторних систем шляхом розробки теоретичних положень, методів та 

математичного забезпечення проектування спеціальних пружних опор з керованою заданою 

жорсткістю. 

Практична значимість розробленої теорії полягає в тім, що:  

- обґрунтована організація необхідного пружного простору малої жорсткості, опор 

швидкохідних роторних систем дозволить забезпечити сталий режим роботи роторів у зоні 

закритичних обертів і за рахунок зниження віброактивності та його самоцентрування 

збільшити ресурс роботи, підвищити показники точності руху і економічності; 

- маючи нелінійну характеристику жорсткості, запропоновані пружні опори 

забезпечують також легкий перехід через нестаціонарні області роботи (запуск, зупинка, 

зміна режиму роботи)  роторних систем, а наявність системи пасивного керування надає їм 

функції низькочастотних фільтрів коливань. 

Результати досліджень можуть бути використані при розробці конструкцій, наприклад, 

шпиндельних вузлів прецезійного металообробного устаткування, а також будуть 

використовуватися у учбовому процесі при підготовці фахівців, що займаються проблемами 

віброзахисту динамічних систем, при підготовці монографії з теорії  проектування пружних 

опор із заданою жорсткістю, та відповідного учбового посібника, при підготовці 

бакалаврської та дипломної роботи, а також при підготовці докторської дисертації одним із 

авторів проекту. 
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Матеріали досліджень використовуються у курсах лекцій для спеціальності 

“Комп'ютерна механіка” з таких дисциплін: “Комп'ютерний аналіз динаміки машин” та 

“Теорія коливань” в розділах, що пов'язані з нелінійними динамічними системами. 

За даною тематикою опубліковано 8 статтей у журналах, що включені до переліку 

наукових фахових видань України, отриман 1 патент України та подано 1 заявку на 

отримання патенту. У виконанні роботи брали участь 3 студенти. 

 

Формування управлінської гуманітарно-технічної еліти у вищих технічних 

навчальних закладах з використанням інноваційних педагогічних технологій. 

Науковий керівник: д.т.н., проф Романовський Олександр Георгійович. Обсяг 

фінансування за повний період 182062 грн. , зокрема на 2012 рік 68092 грн.  

Уточнено загальну проблему дослідження: «Розробка методології формування в умовах 

технічного університету психологічної готовності майбутніх фахівців до професійної 

діяльності». Крім того, здійснено загальне коригування завдань дослідження, яке було 

зумовлене, по-перше, необхідністю визначення сутності самого феномену психологічної 

готовності фахівця до професійної діяльності як невід'ємної складової його професійної і 

соціальної компетентності у сучасному її розумінні. По-друге, виходячи з кінцевої мети як 

необхідності забезпечення належної якості освіти і високої конкурентоспроможності 

майбутнього фахівця на внутрішньому і світовому ринку праці. По-третє, у загальній 

структурі психологічної готовності передбачалося також формування у майбутнього фахівця 

високого рівня відчуття особистої відповідальності за можливі результати і наслідки своєї 

професійної діяльності. 

Практична значимість отриманих наукових результатів полягає у тому, що: 

- експериментально перевірено систему підготовки до професійного 

самовдосконалення студентів ВТНЗ, що передбачає зміну не тільки змісту підготовки, а й 

мети, завдань компонентів усього процесу підготовки 

- запровадженно у практитку закладів освіти елементи контекстного навчання, 

спрямованого на оволодіння знаннями, вироблення професійних умінь, набуття 

професійного досвіду та професійно-особистісних якостей як основи успішної трансформації 

навчальної діяльності студентів у професійну діяльність спеціаліста 

-розроблено і впроваджено: експериментальний варіант програми навчальної 

дисципліни “Техніка адміністративної діяльності”, для професійної підготовки майбутніх 

менеджерів адміністративної діяльності ВНЗ ІV рівнів акредитації. Підготовлено навчально-

методичний посібник з дисципліни «Техніка адміністративної діяльності» «Розуміння 

керівником особистості співрозмовника». 

За даною тематикою захищені 2 докторські дисертації, 10 кандидатських 

дисертацій, подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 кандидатську дисертацію, 

видано 5 монографій, 4 підручники, з них 2 з грифом МОНмолодьспорту України, 

опубліковано 222 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 

України, 116 публікацій у матеріалах конференцій. У виконанні роботи брали участь 3 

студенти.  
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б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт. 

 

Розробка математичних моделей і методів проектування гідроагрегатів з широким 

діапазоном експлуатації на пікових навантаженнях і оптимізація енергокавітаційних 

характеристик. Науковий керівник: д.т.н., проф. Черкашенко Михайло 

Володимирович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 600000 грн., 

зокрема на 2012 рік 181123 грн.  

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 забезпечують широкий діапазон регулювання 

ламінарного режиму в пограничних шарах каналу і міжлопатевих каналах робочого колеса 

високонапірних гідротурбін. Ці типи гідротурбін дозволяють підвищити ККД на 0,8–1,5% в 

оптимумі, а також, що не менш істотно, розширити зону їх експлуатації по напорах і 

витратах. 

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 прогнозування пульсацій 

тиску від вихрових джгутів, що розробляється в мажах теми, 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. 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, що призводить до значної економії затрат на проектування. Енергокавітаційні 

показники усіх розробок знаходяться на рівні кращих світових аналогів. 

Розроблені та удосконалені методи повної мінімізації стандартної позиційної 

структури, що базуються на 47 патентах, докладено на міжнародних конференціях. Метод 

опублікований також у 32 статтях по номенклатурним базам, в тому числі у Германії, Англії, 

США, Росії. 

За результатами роботи захищено 4 кандидатські дисертації, 7 дипломів магістрів 

та 15 дипломів бакалаврів, видано 1 навчальний посібник, методічні вказівки, 

знаходяться у друку 3 навчальних посібника, зроблені 38 доповідей на конфернціях та 

семінарах. 

 

Розробка теоретичних основ хімічних і тепломасообмінних процесів для створення 

енергоощадних, екологоорієнтованих технологій солей із відходів содового 

виробництва, аміаку і мінеральних добрив. Науковий керівник: д.т.н., проф. Лобойко 

Олексій Якович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 2500000 грн., 

зокрема на 2012 рік 766360 грн.  

На основі проведених досліджень встановлено кінетика процесу осадження кожної 

фази карбонату кальцію за різних технологічних умов, що дозволить обрати оптимальний 

режим процесу осадження та отримати продукт, якість якого повністю відповідає вимогам 

ГОСТ 8253-79.  
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Проведені 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 на стадіях  Розроблені 

принципово нові технологічні режимі, які дозволяють комплексно використовувати 

фосфатну сировину. 

Практична цінність використання низькосортної руди фосфоритів та її переробка в 

різноманітні мінеральні добрива для сільського господарства має велике значення. Це є 

складні добрива різного напряму, які відновлюють родючість ґрунтів з одного боку і 

покращує якість урожаїв - з іншою. 

Процеси масообміну є важливішим компонентом у виробництвах хімічної 

промисловості, де мають мiсце процеси абсорбції/десорбції. Енерго- та 

матеріалозаощадження і швидкість протікання процесів у такому обладнанні, як абсорбційні 

колони, суттєво залежать від якості внутрішнього складу ціх колон, саме насадкових 

елементів. Отримані результати, а саме, зменшення гідродинамічного опору з боку нових 

насадок з одночасним підвищення коефіцієнту масообміну – тягне за собою ефективне 

використання таких пристроїв у реальних технологіях. 

На основі результатів науково-дослідної створені експериментальні установки: 

– по дослідженню кінетики відновлення залізохромового каталізатора конверсії СО, 

промотованого міддю; 

– дослідженню процесу осадження карбонату кальцію; 

– по вивченню фізико-хімічних умов розкладення низькосортної фосфатної сировини 

та отримання рідких добрив, які використовуються при проведенні лабораторних та науково-

дослідних робіт студентів. Комп’ютерні програми, що створені пiд час виконання роботи, 

також використовуються студентами при захисті курсових та дипломних робіт. 

За результатами досліджень захищено 3 кандидатські дисертації, готується до 

захисту 2 докторські дисертації та 3 кандидатські дисертації, отримані 2 патенти 

України, опубліковано 32 статті в наукових жураналах. 

 

Створення і розвиток теорій, методів і моделей оптимального керування 

режимами роботи, розподілом навантажень та плануванням ремонтів складних 

теплоенергетичних систем з метою підвищення їх енергоефективності та надійності. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Єфімов Олександр В'ячеславович. Обсяг 

фінансування за повний період (проект, запит) 941400 грн., зокрема на 2012 рік 313800 

грн.  

Були розроблені: науково обґрунтовані принципи і положення застосування методу 

імітаційного моделювання функціонального стану СТС як основи сучасної методології 

створення  нових і удосконалення існуючих систем інтелектуальної підтримки,  що необхідні 

для автоматизованого управління СТС в умовах невизначеності інформації та удосконалена 

теорія імітаційного моделювання та оптимізації СТС на базі теорій графів, імовірності, 

надійності, математичного апарату логіко-числових операторів, градієнтних методів 

оптимізації, зокрема методу проекції градієнта Розена. Були розроблені нові методи і 

підходи до імітаційного моделювання та оптимізації процесів керування режимами роботи і 

ремонтів СТС. 

Практична цінність фундаментальних наукових досліджень, які проведено, складається 

з того, що на основі теорії і методів математичного, в тому числі і імітаційного, 

моделювання, методів оптимізації багатопараметричних  функцій якості функціонування 

СТС та методів, які застосовуються для створення нових і удосконалення існуючих систем 

інтелектуальної підтримки, були розроблені науково обґрунтовані принципи і положення 

застосування методу імітаційного моделювання функціонального стану складних 

теплоенергетичних систем як основи сучасної методології створення нових і удосконалення 

існуючих систем інтелектуальної підтримки та була удосконалена теорія імітаційного 

моделювання та оптимізації СТС на базі теорій графів, імовірності, надійності, 
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математичного апарату логіко-числових операторів, градієнтних методів оптимізації, 

зокрема методу проекції градієнта Розена. Були розроблені нові методи і підходи до 

імітаційного моделювання та оптимізації процесів керування режимами роботи і ремонтів 

СТС. 

Ці наукові дослідження дозволять розробляти імітаційні моделі реакторних і 

парогенераторних установок АЕС, котельних установок ТЕС, паро- і газотурбінних 

установок АЕС і ТЕС, паротурбінних енергоблоків АЕС і ТЕС в цілому; імітаційні моделі 

водогрійних котельних установок, газоперекачувальних агрегатів та інших з урахуванням 

особливостей їх функціонування; розробити науково обґрунтовані  метод і математичні 

моделі оптимального розподілу навантажень і планування ремонтів СТС у залежності від їх 

функціонального стану. 

За результатами наукових досліджень захищена 1 кандидатська дисертація та 

продовжується робота над 2 докторськими та 1 кандидатською дисертаціями, готується 

до опублікування наукова монографія та навчальний посібник, опубліковано 7 статей і 

9 тез доповідей. 

 

Розробка моделей та методів для інформаційно-пошукових, лексикографічних та 

знання-орієнтованих інтелектуальних систем. Науковий керівник: д.т.н., проф. 

Шаронова Наталія Валеріївна. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 

180000 грн. , зокрема на 2012 рік 75218 грн.  

В рамках виконання науково-дослідної роботи розроблені інструментальні засоби 

алгебри предикатних операцій, що дозволило реалізувати формальні засоби опису 

синтаксису речень. Використано алгебру скінченних предикатів при моделюванні 

синтаксичного розбору речення, показано скорочення дерев та розроблено логічну мережу 

для синтаксичного розбору речення. Розроблено модель знання-орієнтованого 

синтаксичного аналізу у задачах анотування та реферування повнотекстових документів. 

Розроблено логічну мережу для синтаксичного аналізу на базі моделей сполучуваності слів, 

яка спирається на структуру речення та семантику тексту в цілому. Описані формалізми 

створення нових словників з еколого-економічної тематики.  

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. 

Результати роботи використовуються для підготовки бакалаврів та спеціалістів з 

прикладної лінгвістики з дисциплін «Математичні основи лінгвістики», «Комп’ютерна 

лінгвістика», «Автоматизована обробка природної мови», «Інформаційно-ресурсне 

забезпечення лінгвістичної діяльності», «Математичне моделювання в лінгвістиці». 

Матеріали та результати проекту також будуть використані під час підготовки. 

Основні результати науково-дослідної роботи висвітлені у наукових публікаціях 

співробітників кафедри, докторській дисертації докторанта, доцента кафедри 

інтелектуальних комп’ютерних систем Хайрової Н.Ф.  

За даною тематикою опубліковано 17 наукових публікації, доповідей на 

конференціях, подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 докторську дисертацію, 

підготовлені до друку монографія, підручники, навчальний посібник (в тому числі з 

грифом МОН України) нові цикли лабораторних робіт та нові лекційні курси. 
 

Дослідження властивостей, структурних та фазових перетворень в 

квазінизьковимірних та плівкових системах з наноструктурними неоднорідностями 

решітки. Наукові керівники: д.ф.-м.н., проф. Мамалуй Андрій Олександрович, д.ф.-

м.н., проф. Багмут Олександр Григорович. Обсяг фінансування за повний період 

(проект, запит) 900000 грн. , зокрема на 2012 рік 300000 грн.  
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Було проведено розгорнуте дослідження структурних властивостей фази 2H-NbSe2 з 

вакансіями Se - 4H-NbSe2 з різною концентрацією вакансій Se. Відбулося теоретичне 

дослідження механізму нестійкості решітки 2H-NbSe2 та фазового перетворення 2H-NbSe2 - 

2H-NbSe2, стимульованого вакансіями селену. З’ясовано, що при цьому помітне значення 

має неоднорідний розподіл вакансій по міжшаровому простору кристалу. По дослідженню 

поведінки та моделі вакансій в кристалах підготовлено до публікації монографію 

(А.О.Мамалуй «Вакансії в металах»).  

Одержані наноструктурні плівки за рахунок конденсації лазерної плазми та термічного 

випаровування. Одержано дані про фазовий склад та структуру зразків.  

Було оброблено результати теоретичних досліджень і експериментальних робіт за 2012 

рік. Побудовано фізичні моделі механізмів фазових перетворень у зразках. Запроваджено 

основи напрямків щодо клаcсіфікації реакцій кристалізації аморфних плівок згідно 

структурно- морфологічних ознак. 

Практична цінність проведених досліджень в тому,що на їх основі можуть бути 

розроблені фундаментальні основи технологій виготовлення чутливих та надчутливих 

датчиків для сучасних виробництв в об‘єктах нової техніки. Встановлюються фізичні 

механізми впливу наноструктурних дефектів кристалічної решітки на задані функціональні 

фізичні властивості досліджуємих систем. 

Одержані наноструктурні плівки Fe, Ni, Re, Hf за рахунок конденсації лазерної плазми 

та термічного випаровування у вакуумі. Виготовлено експериментальні зразки оксидів Re-O, 

Hf-O, Ni-O та ZnSe у тонко плівковому стані. 

За даною тематикою опубліковано 24 наукові публікації та доповіді на 

конференціях, матеріали використано в ряді авторських спеціальних лекційних курсів 

що читаються авторами та виконавцями роботи бакалаврам та магістрам багатьох 

спеціальностей. 

 

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. Обсяг 

фінансування за повний період (проект, запит) 180000 грн. , зокрема на 2012 рік 182008 

грн.  

Виявлено основні закономірності впливу температур, складу, хімічної природи та 

діелектричної проникності розчинника на сольватацію іонів та молекул HCl, що дозволяє 

більш глибоко з’ясувати характер міжчастинкових взаємодій у електролітних розчинах та їх  

зв’язок з фізико-хімічними властивостями.  Це є необхідною умовою для моделювання та 

створення потенціалу міжчастинкових взаємодій, а також для створення рекомендацій щодо 

використання певних неводних електролітних систем для хімічних джерел струму. 

Практична цінність роботи полягає у знаходженні основних закономірностей впливу 

температур, складу, хімічної природи та діелектричної проникності розчинника на 

сольватацію іонів та молекул HCl, що дозволяє більш глибоко з’ясувати характер 

міжчастинкових взаємодій у електролітних розчинах та їх зв’язок з фізико-хімічними 

властивостями. 

Результати досліджень можуть бути також використані для обчислення кількісних 

характеристик хіміко-технологічних процесів синтезу нових речовин з певними 

технологічними характеристиками. 

Практичне використання результатів досліджень можливо в паливних метанольних 

елементах у вигляді каталітично-активних анодів замість електродів з каталізаторами, що 

містять коштовні метали. Збільшення каталітичної активності у 7-16 разів та ії стабілізація в 

порівнянні з існуючими оксидними електродами дозволить підвищити продуктивність 

паливного елементу.  
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Одержані результати надруковані у провідних вітчизняних профільних наукових 

журналах, як такі, що мають загальнотеоретичне значення як для створення сучасної теорії 

розчинів, так і для застосування у конкретних хіміко-технологічних процесах. 

За даною тематикою опубліковано 17 наукових публікацій та доповідей на 

конференціях, планується видання навчального посібника "Основи хімії неводних 

розчинів", який буде підготовлений за результатами докторської дисертації керівника 

проекта, одержані 2 патенти України. 

 

Розробка  математичних моделей, методів аналізу і оптимізації процесів 

деформування та руйнування елементів технологічних систем при ударному та 

високошвидкісному навантаженні. Наукові керівники: д.т.н., проф. Сімсон Едуард 

Альфредович, к.т.н., проф. Хавін Валерій Львович. Обсяг фінансування за повний 

період (проект, запит) 1200000 грн. , зокрема на 2012 рік 300000 грн.  

Проведено аналіз основних закономірностей процесів деформації і руйнування 

неоднорідних матеріалів і конструкцій при ударному навантаженні в широкому діапазоні 

початкових умов. Отримано основна система рівнянь, що дозволяє математично моделювати 

процес деформації  тонких пластин під дією високошвидкісного навантаження. 

Практична цінність розроблених моделей, методів аналізу і оптимізації процесів 

деформування і руйнування елементів технологічних систем при ударному і 

високошвидкісному навантаженні полягає в тому, що будуть розроблені удосконалені 

підходи до моделювання адекватного опису  фізичних явищ, які пов’язані з деформуванням і 

руйнуванням в умовах високошвидкісного ультразвукового і імпульсного навантаження, що 

дозволяє створити якісну основу для систем підтримки прийняття рішень і оптимального 

керування в технологічних системах металообробки. 

Розроблені нові моделі, що визначають стан матеріалу в процесі тертя в локальному 

контакті при високошвидкісному навантаженні дозволять підвищити точність імітаційного 

моделювання технологічних процесів механічної обробки і послужать основою для 

створення ефективних систем підтримки прийняття рішень при проектувані процесів і 

систем обробки різанням і обкаткою, пристроїв ультразвукової техніки, спеціального 

випробувального обладнання. 

Наукові дослідження використовують при вивченні окремих розділів лекційних курсів 

по наступних предметах: «Методи синтезу та оптимізації» спеціальність  «Інформаційні 

технології проектування» та «Теорія оптимізації та оптимального проектування» 

спеціальність «Компьютерна механіка». 

Виконані дослідження впроваджуються в ХНАДУ (м. Харків), корпорації УПЕК 

(м. Харків), ТОВ «ГЛОБАЛПЛАСТІНВЕСТ» (м. Харків). 

За даною тематикою опубліковано 3 навчальних посібники, 27 наукових 

публікації, доповідей на конференціях, подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 

1 кандидатську дисертацію, отриман патент України та подано 2 заявки на патенти 

України. 

 

Формування організаційно-економічного механізму моніторингу інноваційної 

діяльності. Науковий керівник: д.е.н., проф. Перерва Петро Григорович. Обсяг 

фінансування за повний період (проект, запит) 180000 грн., зокрема на 2012 рік 76246 

грн.  

Проведений аналіз інноваційних зрушень в нашій країні показав, що поступова 

інтеграція економіки України до європейських ринкових структур неможлива без розвитку 

високотехнологічних виробництв, без активної інноваційної діяльності на макро-, мезо- та 

мікрорівнях. Але інноваційна економіка в сучасних умовах характеризується, перш за все, 

готовністю формуючих її суб’єктів господарювання до конкуренції, пошуку та освоєння 

нових ринків в першу чергу за рахунок моніторингу інновацій трансферу інноваційних 

технологій.  
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Дослідження української і зарубіжної практики моніторингу діяльності промислових 

підприємств дозволило виявити основні напрямки формування ефективної системи 

моніторингу інноваційної діяльності промислового підприємства, в основу якої 

запропоновано покласти змістовно-структурний підхід. 

Наукові результати, отримані при виконанні НДР, дозволяють, по-перше, на основі 

дослідження динаміки результатів роботи машинобудівних підприємств Харківського 

регіону та з використанням методів факторного аналізу виявити і обґрунтувати показники 

інноваційної діяльності, які в найбільшому ступені впливають на її результативність та в 

подальшому стають предметом ефективного моніторингу; по-друге, використовувати 

теоретико-методичний підхід до моніторингу інноваційної діяльності на основі адаптованої 

до завдань інноваційної діяльності збалансованої системи показників; по-третє, 

використовувати критерії оцінки часткових та інтегральних показників моніторингу на базі 

збалансованої системи показників, які передбачають статичну і динамічну оцінку результатів 

моніторингу як інноваційної діяльності підприємства в цілому, так і по окремих 

перспективах збалансованої системи показників і навіть по окремим показникам 

інноваційної діяльності. 

За результатами досліджень захищена докторська дисертація, 3 кандидатські 

дисертації, опубліковані 28 статей в наукових жураналах. 

 

Розробка матеріалознавчих основ створення нанокомпозитних покриттів і 

модифікованих поверхневих шарів з підвищеними високотемпературними 

функціональними властивостями. Наукові керівники: д.ф.-м.н., проф. Ільїнський 

Олександр Іванович, д.ф.-м.н., проф. Соболь Олег Валентинович. Обсяг фінансування 

за повний період (проект, запит) 887800 грн. , зокрема на 2012 рік 262600 грн.  

Теоретично досліджено вплив механізму масообміну на поверхні сплаву що легується 

на процес формування дифузійних високотемпературних захисних покриттів. Запропоновано 

нову класифікацію насичуючих середовищ по механізму осадження карбідоутворювача на 

поверхню що легується. Згідно із нею насичуючі середовища можна поділити на: а) 

середовища осадження карбідоутворювача в яких залежить від наявності і вмісту елементів 

матриці (підкладки) на поверхні (дія цих середовищ спирається переважно на реакції обміну 

і при нестачі елементів матриці на поверхні поверхневе легування гальмується і 

припиняється); б) середовища осадження карбідоутворювача в яких частково чи повністю не 

залежить від наявності і вмісту елементів матриці (підкладки) на поверхні (дія цих 

середовищ спирається переважно на реакції диспропорціонування, та (або) на фізичне 

осадження легуючого елементу, через що процес є стійким до коливань хімічного складу 

поверхні що легується); в) середовища осадження карбідоутворювача в яких не залежить від 

наявності і вмісту елементів матриці (підкладки) на поверхні і здатних до супутнього 

осадження вуглецю, азоту, або готових карбідних, карбонітридних або нітридних кластерів. 

Підготовлені зразки сталей 14Х17Н2, Х12МФ, ШХ15, У7, 08КП для обробки по 

технології дифузійного поверхневого легування. Підготовлені 3 склади шихти та проведено 

захист зразків сталей 14Х17Н2, Х12МФ, ШХ15, У7, 08КП для проведення попередніх 

досліджень високотемпературних функціональних властивостей. Розроблено реакційну 

камеру для проведення легування по технології ДКПЛ при пониженому тиску (50-150 мм рт. 

ст.), що дозволяє також попередньо вакуумувати реакційну камеру. 

За результатами роботи опубліковано монографію, 49 наукових публікації, 

доповідей на конференціях, отриман патент України, заявлено міжнародний патент 

США. 
 

Розробка теоретичних основ і методів рішення задач забезпечення міцності та 

надійності високонавантажених елементів машинобудівних конструкцій. Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Львов Геннадій Іванович. Обсяг фінансування за повний період 

(проект, запит) 1950000 грн. , зокрема на 2012 рік 650000 грн.  
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Створено методику розрахунків конструктивної міцності елементів машинобудівних 

конструкцій – тіл обертання, які мають з'єднання з натягом, з метою проектування 

технологічних режимів їхнього теплового складання, здатних забезпечити гарантовану 

функціональну якість посадки й достатній рівень міцності виробу.  

Розроблялися алгоритми та математичне забезпечення, як сукупність алгоритмів з їх 

програмною реалізацією, які призначено для здійснення автоматизованого вибору режимів 

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

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

і свердел різних типів, що оснащені пластинами з твердосплавних матеріалів або 

синтетичними алмазам. 

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. 

Що до практичної цінності теорії структурних моделей повздовжнього зсуву 

односпрямованих ортотропних композитів, то підвищена точність формул дозволяє робити 

більш точну оцінку модулів повздовжнього зсуву композиту, що скорочує витрати ресурсів 

на розрахунки напружено-деформованого стану композиційних матеріалів та конструкцій з 

них.  

За темою роботи виконуються 6 кандидатських дисертацій, підготовлені до друку 

3 навчально-методичні посібники, всього за звітний рік захищено 7 робіт магістрів, 10 

робіт спеціалістів та 16 бакалаврських робіт по тематиці науково-дослідної роботи, 

опубліковано 45 статей, в тому числі  9 у закордонних рейтингових виданнях та 31 в 

фахових журналах, а також зроблено 37 доповідей на міжнародних конференціях. 

 

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. Обсяг 

фінансування за повний період (проект, запит) 240000 грн. , зокрема на 2012 рік 83939 

грн.  

Досліджено методом кінцевих елементів процес виготовлення для надшвидкістного 

шліфування алмазно-абразивних інструментів із композиційних надтвердих матеріалів з 

мікропорошками алмазів, на різних типах зв'язок, методом 3D моделювання його 

термосилового напружено-деформованого стану для визначення впливу технологічних 

параметрів процесу, властивостей зв'язки, алмазних зерен, їхнього розміру й концентрації на 

вихідні показники процесу. 

Сформульовані вимоги до процесу виготовлення корпусних елементів та 

алмазоносного шару алмазно-абразивних інструментів із композиційних надтвердих 

матеріалів з мікропорошками алмазів з рельєфних товстошарових металевих покриттів, на 

різних типах зв'язок для надшвидкісного шліфування. 

Досліджено ефективність розміщення ультрадісперстних алмазів (наноалмазів) на 

металевих покриттях алмазних зерен. 

У розробленому нами методі використовувалася сіль ацетату нікелю (Ni(CH3COO)2 

4H2O). Як відновник найчастіше використовують сіль гипофосфіта натрію (NaPH2O2). При 

отриманні композиційного нікелевого покриття на алмазах використовувалася водна 

суспензія з різною концентрацією наноалмазу (УДА) марки Асм5 0.1/0 (зміст частинок 

розміром 0,3 - 0,1 мкм до 5%, останні 0,1 мкм і менше). 

В процесі нікелювання було встановлено, що частка поверхні синтетичних алмазів 

покрита нікелем досягає 98%, при ступені змісту нікелю - 99,8%. Залежність частки поверхні 

синтетичних алмазів покритою нікелем і ступені змісту нікелю на поверхні синтетичних 
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алмазів при додатку навантаження, що стирає від співвідношення гипофосфит-ион: алмаз 

мають екстремум в області співвідношення 0,6-1 моль/м
2
, що є оптимальним 

співвідношенням гипофосфит-ион: алмаз. 

За тематикою роботи захищені 4 магістерські роботи, одержані 6 патентів України, 

опубліковані 11 статей в журналах з переліку ВАК, та 28 статей в інших журналах. 

 

Інтеграція фізико-хімічних процесів згоряння при сумісному керуванні 

показниками економічності, екологічності та надійності транспортних ДВЗ. Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Пильов Володимир Олександрович. Обсяг фінансування за 

повний період (проект, запит) 1205700 грн. , зокрема на 2012 рік 401900 грн.  

− виконано підбір, вивчено та узагальнено науково-технічну і патентну 

документацію за описом фізико-хімічних процесів згоряння та способами керування 

показниками екологічності, економічності та надійності транспортних ДВЗ; 

− розглянуто можливі напрями керування температурним станом поверхні камери 

згоряння ДВЗ та виконано оцінку їх впливу на показники екологічності, економічності та 

надійності; 

− вибрано та обґрунтовано напрями досліджень; 

− вдосконалено базові положення теорії систем автоматичного регулювання ДВЗ в 

аспекті застосування електронного регулятора паливоподачі в дизелі; 

− пропонується концепція, формулюються нові принципи і методичні основи 

дослідження впливу фізичних і хімічних явищ на якість процесу згоряння; 

− розроблені пропозиції щодо комплексного вирішення основних проблем, які 

виникають при експлуатації транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння – 

зменшення витрат палива і викиду шкідливих речовин із відпрацьованими газами; 

− проведено оцінку можливості використання систем автоматичного регулювання 

температурного стану поршня з метою комплексного покращення показників надійності, 

екологічності та економічності транспортних ДВЗ; 

− запропоновано багатоступеневий закон керування температурним станом поршня 

з використанням системи автоматичного регулювання інтенсивності його масляного 

охолодження; 

− проведено оцінку ресурсної міцності поршнів транспортних дизелів за умов 

експлуатації трактора сільськогосподарського призначення та вантажного автомобіля за 

змішаним циклом місто-шосе при використанні зазначеної вище системи автоматичного 

регулювання; 

Використання результатів НДР забезпечить реалізацію заходів з розширення 

застосування в Україні комп’ютерних систем керування, альтернативних видів палив та 

нетрадиційних матеріалів для транспортних ДВЗ. Результати НДР також можуть бути 

використані при конвертації вітчизняних двигунів, що знаходяться в експлуатації, при 

реалізації спільних науково-технічних проектів з впровадження сполучних систем керування  

транспортними ДВЗ. За наявності умов ефективного використання одержані результати 

можуть  забезпечити скорочення витрат на експлуатацію транспортних ДВЗ, зменшення 

техногенного навантаження на довкілля. 

За результатами роботи опубліковано 16 статей, зроблено 7 доповідей на 

конференціях, отримано 4 патенти України, отримано позитивні рішення на 2 патенти. 

 

Розробка науково-методологічних основ автоматичного генерування 

математичних моделей теплових схем ГТУ в інтегрованому інформаційному 

середовищі. Науковий керівник: д.т.н., проф. Бойко Анатолій Володимирович. Обсяг 

фінансування за повний період (проект, запит) 640200 грн. , зокрема на 2012 рік 213400 

грн.  

Розроблені інформаційні моделі основних та допоміжних елементів теплової схеми 

ГТУ, таких як: газова турбіна, компресор, регенератор, охолоджувач, камера згорання, вузли 
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зв’язку, вали та трубопроводи, клапани, навколишнє середовище, вхідні та вихідні тракти, 

дифузори. Згідно розроблених інформаційних моделей сформовані відповідні структури 

даних та визначені їх мнемонічні позначення. Інформація про вказані моделі та їх структури 

даних внесена в базу даних єдиного інтегрованого інформаційного середовища складних 

об’єктів енергетики. Виконано теоретичні дослідження спрямовані на вирішення задачі 

моделювання робочих характеристик окремих елементів теплових схем при відхиленні 

режимів роботи від проектного. На підставі проведених досліджень запропоновано 

використовувати універсальні характеристики, побудовані в безрозмірних координатах, а 

також спрощені залежності отримані розрахунковим шляхом або наведені в літературних 

джерелах. Розроблено загальні алгоритми термодинамічного розрахунку теплових схем 

газотурбінних установок на будь-які режими експлуатації. Для перевірки запропонованих 

алгоритмів виконано серію тестових термодинамічних розрахунків різних циклів ГТУ, що 

підтвердили їх працездатність та надійність. Вирішено основні принципові питання задачі 

моделювання термодинамічних процесів в газотурбінних циклах на змінних режимах 

роботи. 

По матеріалам роботи було захищено одну кандидатську дисертацію, одну магістерську 

роботу та виконується ще одна магістерська робота. 

За результатами роботи було захищено одну кандидатську дисертацію, одну 

магістерську роботу та виконується ще одна магістерська робота, опубліковано 3 

статті, 2 подані до редакції, зроблено 7 доповідей на конференціях. 

 

Теорія високоточних ітераційних систем керування електроприводами з типовим 

настроюванням регуляторів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Клепіков Володимир 

Борисович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 220000 грн., зокрема 

на 2012 рік 75934 грн.  

Методом комп’ютерного моделювання отримані та проаналізовані динамічні 

характеристики ітераційних дво- та триканальних слідкуючих електроприводів механізмів 

подач верстатів. Розроблені рекомендації щодо застосування таких електроприводів. 

Розроблені методики ідентифікації та оцінки основних динамічних і точносних 

характеристик, розробка структурних схем багатоканальних систем ітераційного підлеглого 

керування слідкуючими електроприводами та оцінка їх ефективності дозволять виконувати 

елементи автоматизованого проектування та розробки відповідних параметрично 

оптимальних багатоканальних електроприводів з типовим настроюванням, які забезпечують 

високу усталену та динамічну точність керування інерційними об’єктами, недосяжну в 

аналогічних оптимізованих одноканальних системах. 

В роботі розглядається спеціальний клас багатоканальних слідкуючих електроприводів 

з типовим настроюванням каналів, які забезпечують кардинальне підвищення швидкодії та 

точності керування складними технологічними об’єктами. Підвищення якості 

функціонування таких електроприводів забезпечується тільки за рахунок ітераційної 

структури системи керування та відповідної конструкції виконуючих пристроїв без 

застосування спеціальних корегуючих ланок. 

Отримані результати досліджень будуть передані науково-дослідним організаціям, 

промисловим підприємствам і інститутам-розроблювачам для модернізації й створення 

високоточних систем електроприводів. Використання результатів підвищить якісні 

показники й зміцнить конкурентоспроможність вітчизняних систем електропривода. 

Результати можуть бути використані в наступних підприємствах: на Державному 

підприємстві «Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації» 

Міністерства палива й енергетики, Інституті проблем машинобудування ім. А.Н.Подгорного 

НАН України, НВП «ХАРТРОН-АРКОС», АОТ «Важпромелектропроект» (м. Харків), АТЗТ 

«Важпромавтоматика» (м.Харків), НВК «КIА» (м.Київ), науково-виробниче підприємство « 

Хартрон-Аркос» (м. Харків) та інших. 
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Матеріали науково-дослідної роботи використані у підготовці докторської  та 

кандидатської дисертацій, за результатами опубліковані 4 статті в наукових 

жураналах. 

 

Дослідження впливу концентраційних електронних фазових переходів на 

формування термоелектричних властивостей у кристалах та наноструктурах твердих 

розчинів. Науковий керівник: д.ф.- м.н., проф. Рогачова Олена Іванівна. Обсяг 

фінансування за повний період (проект, запит) 950000 грн., зокрема на 2012 рік 180000 

грн.  

Одержані полікристалічні зразки твердих розчинів на основі напівпровідникових 

сполук PbTe, PbSe, SnTe і Bi2Te3 та твердих розчинів Bi-Sb, проведено їх структурну 

атестацію, одержано концентраційні залежності механічних, електрофізичних, 

гальваномагнітних та термоелектричних (ТЕ) властивостей. Одержані результати мають 

фундаментальне значення та можуть бути використані для контрольованої зміни 

властивостей з метою одержання високоефективних ТЕ матеріалів. Розроблена технологія 

вирощування тонких плівок телуриду вісмуту методом термічного випаровування у вакуумі 

на скляні підкладки із одного джерела. Розроблено технологію вирощування шляхом 

термічного випаровування у вакуумі на підкладки KCl та BaF2 тонких плівок PbTe, 

легованого Pb і телуридами Bi, Sb, Cd, Ge, In, та плівок PbSe, легованого хлором. Досліджено 

вплив орієнтації росту тонких плівок PbTe <Pb> на проявлення квантових розмірних ефектів 

в явищах переносу. Вперше одержано товщинні залежності електрофізичних, 

гальваномагнітних та ТЕ властивостей тонких плівок PbTe з надлишковим Pb, вирощених на 

підкладках BaF2. Встановлено, що квантові осциляції кінетичних характеристик, які раніше 

спостерігалися у плівках сполук IV-VI, вирощених на підкладках (001)KCl, спостерігаються і 

в плівках PbTe одержаних на підкладках BaF2.  

Результати роботи мають не тільки фундаментальний, але і практичний інтерес, бо 

пропонується технологічно простий і дешевий метод вирощування плівок з високими 

значеннями термоелектричної потужності і показано, що, змінюючи склад вихідних 

кристалів при термічному випаровуванні з одного джерела, можна керувати типом 

провідності і термоелектричними властивостями тонких плівок. 

За результатами наукових досліджень опублікована монографія, 12 статей в 

наукових жураналах та зроблено 14 доповідей на наукових конференціях. 

 

Дослідження радіаційно-індукованої модифікації біологічних полімерів та 

матеріалів електронними збудженнями. Науковий керівник: д.ф-м.н. Огурцов 

Олександр Миколайович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 450000 

грн., зокрема на 2012 рік 65378 грн.  

В рамках розробленої кінетичної моделі дисоціації біополімерів ДНК та матеріалів, що 

стимульована реакційно-активними азотовмісними сполуками, що утворюються внаслідок 

електронно-стимульованого розкладення молекул нітроген оксиду, як імплементацію більш 

загальної кінетичної моделі одномолекулярного каталізу, проведене комплексне фізико-

хімічне дослідження процесу деградації біополімерів та матеріалів за участю атмосферних 

газів із застосуванням розробленого самоузгодженого нестаціонарного кінетичного методу, 

що дозволяє проводити визначення кінетичних параметрів як процесу каталітичного 

відновлення нітроген оксиду в технології очистки хвостових газів у виробництві нітратної 

кислоти, так і здійснювати керування процесом дисоціації біополімерів. 

Отримані результати дозволяють проводити якісний і кількісний аналіз процесів 

електронно-стимульованого розриву внутрішньомолекулярних зв’язків у біополімерах ДНК, 

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, проводити визначення кінетичних параметрів процесу 
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каталітичного відновлення нітроген оксиду в технології очистки хвостових газів у 

виробництві нітратної кислоти, та використовувати цю методику для аналізу фотохімічних 

та фотобіологічних процесів, а також під час дезінфекції та стерилізації опроміненням, 

обробки продуктів харчування фотонами, електронами та мікрохвильовим випроміненням, 

під час фотостимуляції процесів знезараження стічних вод в процесах екологічної 

біотехнології. 

Отримані результати використовуються при написанні кандидатської дисертації, та 

значною мірою вже оприлюднені у фахових вітчизняних виданнях та навчальних посібниках.  

За результатами наукових досліджень видані 5 навчальних посібників та 

опубліковані 9 статей в наукових жураналах. 

 

Розробка методів дослідження нелінійних задач динаміки багатошарових пластин 

та пологих оболонок. Науковий керівник: д.т.н., проф. Курпа Лідія Василівна. Обсяг 

фінансування за повний період (проект, запит) 240000 грн. , зокрема на 2012 рік 76442 

грн.  

Розроблено метод на базі теорії R-функцій  розв’язання задач про параметричні 

коливання багатошарових пластин симетричної та несиметричної структури із урахуванням 

неоднорідного докритичного стану.  

Виконано варіаційні постановки допоміжних задач, необхідних для реалізації 

запропонованого методу розв’язку задач про параметричні коливання.  

Створено відповідне математичне та програмне забезпечення в рамках системи POLE-

Rl для тестування та чисельної реалізації розробленого підходу.  

Розв’язано нові задачи про параметричні коливання багатошарових пластин із 

урахуванням неоднорідного докритичного стану, в тому числі для пластин з отворами, з 

метою знаходження зон стійкості/нестійкості. 

Розроблено метод нелінійних нормальних мод у формі Шоу-П’єра для вільних 

коливань при наявності внутрішніх резонансів, та для вимушених резонансних коливань. 

Одержано аналітичні результати та створено програмний комплекс для їх реалізації у 

конкретних механічних нелінійних системах (моделі однодискових роторних систем з 

нелінійно-пружними опорами). 

Складено висновки за результатами проведених досліджень. 

Практичний результат полягає в тому, що розвинуті методи можуть бути 

застосованодля дослідження 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. Одержані результати 

будуть цікаві для прикладних та експериментальних досліджень, а також використані  як 

еталонні при розробці інших методів.  

За результатами проведених досліджень опубліковано 9 статтей, зроблено 13 

доповідей на конференціях. 

 

Створення теоретичних основ логістики енергоефективності та ресурсозбереження 

для забезпечення енергетичної та екологічної безпеки промислових комплексів з 

хіміко-технологічними системами. Науковий керівник: д.т.н., проф. Товажнянський 

Леонід Леонідович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 1400000 грн., 

зокрема на 2012 рік 720600 грн.  

Розглянуті основні теплообмінні системи існуючих газифікаційних агрегатів великої 

потужності та сформульовані основні підходи до підвищення їх ефективності. Розглянуто 

також такі низькопотенційні джерела енергії, як сбросна вода підприємств, тепло якої можна 

використати за допомогою теплових помп. 
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Проведений аналіз структури відходів промислових комплексів основних галузей 

української індустрії та визначено основні шляхи конверсії відходів з урахуванням 

досягнень, що визначені у відповідних матеріалах з найкращих відомих технологій. 

Визначена важливу роль та розглянуто конкретні можливості застосування 

високоефективного теплоенергетичного та теплообмінного обладнання. 

Сформульовані базові напрямки досліджень. 

Результати досліджень, які проведено, можна буде використати промисловими 

підприємствами і галузевими об’єднаннями підприємств металургійної, коксохімічної, 

нафто- та газопереробної, хімічної, харчової, легкої промисловостей, будівельних матеріалів 

й 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 рівні. 

За результатами наукових досліджень видано підручник та навчальний посібник, 

опубліковані 20 статей в закордонних виданнях та отримані 3 патенти. Для виконання 

проекту залучено 15 студентів, 6 аспірантів. 

 

Дослідження  процесів формування та еволюції наноструктурованих матеріалів в  

умовах радіаційно-термічного впливу. Науковий керівник: д.ф.- м.н., проф. Равлік 

Анатолій Георгійович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 1264200 

грн., зокрема на 2012 рік 421400 грн.  

Виготовлені вихідні експериментальні зразки масивних та плівкових конструкційних, 

модельних та функціональних матеріалів у мікро- нано- та квазікристалічному стані. До цих 

речовин належать такі матеріали: 1 – туготопкі метали та сплави (W, Zr, Zr-Nb ) з мікро- та 

нанокристалічною структурою, що можуть безпосередньо використовуватись як 

конструкційні матеріали ядерних і термоядерних реакторів; 2 – нові маловивчені 

квазікристалічні матеріали (Ti-Zr-Ni), які є модельними об’єктами при дослідженнях 

радіаційно-термічних впливів на твердотільні речовини; до того ж, вони є перспективними 

матеріалами для захисних покриттів; 3 – нові наноструктуровані вуглецеві плівкові 

матеріали, виготовлені при конденсації прискорених молекулярно-іонних потоків 

фуллерену; як показують попередні дослідження, такі матеріали та композиції на їх основі 

проявляють поєднання незвичайних механічних та електрофізичних властивостей, що 

перетворює їх у перспективні функціональні матеріали, термостабільні та радіаційно-

стабільні покриття з широким спектром застосувань; 4 – епітаксійні надграткові 

наноструктури на основі EuS-SrS, шо є модельними об’єктами для вивчення спінтронних 

ефектів і впливу на них радіаційно-термічних чинників; 5 – нано- та мікроструктуровані 

плівки вісмуту, що мають високу чутливість до магнітного поля і можуть бути застосовані як 

магніторезистивні сенсори. 

Результати досліджень вольфраму матимуть пряме значення при подальшому 

виконанні проекту ITER, оскільки дозволять прогнозувати стійкість і термін функціювання 

деталей з цього матеріалу в реальних умовах роботи реактора. Аналогічне значення мають 

дослідження цирконію та його сплавів.  

Вивчення плівок вісмуту, виявлення у наших попередніх дослідженнях високої 

чутливості до магнітних полів, стабільності структури та електрофізичних властивостей в 

умовах дії радіаційно-термічних чинників вказують на перспективність застосування цих 

плівок для розробки сенсорних елементів для вимірювання сильних і середніх магнітних 

полів. Дуже привабливою є стійкість цих плівок в екстремальних умовах.  

За результатами досліджень захищені 2 роботи магістрів, опубліковані 11 статей в 

фахових виданнях, зроблені 7 доповідей на конференціях. 

 

Розробка фізико-технічних основ інноваційних конструктивно-технологічних 

рішень перетворювачів сонячної енергії. Науковий керівник: д.т.н., проф. Хрипунов 
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Геннадій Семенович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 1000000 

грн., зокрема на 2012 рік 300000 грн.  

Показано, що співвідношення елементів Cu, In та Se 1:1:2, яке є необхідним для 

подальшого утворення стехіометричної сполуки CuInSe2, спостерігається у разі 

потенціостатичного електроосадження при потенціалі підкладки  Uc = - 0.65  В.  При 

застосуванні  потенціодинамічного  режиму  при  зміні  Uc від -0.6 В до -0.75 В додатково 

вдається створювати градієнтний склад системи Cu-In-Se зі збагаченим індієм поверхневим 

шаром (в межах 1 %, тобто зі збереженням однофазної структури CuInSe2 модифікації 

халькопірит), що є перспективним для виготовлення базових шарів ефективних плівкових 

сонячних елементів. 

Методами XRD, SEM, EDX, а також методом лазерної масс-спектрометрії визначено 

структуру і хімічний склад одержаних плівок CIS, а методом термо-е.р.с визначено тип їх 

електропровідності, що дозволило встановити, що плівки з n- типом електропровідності 

відповідають фазі CuIn3Se5, а плівки з р- типом електропровідності – фазі CuInSe2.  

Показано, що використання достатньо сильного магнітного поля, створеного системою 

постійних магнітів здатне підвищити ККД багатоперехідних монокристалічних Si-ФЕП з 

вертикальними діодними комірками по виробленій електричній енергії приблизно в 1.1 рази 

за рахунок зростання струму короткого замикання і напруги холостого ходу в результаті 

виникнення фото електромагнітного ефекту Кікоіна-Носкова і поперечного термомагнітного 

ефекту Нернста-Еттінгсгаузена, а також за рахунок підвищення часу життя неосновних 

носіїв заряду. 

Результати досліджень монокристалічних Si-ФЕП з горизонтальною p-i(n
-
)-n 

структурою можуть бути використані в Науково-дослідному технологічному інституті 

космічної агенції України (Харків), та ПАО «Квазар» при розробці відповідних сонячних 

елементів.  

За результатами досліджень захищена кандидатська дисертація, подані 2 заявки 

на отримання патентів України,  опубліковані 17 статей в фахових виданнях. 

 

Розвиток теорії та методів синтезу децентралізованого робастного керування 

розподіленими мережами поставок в умовах невизначеності. Науковий керівник: д.т.н., 

проф. Куценко Олександр Сергійович. Обсяг фінансування за повний період (проект, 

запит) 180000 грн., зокрема на 2012 рік 88748 грн.  

В результаті огляду сучасних підходів до аналізу стійкості систем керування з кінцевим 

значенням горизонту прогнозування зроблено висновок, що для забезпечення стійкості 

розробленої стратегії керування потрібна або відповідна модифікація критерію якості, або 

підбір таких значень параметрів, що настроюються, які забезпечать виконання умов стійкості 

замкненої системи. Обгрунтовано доцільність застосування мінімаксного підходу на основі 

нескінченного горизонту часу для синтезу робастного стабілізуючого керування 

розподіленими мережами поставок в умовах невизначеності зовнішнього попиту та 

інтервалів затримки поповнення запасів. 

На основі методу локально-оптимального прогнозуючого керування сформульована 

математична задачу побудови стратегії керування запасами для розподілених мереж 

поставок як задача квадратичного програмування (Quadratic Programming, QP) із 

обмеженнями у вигляді нерівностей, яка вирішується в режимі on-line для кожного стану 

системи, який відповідає поточному дискретному моменту часу. 

Для вирішення проблеми нерозв’язуваності задачі синтезу оптимальної стратегії 

керування на деяких кроках внаслідок введення «жорстких» обмежень на стани системи 

запропоновано використання «м’яких» обмежень, які розглядаються як змінні рішення та 

включаються до складу розширеного вектора керуючих дій. 

Проведено аналіз сучасних підходів до аналізу стійкості систем керування з кінцевим 

значенням горизонту часу, а також підходів з нескінченним горизонтом часу за умов 

наявності інтервально обмежених зовнішніх збурень і невизначеностей в моделі об'єкта. 
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За результатами досліджень була захищена 1 магістерська робота, опубліковані 5 

статей в фахових виданнях. 

 

Розробка методів вирішення обернених задач діагностики та керування 

нелінійними системами з застосуванням засобів синергетики та обчислювального 

інтелекту. Науковий керівник: д.т.н., проф. Любчик Леонід Михайлович. Обсяг 

фінансування за повний період (проект, запит) 180000 грн., зокрема на 2012 рік 68278 

грн.  

В процесі виконання роботи були розроблені методи та алгоритми синтезу лінійних та 

нелінійних обернених моделей керованих систем, зокрема обернених систем зі змінною 

структурою з застосуванням принципів ковзних рухів. Були також розроблені методи та 

алгоритми синтезу систем діагностики з оберненими моделями в умовах невизначеності з 

використанням динамічних спостерігачів вихідних сигналів та ідентифікаторів 

параметричних збурень. Розроблені методи та алгоритми  синтезу робастних та 

синергетичних систем керування з оберненими моделями в умовах невизначеності, 

досліджено стійкість та якість розроблених систем автоматичного керування. Розроблені 

методи структурного та параметричного синтезу систем керування з оберненими моделями, 

встановлено умови існування розв’язку задач синтезу за запропоновано критерій структурної 

несінгулярності і гарантуючий існування декаплірующего регулятора. Розроблені методи 

структурної та параметричної оптимізації систем керування з оберненими моделями, 

досліджено властивості синтезованих систем керування з  оберненими моделями, 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 в умовах дії сигнальних та параметричних збурень, а саме, систем ідентифікації, 

діагностики та компенсації невідомих збурень, що безпосередньо не вимірюються. 

Розроблені методи можуть також бути застосовані у діагностичних та інформаційно-

вимірювальних системах при вирішенні задач обробки сигналів та корекції похибок при 

динамічних вимірюваннях, діагностики відмов та порушень в системах керування тощо. 

Отримані результати застосовано в навчально-наукової роботи кафедри при 

розробці та вдосконаленні лабораторних комп’ютерних практикумів з дисциплін 

«Моделювання динамічних систем», «Теорія систем», «Теорія керування», а також в 

курсовому та дипломному проектуванні та науково-дослідної роботі магістрів. За 

результатами досліджень опубліковані 8 статей в фахових виданнях. 

 

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. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 

825000 грн., зокрема на 2012 рік 94924 грн.  

Розроблено нові фізико-математичні моделі електричних полів у природній кульовій 

блискавці і її штучних аналогах. Запропоновано нові фізико-математичні моделі 

енергетичних характеристик у кульовій блискавці і її штучних аналогах, які містять 

мікродиполі води з повітряної атмосфери та фізико-математичні моделі електродинамічної 

поведінки мікроструктурних елементів у ній, які містять електронне ядро і водяну 

поляризовану сферичну оболонку. Установлено нові фізичні механізми утворення і перебігу 

природної кульової блискавки і її штучних аналогів у повітряній атмосфері. 

В НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» було експериментально в лабораторних умовах 

апробовано цей підхід та показано його перспективність для можливого використання 

сильнострумних повітряних і підводних каналів високовольтних іскрових розрядів при 

моделюванні штучних аналогів кульової блискавки.  

Отримані науково-технічні результати дозволяють розширити наукові знання про 

природні та штучні високоенергетичні плазмові утворення кульової блискавки. 
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За результатами досліджень отримані 3 патенти України, опубліковані 19 статей в 

фахових виданнях, готується до захисту 1 кандидатська дисертація, підготовлена до 

друку монографія. 
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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 за усіма закінченими у 2012 році прикладними науково-

дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету. 

 

 

Пріоритетний напрям 2.Інформаційні та комунікаційні технології 

Пріоритетний тематичний напрям 9.Технології та засоби розробки програмних 

продуктів і систем 

 

Розробка інтелектуальних моделей та технологій для підвищення ефективності 

проектування та супроводу складних програмних систем. Науковий керівник: д.т.н., 

проф. Ткачук Микола В׳ячеславович. Обсяг фінансування за повний період 131650 

грн., зокрема на 2012 рік 60850 грн.  

- розроблено нові моделі та інструментальні засоби для структурної адаптації 

програмних систем на основі використання пост об’єктно-орієнтованих технологій, що дасть 

змогу зменшити витрати в процесах супроводу таких систем; 

- розроблено експериментальний зразок (прототип) програмного CASE-засобу для 

інтеграції можливостей систем управління вимогами (RMS) та середовищ розробки 

програмного забезпечення (IDE). 

Результати проведених досліджень можуть бути використані на практиці для 

забезпечення зростання  ефективності процесів розробки нових та супроводу вже існуючих 

складних 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 дозволяють:  

   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. 

Результати виконання НДР впроваджені при розробці та оновленні лабораторних робіт 

та лекційних курсів, таких як: «Проектування та експлуатація баз даних», «Основи 

проектування програмного забезпечення», «Програмне забезпечення систем реального часу», 

«Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Моделі та засоби забезпечення якості 

програмних систем», «Моделі та технології автоматизації процесів життєвого циклу 

програмних систем», «Сучасні концепції розробки програмного забезпечення».   

За даною тематикою захищені 4 магістерські роботи, опубліковані 2 статті у 

журналах, що входять до наукометричних баз даних, 11 статтей у журналах, що 

включені до переліку наукових фахових видань України, 10 публікацій у матеріалах 

конференцій. У виконанні роботи брали участь 4 студенти та 7 молодих вчених. 
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Пріоритетний напрям 2.Інформаційні та комунікаційні технології 

Пріоритетний тематичний напрям 10.Технології та засоби математичного 

моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань 

державного значення 

 

Дослідження та розробка моделей стаціонарних та нестаціонарних коливань 

елементів аерокосмічної техніки. Науковий керівник: д.т.н., проф. Аврамов Костянтин 

Віталійович. Обсяг фінансування за повний період 130715 грн., зокрема на 2012 рік 

60180 грн.  

Запропоновані розрахункові схеми різних магістралей окислювача РРД. Магістралі 

містять східчасті ділянки труб, колектори, пневмоелектричні клапани, турбонасосні агрегати. 

Для дослідження коливань у розглянутих системах використовується метод 

чотириполюсника, імпедансний метод, метод скінченних елементів. Проводиться порівняння 

результатів, отриманих на підставі цих методів і на основі експериментальних даних, 

отриманих на підприємствах ракетобудування. У звіті наводиться запропонована 

математична модель газорідинного демпфера коливань.  

Отримано просту методику вибору параметрів газорідинного демпфера поздовжніх 

коливань, що базується на розрахункових схемах з одним ступенем вільності.  

Розроблено методики аналізу динаміки рідини в живлячих магістралях і вибору 

параметрів газорідинного демпфера коливань. Ці методики можуть використовуватися при 

проектуванні живлять магістралей ракетоносіїв і дослідження динаміки газотранспортних 

систем. 

Запропоновані методи аналізу згинально-згинально-поздовжніх коливань можуть 

використовуватися при дослідженні динамічної міцності ракетоносіїв і трубопроводів під 

дією сейсмічних навантажень. 

Запропоновані в роботах методики використовуються в ДП КБ "Південне" при 

проектуванні нових ракетоносіїв. Так запропоновані параметри газорідинних демпферів 

використані для створення магістралей окислювача і пального перспективних ракетоносіїв. 

Розрахунок згинально-згинально-поздовжніх коливань корпусів ракетоносіїв так само 

використовується в ДП КБ "Південне". 

За даною тематикою захищені 4 кандидатські дисертації, 2 магістерські роботи, 

опубліковано 8 статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 16 

статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 18 

публікацій у матеріалах конференцій. У виконанні роботи брали участь 3 студенти та 3 

молоді вчені. 

 

Розробка програмно-алгоритмічних засобів аналізу та перетворення динамічних 

об'єктів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Качанов Петро Олексійович. Обсяг 

фінансування за повний період 182430 грн., зокрема на 2012 рік 72000 грн.  

Вперше запропоновано методику кодування полів висот, проведено розрахунок 

помилок кодування, і, в якості підтвердження переваги показано, що дана методика дозволяє 

збільшити в два рази роздрібність поля висот по горизонталі, при тих же об'ємах пам'яті, які 

займає некодоване поле. 

Показано, що для підвищення реалістичності ландшафту, який використовують в 

системах візуалізації тренажерних комплексів, та для зменшення часових і матеріальних 

витрат на його створення, найбільш доцільною є побудова моделі ландшафту 

автоматизованим способом. У якості вхідних даних рельєфа використовують такі величини, 

як діапазон висот, нерівність ландшафту, величину і характер ерозії, розподіл рослинності і 

ґрунтів. 

Розглянуто систему візуалізації, яка дозволяє використовувати різні алгоритми для 

розрахунку освітлення і затінювання різних частин ландшафту, при цьому всі розрахунки 
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освітлення проводяться за допомогою прискорювача тривимірної графіки в реальному 

масштабі часу. Показано, що розглянутий алгоритм візуалізації ландшафту дозволяє 

створити ілюзію безперервності ландшафту. Перевагами такого підходу є істотна економія 

пам'яті, яка займана даними, що описують ландшафт, і спроможність підвищення якості 

картинки, що візуалізується. 

Для моделювання димо-пилових хмар, вибухів, джерел спалаху запропоновано 

методику візуалізації з використанням об'єктів трьох типів. Запропоновано метод розрахунку 

щільності димо-пилових хмар і методику розрахунку їх освітленості, які дозволяють 

відтворювати численні екрануючі об'єкти в реальному масштабі часу.  

За даною тематикою захищені 6 магістерських робіт, видано навчальний посібник 

без грифу МОНмолодьспорт України, опубліковано 18 статтей у журналах, що 

включені до переліку наукових фахових видань України, 7 публікацій у матеріалах 

конференцій, отримано 7 патентів України та подано 9 заявок на отримання патенту. У 

виконанні роботи брали участь 15 студентів та 6 молодих вчених. 

 

Пріоритетний напрям 2.Інформаційні та комунікаційні технології 

Пріоритетний тематичний напрям 11.Технології та інструментальні засоби 

електронного урядування. Інформаційно-аналітичні системи, системи підтримки 

прийняття рішень. Ситуаційні центри 

 

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. Обсяг фінансування за 

повний період 132080 грн., зокрема на 2012 рік 60500 грн.  

В ході виконання наукового дослідження були визначені та запропоновані теоретичні 

основи та практичні процедури придбання та формалізації знань предметної області, 

пов'язаних з питаннями якості програмного забезпечення за участю різних сторін процесу 

його розробки; збіру вихідної інформації, яка стосується проблем із якістю, від різних сторін 

цього процесу; конвертування цієї інформації в оперативні знання з використанням наявних 

знань предметної області для гарантії коректності перетворення; використання зібраних 

знань в процесі розробки програмного забезпечення для встановлення пов'язаних з якістю 

основ спілкування для різних сторін процеса розробки; підтримки прийняття рішень в 

процесі розробки програмного забезпечення, повторного використання досвіду, пов'язаного з 

якістю, і передбачення пов'язаної з якістю майбутньої поведінки зацікавлених сторін на 

основі зібраних знань. 

Спроектована система підтримки прийняття рішень (СППР) реалізує інформаційну 

технологію, що включає комплекс математичних моделей та алгоритмічних моделей для 

вирішення множини задач розвитку складних техніко-економічних систем. Вперше 

запропоновано СППР для формування інвестиційної політики на підставі визначення 

ситуації на інвестиційному ринку у майбутньому, політика реалізується за допомогою 

сформованого інвестиційного портфеля. 

Відповідність світовому рівню підтверджується тим, що на основі даного проекта 

отриманий міжнародний грант строком на 2 роки (з 01.03.2013р. по 01.03.2015р.), який 

фінансується Австрійським фондом підтримки досліджень та в якому приймають участь 

Клагенфуртський університет, 4 австрійські IT-компанії та 2 представника НТУ «ХПІ». 

За даною тематикою подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатську 

дисертацію, захищені 15 магістерських робіт, опубліковано 19 статтей у журналах, що 

включені до переліку наукових фахових видань України, 21 публікацій у матеріалах 

конференцій. У виконанні роботи брали участь 4 студенти та 7 молоді вчені. 

За результатами роботи заключений госпдоговір на суму 37,5 тис.грн. 
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Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність 

Пріоритетний тематичний напрям 14.Технології електроенергетики 

 

Підвищення ефективності пластинчатих сепараторів тепло-масообмінних апаратів 

контактного типу. Науковий керівник: д.т.н., проф. Братута Едуард Георгійович. Обсяг 

фінансування за повний період 136266 грн., зокрема на 2012 рік 60100 грн.  

За результатами чисельної обробки математичної моделі було отримано узагальнене 

співвідношення для коефіцієнту ефективності сепаратора в залежності від щільності 

зрощування та швидкості повітря перед сепаратором, а також залежність для визначення 

гідравлічного опору. 

Розроблена в проекті методика вперше дала змогу отримати позитивні результати 

дослідження процесу сепарації з урахуванням нерівномірного розподілу локальних витрат 

дисперсної фази по поперечному перерізу контактного апарату, з урахуванням реальної 

функції розподілу краплин по розмірам для конкретних розпилювачів зрошувальної системи, 

а також  в умовах варіативності векторів швидкості краплин в робочому просторі 

теплообмінника перед сепаратором. 

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. 

Цінність методики полягає ще й в тому, що вона придатна до використання при 

довільній теплотехнологічній функції контактного апарату з відповідною топологією 

розпилювальних пристроїв в його робочому просторі. 

Використання запропонованого методу дає змогу отримати необхідні характеристики 

контактних апаратів вже на стадії їх проектування без проведення попередніх 

багатозатратних натурних експериментів.  

Отримані результати можуть використовуватися в якості методики розрахунку та 

засобів підвищення ефективності  пластинчатих сепараторів в таких апаратах як градирні 

розпилювального типу ТЕС та АЕС для охолодження циркуляційної води, а також 

вентиляторних градирень  різного теплотехнологічного призначення. 

За даною тематикою захищені 1 докторська дисертація, 1 кандидатська 

дисертація, 2 магістерські роботи, 2 кандидатські дисертації подані до розгляду у 

спеціалізовану вчену раду, видано 1 монографію, опублікована 1 стаття у журналі, що 

включений до переліку наукових фахових видань України, 4 публікацій у матеріалах 

конференцій. У виконанні роботи брали участь 3 студенти. 

 

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. Обсяг фінансування за повний період 138045 

грн., зокрема на 2012 рік 60200 грн.  

Реалізована основна науково-технічна ідея, яка полягає в тому, що показана технічна 

доцільність та необхідність впровадження нового підходу до системи проектування 

електричних машин і апаратів. Цей підхід ґрунтується на тому, що практично всі 

електромагнітні параметрі і процесі в означених пристроях визначаються на підставі 

розрахунку електромагнітних та інших полів сучасними чисельними методами з 

використанням наявних високих потенційних можливостей комп’ютерної техніки та 

програмного забезпечення. Поєднання цих складових створює умови для доведення до рівня 

кращих зразків вже засвоєних конструкцій електричних машин і інших електротехнічних 

пристроїв. Також надається можливість проектантам створювати нові зразки електричних 
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машин та інших видів електротехнічного обладнання у найкоротші терміни з мінімумом 

витрат часу, матеріальних та людських ресурсів.  

Споживачами результатів наукових розробок мають бути електромашинобудівні 

підприємства «Електроважмаш», «Електромашина», ХЕМЗ, «Укрелектромаш» (м. Харків), а 

також інші подібні підприємства і технічні університети України. Вони зможуть придбати 

розроблені методичні матеріали, алгоритми і програми і застосовувати їх самостійно, або 

замовляти розрахункові і проектні роботи розробнику цих інтелектуальних продуктів.  

Ефективність нових технічних рішень і розроблених складів композицій електричних 

контактів підтверджена позитивними відзивами зазначених українських підприємств, а 

також Курського електроапаратного заводу (Росія). 

За даною тематикою захищені 1 докторська та 1 кандидатська дисертації, 7 

магістерських робіт, 1 кандидатську дисертацію подано до розгляду у спеціалізовану 

вчену раду, видано 1 монографію, 2 підручники з грифом МОНМС України, отримано 7 

патентів України, подано 2 заявки на отримання патенту України, отримано свідоцтво 

на програмний продукт, опубліковано 45 статтей у журналах, що включені до переліку 

наукових фахових видань України, 24 публікації у матеріалах конференцій. У 

виконанні роботи брали участь 7 студентів та 2 молодих вчених. 

За результатами роботи заключений госпдоговір на суму 40,0 тис.грн. 

 

Розробка систем енергозберігаючого електропривода з інтелектуальним 

керуванням. Науковий керівник: д.т.н., проф. Клепіков Володимир Борисович. Обсяг 

фінансування за повний період 190553грн., зокрема на 2012 рік 90000 грн.  

Для модернізації ескалаторів метрополітену, враховуючи специфіку технологічного 

процесу транспортування ескалатором, було визначено доцільним розробку електроприводу 

за системою: «Тиристорний регулятор напруги – асинхронний двигун з фаззі-керуванням». 

Виконання фаззі-регулятора на базі мікропроцесора забезпечило узгодження 

електроприводу з раніш впровадженою системою керування рухом поїздів (СКАД), при 

цьому крім функціювання фаззі-регулятора мікропроцесор забезпечує можливість виконання 

інших програмних функцій при подальший автоматизації процесу транспортування у 

метрополітені. 

Мікропроцесорне керування перетворювачем дає спроможність використовувати як 

фаззі-керування, так і керування за допомогою квазінейрорегулятора, теоретичні основи 

якого було обгрунтовано авторами, а технічна новізна підтверджена патентом України. 

Впровадження електропривода на насосній станції 2-го підйому с.м.т. Солоніцевка 

підтвердило його значну енергоефективність, але одночасно виникла потреба поглибленого 

вивчення природи поривів мереж при прямих пусках електроприводу та пошуку наукового 

обгрунтування. 

Авторами була виказана гипотеза про необхідність розглядання системи 

«електропривод-насосний агрегат-водогінна мережа» як єдиної електромеханогідравлічної 

системи з розподіленими параметрами. Дослідженнями доведено, що пориви є наслідками 

хвильових процесів, які виникають в данній системі при пусках електроприводу.  

Впровадження цієї роботи у вагоноремонтному депо ст. Христіанівка Одеської 

залізниці довело енергоефективність вищезгаданого керування. Це виявилось у знижені 

витрат пального на 6% та зменшенні зносу бандажів активних колісних пар на 12%. 

Широке впровадження розробки в системі ЖКГ надасть великий 

енергоресурсозберігаючий ефект. Необхідні кошти для впровадження електроприводу 

одного насосного агрегату в залежності від потужності 10 – 22 кВт складають 15 – 30 тис. 

грн. Розробка є інвестиційно привабливою. Термін самоокупності впровадження складає 8-

10 місяців. 

За даною тематикою захищені 1 докторська дисертація, 2 кандидатські дисертації, 

2 магістерські роботи, 1 кандидатську дисертацію подано до розгляду у спеціалізовану 

вчену раду, видано 1 монографію, 2 підручники з грифом МОНмолодьспорт України, 
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навчальний посібник без грифу МОНмолодьспорт України та курс лекцій, 

опубліковано 6 статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 8 статтей 

у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 3 публікацій у 

матеріалах конференцій, отримано 1 патент України та подано заявку на отримання 

патенту. У виконанні роботи брали участь 3 студенти та 2 молодих вчених. 

За результатами роботи заключений госпдоговір на суму 293,0 тис.грн. 

 

Науково-технічні принципи побудови високовольтних мало індуктивних 

конденсаторів малої ємності для загострення фронту імпульсів напруги. Науковий 

керівник: д.т.н., Рудаков Валерій Васильович. Обсяг фінансування за повний період 

650000 грн., зокрема на 2012 рік 337220 грн.  

Вперше запропоновано оцінювати ресурс імпульсних конденсаторів малої ємності, 

просочених неполярними діелектриками, за результатами випробувань на змінній напрузі за 

числом елементарних імпульсів, який дорівнює відношенню числа елементарних імпульсів 

на змінній напрузі  до коефіцієнту, що враховує частоту слідування імпульсів, частоту 

розрядного струму, декремент коливань та напруженість електричного поля. 

Значимість роботи полягає в отримані достовірних даних щодо ресурсу високовольтної 

ізоляції в мікро- та наносекундному діапазоні, та розробці рекомендацій щодо створення 

високовольтних імпульсних конденсаторів з характеристиками, що дозволяють отримувати 

показники високовольтних генераторів не нижче, а за деякими показниками і вище світового 

рівня. 

Результати роботи можна використати при створені високовольтних конденсаторів 

малої ємності, що працюють в умовах скорого заряду та розряду. За умови наведених в 

роботі рекомендацій з вибору робочих напруженостей електричного поля при дії коротких 

імпульсів можливо прогнозувати за формою та імпульсним режимом ресурс конденсаторів. 

При цьому можливо підвищити питому енергію конденсаторів на 20-30% в порівняні з 

режимом тривалого заряду (долі та одиниці секунд) та суттєво знизити габарити, в тому 

числі зменшити лінійні розміри за рахунок зменшення на порядок довжину шляху 

перекриття по поверхні ізоляції. Результати роботи можливо застосовувати для досліджень в 

фізиці високих енергій, утановках для безпровідної передачі потужних імпульсів на відстань, 

проектуванні та розробці генераторов з крутими фронтами для імітаторів високовольтних 

імпульсів напруги штучного та природнього походження, високоефективних технологічних 

установок для очищення шкідливих викидів у газах, отримання озону методами короного 

об’ємного розряду, очищення водних стоків. 

За даною тематикою захищені 1 кандидатська дисертація, 2 магістерські роботи, 

опублікована 1 стаття у журналі, що входить до наукометричних баз даних, 6статтей у 

журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 13 публікацій у 

матеріалах конференцій. У виконанні роботи брали участь 3 студенти та 1 молодий 

вчений. 

За результатами роботи заключені 10 госпдоговорів на суму 214,0 тис.грн. 

 

Розробка експериментальних та теоретичних методів забезпечення 

блискавкозахисту об’єктів електроенергетики при змінених екологічних та 

технологічних факторах. Науковий керівник: к.т.н., Коліушко Георгій Михайлович. 

Обсяг фінансування за повний період 1346622 грн., зокрема на 2012 рік 712844 грн.  

На основі отриманих експериментальних даних побудовано зону захисту одиничного 

стрижньового блискавковідводу. Це дозволило зробити порівняння існуючих методів 

розрахунку зон захисту блискавковідводів (конічний, метод захисного кута та метод 

фіктивної сфери) з розробленими, та визначити напрями удосконалення нормативної бази з 

блискавкозахисту. 

Для вирішення питань блискавкозахисту обладнання електроенергооб’єктів створено 

дослідницькі програми для тих типів блискавковідводів, розрахунок зон яких наведений у 
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ДСТУ, а також розроблено комплекс дослідницьких програм розрахунку зон захисту 

існуючих на практиці типів блискавковідводів, опис яких відсутній у цьому нормативному 

документі. 

У зв'язку з наявністю на електроенергетичних об'єктах великої кількості та 

різноманітності типів блискавковідводів, а також чисельних будівель й споруд розроблено 

методи оптимізації розрахунків зон захисту системи об'єктів групою блискавковідводів. 

Значимість проекту для розв’язання питань підвищення надійності та стійкості до 

прямих ударів блискавки об'єктів енергосистеми України полягає в розробленні 

експериментальних та теоретичних методів визначення ймовірності прориву блискавки до 

зони захисту одиничного стрижньового блискавковідводу при змінених екологічних та 

технологічних факторах, а також у створенні дослідницьких програм розрахунку зон захисту 

блискавковідводів та проведенні оптимізації розрахунків захищеності системи об’єктів 

групою блискавковідводів. 

Надаються послуги з блискавкозахисту технічних об'єктів, енергопідприємств 

(Рівненська АЕС; Южно-Українська АЕС; Хмельницька АЕС). 

За даною тематикою захищені 2 кандидатські дисертації, 1 магістерська робота, 

видано 1 монографію, 1 підручник з грифом МОНмолодьспорт України, опублікована 1 

стаття у журналі, що входить до наукометричних баз даних, 23 статтей у журналах, що 

включені до переліку наукових фахових видань України, 24 публікацій у матеріалах 

конференцій, отримано 3 патенти України та подано 2 заявки на отримання патенту. У 

виконанні роботи брали участь 4 студенти та 3 молодих вчених. 

За результатами роботи заключені 25 госпдоговорів на суму 1966,0 тис.грн. 

 

Розробка нових енергозберігаючих методів поліпшення роботи двигунів 

внутрішнього згорання на основі імпульсного коронного розряду. Науковий керівник: 

д.т.н., проф. Бойко Микола Іванович. Обсяг фінансування за повний період 514095грн., 

зокрема на 2012 рік 249410 грн.  

Результатами досліджень конверсії газової суміші, що моделює конверсію випуску ДВЗ 

стало те, що за допомогою створеного макету компактного генератора ІКР показано 

експериментально, що кількість NOx у випуску ДВЗ можна зменшити на 90%. Прийнято до 

захисту у спеціалізовану вчену раду кандидатську дисертацію, в якій використано деякі 

результати даної роботи. 

Вперше у компактному реакторі із зовнішнім діаметром 50 мм при довжині розрядного 

проміжку не більше 5 мм одержано стабільний імпульсний коронний розряд з негативною 

полярністю високовольтного коронуючого електроду, з частотою проходження імпульсів 

50000 імпульсів за секунду. 

Експериментально доведено, що на базі досягнутих результатів по створенню нових 

пристроїв і технологій з використанням ІКР можна розробляти і виготовляти компактні 

системи по очищенню викидів ДВЗ і поліпшенню економічності роботи ДВЗ. Ці системи і 

технології, при їх використанні, дозволяють здійснювати енергозбереження до 40 %, а 

можливо і більше. Результати проекту можуть бути використані, впроваджені на усіх видах 

транспортних засобів, що використовують ДВЗ, у бензинових та дизельних генераторах, 

тощо. 

Діючими є двадцятирічні патенти на винаходи № 71940 України і № 2211800 Російської 

Федерації, а також три нових патенти на винаходи і корисні моделі. Напрямок виконаного 

проекту є патентоспроможним як зараз, так і надалі. 

Даний проект дозволив наблизитися до практичного одержання водневого палива з 

вуглеводнів природного та штучного походження безпосередньо на борту транспортних 

засобів. 

За даною тематикою захищені 5 магістерських робіт, 1 кандидатську дисертацію 

подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду, видано навчальний посібник без грифу 

МОНмолодьспорт України, опубліковано 1 стаття у журналі, що входить до 
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наукометричних баз даних, 8 статтей у журналах, що включені до переліку наукових 

фахових видань України, 9 публікацій у матеріалах конференцій, отримано 2 патенти 

України та подано 2 заявки на отримання патенту. У виконанні роботи брали участь 3 

студенти та 1 молодий вчений. 

За результатами роботи заключений госпдоговір на суму 159,84 тис.грн. 

 

Розробка методу оцінки захисних властивостей новітніх видів пристроїв 

блискавкозахисту – активних блискавкоприймачів та розсіювачів. Науковий керівник: 

д.т.н., проф. Кравченко Володимир Іванович. Обсяг фінансування за повний період 

1961450 грн., зокрема на 2012 рік 997480 грн.  

Визначена залежність напруги пробою повітряного проміжку від конструкції 

розсіювача. Визначено вольт-секундні характеристики зразків стрижньових 

блискавкоприймачів за напруги грозового та комутаційного імпульсів. Доказано, що 

блискавкоприймач квадратного перерізу має найменше значення дисперсії кривої 

вірогідності часу запізнення, що підтвердило запропоновану гіпотезу. Обґрунтовано, що 

стальний стрижень квадратного перерізу розміром 12х12 мм слід визнати за еталонний у 

методі, що розробляється. Розроблено та створено макет пристрою вимірювача параметрів 

імпульсів малих струмів ВІМС-1.  

Експериментально підтверджено спроможність ВІМС-1 забезпечити вимірювання 

параметрів струму стримерів з електроду, на який подано високий (до 10 
6 

В) імпульсний 

потенціал. 

Завершено модернізацію високовольтного випробувального стенду ВВС-1.2 у частини 

створення високих напруг (до 1,2 МВ) з різноманітними часовими параметрами. 

За використання вимірювача «ВІМС-1», відпрацьовано методику вимірювання 

параметрів стримерів з блискавкоприймачів, при подані на них високого постійного (до 200 

кВ) та імпульсного (до 1000 кВ) потенціалів. 

Значимість отриманих наукових результатів полягає у тому, що узагальнений метод 

буде покладено у розробку відповідного національного стандарту України. За введення якого 

Україна буде здійснювати контроль якості новітніх пристроїв блискавкозахисту. Крім того, 

це дозволить розширити галузь акредитації Випробувальної лабораторії Науково-дослідного 

та проектно-конструкторського інституту „Молнія” НТУ „ХПІ” (атестат акредитації 2Н484, 

дійсний до 10.08.2014 року, виданий Національним агентством з акредитації України). 

За позитивного досвіду застосування в Україні, стандарт буде запропоновано для 

визнання в якості міждержавного стандарту (ГОСТ) та міжнародного стандарту (ІЕС). 

За результатами апробації запропонованого методу Технічний комітет України зі 

стандартизації в галузі електромагнітної сумісності (ТК 22) виходить з пропозицією про 

розробку відповідного національного стандарту України та включення його у план 

національної стандартизації на 2014 рік.  

За даною тематикою захищені 1 кандидатська дисертація, 2 магістерські роботи, 1 

кандидатську дисертацію подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду, видано 1 

монографію, опубліковано 1 стаття у журналі, що входить до наукометричних баз 

даних, 18 статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 

України, 8 публікацій у матеріалах конференцій, отримано 4 патенти України. У 

виконанні роботи брали участь 3 студенти та 4 молодих вчених. 

За результатами роботи заключені 30 госпдоговорів на суму 2980,0 тис.грн. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність 

Пріоритетний тематичний напрям 16.Технології енергетичного машинобудування 

 

Дослідження динаміки магнітно-імпульсного деформування металевих заготовок. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Михайлов Валерій Михайлович. Обсяг фінансування 

за повний період 347063 грн., зокрема на 2012 рік 170000 грн.  
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Уперше на основі граничної умови першого наближення на поверхнях циліндричної 

металевої заготовки складена математична модель її магнітно-імпульсного деформування, 

що включає систему трьох звичайних диференціальних рівнянь для напруженості магнітного 

поля усередині заготовки, радіусу оболонки та швидкості її руху, а також додаткових умов.  

Уперше досліджено аналітичні рішення задач продовження поля з поверхні 

оброблюваної заготовки у навколишній простір, що виражені елементарними функціями. 

Встановлено, що вони дозволяють побудувати замкнуті лінії поля й одержати точний 

профіль індуктора, які забезпечують заданий розподіл поля на оброблюваній заготовці. 

Виявлено зв'язок між параметрами розподілів електромагнітного поля на поверхні 

оброблюваної заготовки й радіусами збіжності невласних інтегралів у відомих рішеннях та 

обґрунтовано, що вони мають фізичний сенс відстаней від джерел, що забезпечують ці 

розподіли, до поверхні заготовки. 

Значимість результатів для металооброблюваної промисловості полягає у створенні та 

експериментальній перевірці способу магнітно-імпульсного розширення трубчастих 

металевих заготовок за допомогою зовнішнього індуктора, по котрому протікає згасаючий 

коливальний струм розряду ємнісного нагромаджувача енергії, та діелектричної оправки, що 

розташована щільно усередині заготовки, котрий відрізняється тим, що ємнісний 

нагромаджувач енергії вмикають до індуктора за допомогою керованого вакуумного 

розрядника, а ємність нагромаджувача енергії, його початкова напруга та додаткова 

індуктивність у розрядному колі підібрані так, що швидкість зміни струму при переході 

через нульове значення між першою та другою півхвилями менша за швидкість відновлення 

електричної міцності вакуумного розрядного проміжку. 

Розроблено нові технологічні операції, в яких трубчасті та плосколистові немагнітні 

металеві заготовки притягаються до зовнішнього індуктору: рихтування трубчастих деталей 

малого діаметру та видалення вм’ятин з плосколистових заготовок. 

За даною тематикою захищені 2 магістерські роботи, опубліковано 2 статті у 

журналах, що входять до наукометричних баз даних, 3 статті у журналах, що включені 

до переліку наукових фахових видань України, 9 публікацій у матеріалах конференцій, 

отримано 4 патенти України. У виконанні роботи брали участь 4 студенти та 1 молодий 

вчений. 

За результатами роботи заключені 2 госпдоговори на суму 9,3 тис.грн. 

 

Дослідження охолодження рідкометалевим теплоносієм напрямних лопаток 

газових турбін. Науковий керівник: д.т.н., проф. Тарасов Олександр Іванович. Обсяг 

фінансування за повний період 558178 грн., зокрема на 2012 рік 291107 грн.  

Проведено серію розрахунків теплового стану лопатки у сталому режимі і режимі зміни 

навантаження. Було встановлено, що застосування пористих елементів з рідкометалевим 

теплоносієм досить ефективно вирівнює поле температур і тому приводить до збільшення 

терміну експлуатації турбіни. 

Вирішена проблема  математичного моделювання процесу кипіння і динаміки 

рідкометалевого теплоносія в пористих середовищах оточених оболонкою, що нерівномірно 

обігрівається. Створена математична модель течії і теплообміну рідкометалевого теплоносія 

в пористому середовище з урахуванням фазових переходів. Модель містить в собі рішення 

задачі теплопровідності для оболонки лопатки.  

Практичний вихід дослідження полягає в наступному  

- створено метод проектування альтернативних систем охолодження вузлів та деталей 

газотурбінних і енергетичних установок; 

- запропонована конструкція направляючої лопатки з пористою вставкою, що 

розташована по всьому профілю лопатки, що дозволяє вирівнювати температурне поле 

лопатки і забезпечити оптимальне охолодження; 
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- розроблено дослідницьку програму для розрахунків теплообміну в багатошарової 

системі, що складає з суцільних та пористих елементів, насичених  рідкометалевим 

теплоносієм; 

- розроблені нові схеми систем охолодження напрямних малорозмірних лопаток 

газових турбін за допомогою створеної математичної моделі і відповідної програми, 

встановлені режимні параметри та розміри лопаток, для яких використання допоміжного 

рідкометалевого теплоносія буде доцільним. 

Результати дослідження можуть бути використані на підприємствах, які проектують та 

виробляють газотурбінні установки та двигуни. Такими підприємствами в Україні є ДП 

«Зоря-Машпроект», м. Миколаїв, ДП "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро 

«Прогрес» імені академіка О.Г.Івченка, ВАТ «Турбоатом», м. Харків. 

За даною тематикою захищені 1 кандидатська дисертація, 1 магістерська робота, 

опубліковано 6 статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 

України, 3 публікації у матеріалах конференцій. У виконанні роботи брали участь 3 

студенти та 2 молодих вчених. 

 

Наукове обґрунтування конструкції трансмісії перспективного трактору з 

потужністю двигуна 250 кВт. Науковий керівник: д.т.н., проф. Самородов Володимир 

Борисович. Обсяг фінансування за повний період 131761 грн., зокрема на 2012 рік 60600 

грн.  

Визначений перелік режимів роботи на навантажень на деталі трансмісії, обґрунтовані 

раціональні конструктивні параметри гідро- об’ємно-механічної трансмісії.  Побудована 

просторова модель трансмісії і розраховані геометричні характеристики деталей, виконані 

проектні роботи по розробці процесу складання трансмісії. Виконаний аналіз напруженого 

стану деталей трансмісії перспективного трактора потужністю 250 кВт. Отримані 

обґрунтовані характеристики деталей, а також дані з наявності концентраторів напруги. 

Значимість отриманих наукових результатів полягає у тому, що трактори з підвищеною 

до 250 кВт потужністю двигуна здатні виконувати широкий спектр сільськогосподарських 

робіт і, за умови наявності науково обґрунтованої конструкції трансмісії, мають високу 

ефективність і економічність зумовлену економічними режимами роботи двигуна. Надійний, 

потужний та економічний сучасний трактор з підвищеними техніко-економічними 

показниками є найгострішою потребою сільського господарства, тому отримані наукові 

результати є затребуваними в галузі машинобудування для аграрного сектору економіки 

України. 

Трактори вітчизняного виробництва, які можуть бути оснащені безступінчастими 

гідрооб’ємно-механічними трансмісіями, складуть суттєву конкуренцію тракторам 

зарубіжного виробництва і прийдуть на зміну морально і технічно застарілим конструкціям 

виробництва країн СНД. Крім того завдяки підвищеній до 200-250 кВт потужності двигуна 

продуктивність таких тракторів у порівнянні з існуючими моделями з потужністю двигуна 

до 140 кВт зросте майже у два рази при виконанні сільськогосподарських робіт загального 

призначення при відповідному підвищенні економічності завдяки роботі двигуна в 

економічному режимі в сукупності з гідрооб’ємно-механічною трансмісією. Використання 

таких тракторів суттєво підвищить ефективність сільськогосподарського виробництва і 

знизить собівартість продукції. 

За даною тематикою захищені 2 магістерські роботи, видано 1 монографію, 1 

навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорт України, опубліковано 21 стаття у 

журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 2 публікації у 

матеріалах конференцій, отримано 7 патентів України. У виконанні роботи брали 

участь 3 студенти та 5 молодих вчених. 

За результатами роботи заключені 3 госпдоговори на суму 898,0 тис.грн. 
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Розрахункові дослідження аеродинамічної досконалості елементів проточних 

частин парових та газових турбін. Науковий керівник: д.т.н., проф. Бойко Анатолій 

Володимирович. Обсяг фінансування за повний період 467107 грн., зокрема на 2012 рік 

243611 грн.  

Виконані розрахункові  дослідження кореневих профілів робочої лопатки останнього 

ступеня потужної парової турбіни. Новий профіль має значно менший коефіцієнт 

профільних втрат, ніж початковий, який застосований у реальній робочій лопатці. 

Проведені розрахункові дослідження двох моделей вісерадіальних дифузорів із 

спеціальним вдувом на зовнішньому обводі для перспективних вихідних патрубків потужних 

парових турбін. 

Проведені розрахункові дослідження досконалості перспективної конструкції 

вісерадіального дифузора з безперервним зовнішнім обводом для вихлопного патрубка 

потужної парової турбіни. 

Наукова значимість отриманих результатів полягає у визначенні оптимальних 

газодинамічних характеристик таких аеродинамічно складних елементів проточних частин 

парових та газових турбін, як напрямні і робочі решітки та дифузори вихлопних патрубків. 

Проведені розрахункові дослідження моделей вісерадіальних дифузорів дозволили 

удосконалити конструкцію дифузора вихлопного патрубка для потужних парових турбін 

ТЕС та АЕС, який має нижчий, у порівнянні з зарубіжними аналогами, коефіцієнт повних 

втрат і дозволяє ліквідувати відрив потоку від зовнішнього обводу за рахунок визначення 

оптимальної величини коефіцієнта імпульсу струменю вдуву потоку. 

Досягнуте значне зниження коефіцієнта повних втрат дифузора – на 0,4, що може 

забезпечити суттєвий приріст ККД турбіни. Наприклад, для турбіни типу К-310-23,5 ВАТ 

«ТУРБОАТОМ» приріст ККД турбіни складе приблизно 0,6%. 

За даною тематикою захищені 3 кандидатські дисертації, 6 магістерських робіт, 

видано 1 монографію, 1 підручник з грифом МОНмолодьспорт України, опубліковано 

10 статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 8 

публікацій у матеріалах конференцій. У виконанні роботи брали участь 4 студенти та 3 

молодих вчених. 

За результатами роботи заключені 2 госпдоговори на суму 144,0 тис.грн. 

 

Розробка комплексу науково-технічних рішень по підвищенню ефективності 

лінійних електромеханічних пристроїв ударної дії. Науковий керівник: д.т.н., проф. 

Болюх Володимир Федорович. Обсяг фінансування за повний період 220278 грн., 

зокрема на 2012 рік 114882 грн.  

Реалізовані ідеї щодо підвищення ефективності електромеханічних перетворювачів за 

рахунок застосування електронних і конструктивних способів форсування швидкості, 

гібридних електромагнітних систем, конструкцій з квазінерухомим якорем, 

електромагнітних систем з комутацією секцій, комбінації з перетворювачами інших типів, 

конструкцій з багатоякірними та багатоіндукторними системами, зовнішніх екранів 

спеціальної конфігурації. Обґрунтована гіпотеза щодо підвищення ефективності 

електромеханічних прискорювачів та ударних пристроїв за рахунок узгодження між собою 

просторово-часових характеристик – електричних, магнітних, механічних, силових та 

температурних з їх геометричними параметрами, режимом роботи, навантаженням, 

параметрами електронного перетворювача та імпульсного джерела. 

Електромеханічні імпульсні перетворювачі ударної дії знаходять застосування та 

можуть ефективно використовуватись: 

в машинобудуванні: 

в гірничо-добувній промисловості: 

в технологіях отримання нових матеріалів (кераміка, композитні матеріали): 

в геологорозвідці та при пошуку користних копалин: 

в переробній промисловості, електроенергетиці та транспорті: 
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в метрології та приладобудуванні: 

в біології: 

в випробувальних та науково-дослідних системах: 

в системах захисту та безпеки: 

За даною тематикою захищена 1 магістерська робота, видано 1 монографію, 1 

навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорт України, 1 навчальний посібник без 

грифу МОНмолодьспорт України, опубліковано 8 статтей у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних, 24 статті у журналах, що включені до переліку наукових 

фахових видань України, 16 публікацій у матеріалах конференцій, отримано 9 патентів 

України та 5 патентів Російської Федерації. У виконанні роботи брали участь 1 студент 

та 1 молодий вчений. 

За результатами роботи заключений госпдоговір на суму 40,0 тис.грн. 

 

Розробка наукових основ створення випробувального стенду з накопичувачем 

енергії для швидкісних поїздів з нахилом кузовів. Науковий керівник: д.т.н., проф. 

Омельяненко Віктор Іванович. Обсяг фінансування за повний період 131763 грн., 

зокрема на 2012 рік 61800 грн.  

Вперше у світовій практиці створена концепція випробувального стенду, згідно з якою 

привід імітації центробіжної сили здійснюються лінійним двигуном електромагнітного типу, 

а схема імітації руху виконано на базі асинхроного двигуна з інерційним накопичувачем 

енергії. 

Розроблені математичні моделі механізму нахилу кузовів, лінійного двигуна та 

накопичувача енергії, які пов’язують показники ефективності роботи окремих складових 

стенду з їх геометричними та електромагнітними параметрами.Розроблена імітаційна 

модель, що зв’язує геометричні і електромагнітні параметри систем стенду з силовими, 

енергетичними і експлуатаційними характеристиками вагонів з кузовами, які нахиляються, а 

також з параметрами рейкової колії і швидкості рухомого складу. 

Значимість отриманих наукових результатів полягає в тому, що сумісне математичне та 

імітаційне моделювання режимів роботи тягового приводу механізму нахилу кузова дозволяє 

у масштабі реального часу досліджувати процес нахилу кузовів при проходженні вагона 

приміського поїзду у кривих ділянках колії зі швидкістю 160…200 км/год. Це дає 

можливість без створення дороговартісних реальних фізічних моделей визначитись з 

конструкцією та елементною базою швидкісних поіздів нових поколінь. 

Результати роботи можуть бути використані в промисловості при розробці нових видів 

ЕРС на Крюковському вагонобудівному заводі, НВО «Електроважмаш», Дніпропетровськом 

електровозобудівному заводі і ХК “Луганськтепловоз”, а також в інших областях техніки, де 

використовується електромеханічне перетворення енергії на базі лінійних електричних 

машин, накопичувачів енергії, силової перетворювальної та мікропроцесорної техніки. 

За даною тематикою захищена 1 кандидатська дисертація, 4 магістерські роботи, 

подані до розгляду 2 кандидатські дисертації та 1 докторська дисертація, опубліковано 

4 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 17 статтей у журналах, 

що включені до переліку наукових фахових видань України, 8 публікацій у матеріалах 

конференцій, отримано 1 патент України та подана 1 заявка на патент. У виконанні 

роботи брали участь 3 студенти. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність 

Пріоритетний тематичний напрям 17.Технології використання нових видів 

палива, скидних енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії. 

Теплонасосні технології 

 

Обгрунтування та вибір елементів конструкції ДВЗ при використанні традиційних 

та альтернативних палив. Науковий керівник: д.т.н., проф. Марченко Андрій 
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Петрович. Обсяг фінансування за повний період 609661 грн., зокрема на 2012 рік 401241 

грн.  

Експериментальні дослідження дизеля в науково-дослідній лабораторії перспективних 

двигунів кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» дозволили одержати дані для розробки нового принципу 

регулювання турбокомпресора з безлопатковим направляючим апаратом системи 

газотурбінного наддуву швидкохідного автотракторного дизеля, вдосконалити 

експериментальний зразок регульованого турбокомпресора та дати оцінки впливу параметрів 

двигуна на механічні втрати в швидкохідних дизелях з газотурбінним наддувом.   

На завершальному етапі наукового дослідження виконано аналіз результатів 

досліджень, зроблені висновки та розроблені рекомендацій і заходи з підвищення 

ефективності використання альтернативних палив нерослинного походження в ДВЗ. 

Проаналізувавши наукові публікації авторів НДР світове видавництво InTech 

звернулося з пропозицією підготувати англійською мовою главу до монографії 

"Biodiesel - Feedstocks, Production and Applications", яка б відображала особливості 

згоряння  альтернативних палив в циліндрі ДВЗ. В главі розглянуті наукові основи 

використання математичного моделювання процесів згоряння альтернативних палив в ДВЗ, 

наведені результати розрахункових досліджень. Ця публікація підтверджує високу 

значимість отриманих наукових результатів для світового двигунобудування. 

Запропонований проект біоенергетичного комплексу по знезаражуванню відходів 

сільського господарства з одержанням біогазу й високоякісних органічних добрив вирішує 

ряд природоохоронних  завдань,  знезаражуючи ці стоки й одержуючи в результаті їх 

переробки біогаз і високоякісні органічні добрива. В основі проекту лежать власні розробки 

університету, а комплектація комплексу передбачена з устаткування, що на 80% 

випускається підприємствами України. Наукоємкий проект біоенергетичного комплексу 

зроблений за сучасними світовими стандартами. 

За даною тематикою захищені 2 магістерські роботи, подані до розгляду 1 

кандидатська дисертація та 1 докторська дисертація, видано 1 монографію, 

опубліковано 1 стаття у журналі, що входить до наукометричних баз даних, 19 статтей у 

журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, отриман 1 

патент України. У виконанні роботи брали участь 5 студентів та 5 молодих вчених. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність 

Пріоритетний тематичний напрям 19.Способи застосування сучасного 

енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки 

 

Дослідження можливості створення прототипів приладів неруйнівного контролю 

нового покоління з використанням енерго- та ресурсозберігаючих технологій. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Сучков Григорій Михайлович. Обсяг фінансування за 

повний період 132460 грн., зокрема на 2012 рік 61150 грн.  

При теоретичних дослідженнях по створенню основ побудови приладів використані 

методи, що базуються на апараті спектрального представлення сигналів, диференціального 

та інтегрального обчислення, теорії формування імпульсів складної форми і їх обробки. При 

дослідженнях електромагнітно-акустичного способу контролю застосовувалися методи 

формування та аналізу акустичних і електромагнітних полів, їх взаємодії з матеріалами та їх 

границями. Для оцінки акустичних властивостей виробів застосовані луна імпульсні, тіньові 

і дзеркально-тіньові методи контролю, металографічні методи.  

Розроблені нові наукові положення дали можливість підвищити чутливість 

неруйнівного контролю, зменшити енергоємність, габарити та технічну реалізацію приладів 

для ультразвукового контролю ЕМА способом, з використанням луна методу, металовиробів 

в нагрітому, холодному і нормальному стані з високою чутливістю, малою «мертвою 

зоною», високою продуктивністю. 
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Розроблена і виготовлена взаємодоповнююча група ЕМА перетворювачів, 

дефектоскопів і товщиномірів для контролю виробів об'ємними зсувних і поздовжніми 

хвилями, поверхневими хвилями, а також нормальними хвилями. 

Ці прилади доповнюють традиційну групу засобів (робота яких заснована на 

застосуванні контактної рідини), призначених для дефектоскопії, товщинометрії та 

визначення фізико-механічних властивостей матеріалів. 

Автори проекту мають багатий досвід роботи з розробки приладів для неруйнівного 

контролю з використанням магнітних і електромагнітних полів, методів і пристроїв для 

контролю якості, вимірювання геометричних розмірів та дослідження фізико-механічних 

параметрів речовин, матеріалів і виробів, теорії обробки інформаційних сигналів. Також 

авторами вже розроблено і впроваджено ЕМА дефектоскоп ЕМАД, ЕМА товщиномір, 

дефектоскоп «Малыш», автоматичний одноканальний дефектоскоп УМАР-1 (ВАТ «КМК», 

ВАТ «НТМК», ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»). 

За даною тематикою захищені 1 докторська та 2 кандидатські дисертації, 10 

магістерських робіт, подана до розгляду 1 кандидатська дисертація, видано 2 навчальні 

посібники без грифу МОНмолодьспорт України, опубліковано 2 статті у журналах, що 

входять до наукометричних баз даних, 14 статтей у журналах, що включені до переліку 

наукових фахових видань України, 35 публікацій у матеріалах конференцій, отримано 

9 патентів України та подані 2 заявки на отримання патенту. У виконанні роботи 

брали участь 4 студенти та 5 молодих вчених. 

За результатами роботи заключені 2 госпдоговори на суму 14,6 тис.грн. 

 

Удосконалення економічної оцінки енергозбереження. Науковий керівник: к.е.н., 

Гаврись Олександр Миколайович. Обсяг фінансування за повний період 131530 грн., 

зокрема на 2012 рік 60720 грн.  

Проведено аналіз та оцінку методів економічної оптимізації витрат в енергетиці. 

Зазначено, що для розв’язання задач економічної оптимізації використовуються методи 

математичного програмування. Розглянуто економіко-математичні моделі задач лінійного, 

цілочислового, нелінійного, динамічного програмування, транспортних задач и задач теорії 

ігор. Удосконалено економіко-математичну модель задачі оптимального використання 

енергоресурсів з точки зору зменшення вартості теплової або електричної енергії, що 

виробляється, за певний період часу. Розроблено економіко-математичну модель стабілізації 

існуючих тарифів на теплову енергію на основі оптимізації використання паливних ресурсів. 

На завершальному етапі проведено аналіз методів ціноутворення при виробництві і 

транспортуванні електричної та теплової енергії. Досліджено закордонний досвід 

ціноутворення в електро- та теплопостачанні На їх базі розроблено методичні рекомендації 

по формуванню тарифів на енергоносії. 

Практичну цінність для виробників та постачальників електричної та теплової енергії 

мають розроблені методичні рекомендації по формуванню тарифів, зокрема: 1) аналіз 

економічної ефективності розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію по 

одноставковому та двоставковому тарифам показав, що система оплати на базі 

двоставкового тарифу є більш економічно обґрунтованою для усіх учасників ринку електро- 

та теплової енергії; 2) тарифи повинні поступово підвищуватися з тим, щоб постачальники 

електроенергії, послуг централізованого опалення і гарячого водопостачання могли 

відшкодовувати, як витрати операційної діяльності, так і інвестиційні витрати; 3) необхідно 

всіма технічними способами намагатися переходити на незалежні схеми ресурсоспоживання 

і удосконалення технології генерації електро- та теплової енергії для скорочення витрат 

енергетичних ресурсів та зменшення собівартості; 4) по аналогії з тарифами на газ, при 

введенні лічильників можливе введення різних тарифних планів, у яких змінна частка 

тарифу залежатиме від об’єму споживання. В цьому плані цікавим є впровадження моделі 

«тарифного меню», що дає споживачам можливість вибору одного з багатоставкових 

тарифів. Передбачається включення в меню тарифів як із ставками, що підвищуються, у міру 
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зростання об'єму споживання (привабливі для бідних), так і із ставками, що знижуються 

(привабливими для забезпечених верств населення). 

Результати науково-дослідної роботи знайдуть застосування у практичній діяльності 

підприємств енергетичної галузі, наприклад ХТМ, Харківенерго, промисловості та житлово-

комунального господарства при економічній оцінці заходів по енергозбереженню, 

формуванні тарифів на виробництво і постачання енергоносіїв. Це забезпечить підвищення 

достовірності відповідної оцінки на економію експлуатаційних та капітальних витрат за 

рахунок оптимізації відбору варіантів. 

За даною тематикою захищені 4 магістерські роботи, подані до розгляду 6 

кандидатських дисертацій, видано 2 монографії, 1 навчальний посібник з грифом 

МОНмолодьспорт України, 1 навчальний посібник без грифу МОНмолодьспорт 

України, опубліковано 17 статтей у журналах, що включені до переліку наукових 

фахових видань України, 28 публікацій у матеріалах конференцій. У виконанні роботи 

брали участь 3 студенти та 1 молодий вчений. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність 

Пріоритетний тематичний напрям 28.Цільові дослідження з питань гармонізації 

системи “людина — світ” та створення новітніх технологій покращення якості життя 

 

Розробка методів високочастотної гіпертермії з використанням поля полоскової 

антени і неінвазивної ультразвукової термомертії. Науковий керівник: д.т.н., проф. 

Сокол Євген Іванович. Обсяг фінансування за повний період 143496 грн., зокрема на 

2012 рік 60396 грн.  

При виконанні роботи зроблена спроба розробки і використання спрощеної моделі тіла 

пацієнта, що необхідна для побудови теоретичного алгоритму ВЧ гіпертермічної процедури. 

Ця модель відображає мінімально необхідний набір властивостей тіла пацієнта при 

проведенні гіпертермічної процедури.  

Результати проведених досліджень створили можливість технічної реалізації 

випромінювальних систем ВЧ-гіпертермічних комплексів. Що дозволяють підвищити 

загальний рівень досліджень і розробок у досить перспективній області медичної техніки й 

створюють перспективу розробки дослідного та серійного зразків вітчизняних 

гіпертермічних комплексів. 

Створено експериментальний зразок випромінюючого електрода-аплікатора, 

виконаного за принципом двохпелюсткової полюсковой антени, та його теоретичного і 

експериментального випробування на фантомі тіла пацієнта. Покращені медико-технічні 

показники високочастотного гіпертермічного комплексу за рахунок включення розроблених 

систем - випромінюючого електрода-аплікатора, ультразвукової неінвазивної системи 

термометрії. Створено експериментальний зразок неінвазивної системи термометрії 

внутрішніх органів пацієнта та проведено його теоретичного і експериментального 

випробування на моделі тіла пацієнта. 

За даною тематикою захищені 1 докторська та 3 кандидатські дисертації, 4 

магістерські роботи, опубліковано 7 публікацій у матеріалах конференцій, подана 

заявка на отримання патенту України. У виконанні роботи брали участь 3 студенти. 

За результатами роботи заключені 2 госпдоговори на суму 151,0 тис.грн. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність 

Пріоритетний тематичний напрям 35.Цiльовi дослiдження щодо отримання нових 

матеріалів, їх з’єднання і оброблення 

 

Дослідження процесів підготовки сировини та металізації продукту у виробництві 

синтетичних алмазів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Гринь Григорій Іванович. Обсяг 

фінансування за повний період 352790 грн., зокрема на 2012 рік 170000 грн.  
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Розроблений метод підготовки сировини та металізації продукту у виробництві 

синтетичних алмазів дозволяє отримати новий ліквідний продукт – ніколовані синтетичні 

алмази, які до цього часу імпортували. 

Значимість роботи полягає в тому, що обраний газофазовий метод розділення 

алмазографітової суміші із застосуванням каталізатору V2O5   дозволяє знизити втрати 

одержаних синтетичних алмазів на 10 % та тривалість робочого часу на 50 % у порівнянні з 

існуючим рідиннофазовим методом. Крім того, розроблений метод дозволяє наносити ні 

колове покриття на синтатичні алмази з розвиненою поверхнею без застосування солей 

дорогоцінних металів та отримати новий, ліквідний для Украіни продукт – ніколовані 

синтетичні алмази, які до цього часу імпортували. 

Засосування розробленого методу одержання синтетичних алмазів дозволяє одержати 

прибуток 30 % у порівнянні з існуючим методом. 

Кінцевий продукт розробленого методу підготовки сировини та металізації у 

виробництві синтетичних алмазів – ніколовані синтетичні алмази, основна галузь його 

застосування – машинобудівна.  

Застосування розробленого методу підготовки сировини та металізації продукту у 

виробництві синтетичних алмазів дозволить не тільки отримати новий продукт – ніколовані 

синтетичні алмази, але й зменшити собівартість випуску синтетичних алмазів за рахунок 

підвищення ступеню розділення та зниження втрат дрібних алмазів та покращити екологічну 

ситуацію за рахунок вилучення з технологічного процесу сульфатної кислоти та хромового 

ангідриду. 

За даною тематикою захищені 1 докторська та 1 кандидатська дисертація, 5 

магістерськіих робіт, видано 1 монографію, 1 підручник з грифом МОНмолодьспорт 

України, опубліковано 3 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 

10 статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 27 

публікацій у матеріалах конференцій, отримано 4 патенти України та подано 2 заявки 

на отримання патенту. У виконанні роботи брали участь 5 студентів та 5 молодих 

вчених. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність 

Пріоритетний тематичний напрям 36.Створення та застосування технологій 

отримання, зварювання, з’єднання та оброблення конструкційних, функціональних i 

композиційних матеріалів 

 

Дослідження можливості створення кераміки з покриттями на основі техногенної 

сировини. Науковий керівник: д.т.н., проф. Лісачук Георгій Вікторович. Обсяг 

фінансування за повний період 690830 грн., зокрема на 2012 рік 400000 грн.  

В роботі втілено методологію та принципи поліфазності та самоармування структури 

керамічних виробів із заданими технічними та експлуатаційними властивостями.  

Значимість отриманих наукових результатів для галузі будівельних матеріалів полягає в 

залученні багатотоннажних відходів промисловості у найбільш матеріалоємних 

виробництвах різних видів будівельної кераміки, підвищенні конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції за рахунок скорочення транспортних перевозок, виключенні імпорту 

сировинних матеріалів та зменшення собівартості виробів, розширенні керамічних 

виробництв та збільшенні робочих місць. Широкомасштабна утилізація промислових 

відходів забезпечить надійну іммобілізацію сполук важких полівалентних металів, що 

входять до складу відходів та чинять негативний вплив на довкілля та здоров’я населення, 

покращення екологічного стану промислових регіонів України, а також вивільнення 

корисних земельних площ для народно-господарської діяльності.  
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Практична цінність результатів НДР для галузі будівельних матеріалів складається з 

розроблених рекомендацій щодо удосконалення різних керамічних технологій при 

одночасній утилізації цілої низки промислових відходів. 

Ефективність розроблених рекомендацій щодо технологій виробництва кераміки і 

силікатних матеріалів є економічно привабливою з точки зору зниження собівартості 

продукції не тільки за рахунок використання техногенної сировини, але й інтенсифікації 

існуючих технологічних процесів, зокрема, зниження температури термообробки виробів на 

50-100 
о
С. 

Впровадження окремої частини виконаних розробок було здійснено в умовах 

виробництва ТзОВ «Євротон» (м.Луцьк). Одержані позитивні результати свідчать про 

ефективність запропонованих розробок (акт впровадження додається).  

За даною тематикою захищені 1 докторська та 3 кандидатські дисертації, 5 

магістерських робіт, подані до розгляду 2 кандидатські дисертації, видано 1 

монографію, 1 навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорт України, 1 

навчальний посібник без грифу МОНмолодьспорт України, опубліковано 18 статтей у 

журналах, що входять до наукометричних баз даних, 20 статтей у журналах, що 

включені до переліку наукових фахових видань України, 57 публікацій у матеріалах 

конференцій, отримано 12 патентів України та подано 13 заявок на отримання патенту. 

У виконанні роботи брали участь 4 студенти та 6 молодих вчених. 

За результатами роботи заключений госпдоговір на суму 25,0 тис.грн. 

 

Дослідження можливості створення пористих фільтруючих матеріалів 

різноманітного призначення з низькою температурою структуро- та фазоутворення. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Рищенко Михайло Іванович. Обсяг фінансування за 

повний період 315960 грн., зокрема на 2012 рік 184000 грн.  

В результаті проведених досліджень розроблено теоретичні і технологічні принципи 

виробництва пористих фільтруючих склокристалічних матеріалів, що є підґрунтям  для 

створення енергозаощадної технології нового класу фільтруючих виробів на основі скла з 

низькою температурою структуро- та фазоутворення.  

Обґрунтовано вибір газоутворюючих добавок як необхідної складової вихідних 

піноутворюючих сумішей для отримання поруватих матеріалів. Визначено вид та кількість 

найбільш ефективних газоутворювачів, які забезпечують отримання склокристалічних 

матеріалів з високорозвиненою поруватою проникливою структурою.  

За результатами висунутих наукових положень та отриманих експериментальних даних 

запропоновано склади піноутворюючих сумішей на основі модельних стекол системи ZnO – 

Al2O3 – SiO2 та обраних газоутворюючих добавок та опрацьовано технологічні параметри 

отримання склокристалічних пористих матеріалів із заданим фазовим складом та керованими 

властивостями.  

Фільтруючи склокристалічні матеріали, які отримані по створеній енергозаощадній 

технології пройшли апробацію в гемологічній лабораторії експертизи і сертифікації 

коштовних каменів ТОВ «Г.Л.Е.С.» в якості уловлювачів технологічних уламків для 

зменшення відсотка загальних втрат діамантової сировини. Акт лабораторно-промислових 

випробувань присутній.  

Основні наукові результати проведеної дослідної роботи в рамках госпдоговірної 

тематики: розроблені і впроваджені технології виробництва різних видів грубої будівельної 

кераміки (рядова і лицьова цегла, клінкерна фасадна плитка, високо пустотні керамічні 

блоки.  

За даною тематикою захищені 1 докторська, 5 магістерських робіт, подана до 

розгляду 1 кандидатська дисертація, видано 1 навчальний посібник з грифом 

МОНмолодьспорт України, опубліковано 3 статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних, 9 статтей у журналах, що включені до переліку наукових 



 46 

фахових видань України, 25 публікацій у матеріалах конференцій, отриман 1 патент 

України. У виконанні роботи брали участь 5 студентів та 1 молодий вчений. 

 

Розробка експериментальних складів тонкодисперсних силікатних сухих 

композицій для шлікерного емалювання сталевих виробів. Науковий керівник: д.т.н., 

проф. Брагіна Людмила Лазарівна. Обсяг фінансування за повний період 398980 грн., 

зокрема на 2012 рік 244000 грн.  

Розроблено наукові основи формування структури склоемалевих шлікерів з 

полідисперсних композицій RTU, одержаних сухим помелом, та рекомендації щодо 

технологічних режимів їх отримання та нанесення шлікерів з них на поверхні сталевих баків 

електроводонагрівачів. 

Вперше розроблені наукові принципи регулювання складу дисперсної фази  сухих 

полідисперсних композицій RTU для забезпечення необхідної хімічної стійкості й широкого 

інтервалу випалу склоемалевих покриттів для захисту внутрішніх баків водонагрівачів 

шляхом комбінації склокомпоненту певного типу й тугоплавких наповнювачів. 

Вперше в Україні розроблений склад комплексного реологічно-ефективного 

компоненту сухих композиційних сумішей RTU – прискорювача помелу, що включає 

неорганічні розріднювачі і органічні стабілізатори суспензії.   

Проведені в умовах ТОВ «Гидропром», м. Одеса й ТПК «Примэкс», м. Запоріжжя 

дослідно-промислові випробування розроблених готових сухих композицій RTU 

підтвердили високий рівень їх технологічних властивостей і якість отриманих з них  

покриттів. На підставі результатів цих випробувань розроблені суміші RTU рекомендовані 

для промислового впровадження. Науково-технічна новизна розробки підтверджена 

патентом України на корисну модель (№ 53894). 

Промислове використання результатів даної роботи дозволить вітчизняним 

підприємствам - виготовникам емальованих сталевих виробів отримати значний 

економічний ефект за рахунок значно нижчої собівартості розроблених RTU у порівнянні з 

закордонними сумішами. Все це обумовлює конкурентоспроможність та інвестиційну 

привабливість даної розробки. Її впровадження шляхом виробництва RTU  на ТПК 

«Прімекс» та ПАТ «Новомосковський посуд» з їх наступним використанням на ТОВ 

«Гідропром», ПАТ «Новомосковський посуд» та інш. потребує орієнтовно 200000-300000 

грн. при обсязі впровадження  1 млн грн. 

За даною тематикою захищені 1 кандидатська дисертація, 3 магістерських роботи, 

подані до розгляду 1 кандидатська дисертація, видано 1 монографію, 1 навчальний 

посібник з грифом МОНмолодьспорт України, 1 навчальний посібник без грифу 

МОНмолодьспорт України, опубліковано 7 статтей у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних, 30 статтей у журналах, що включені до переліку наукових 

фахових видань України, 51 публікацій у матеріалах конференцій, отримано 5 патентів 

України та подано 2 заявки на отримання патенту. У виконанні роботи брали участь 3 

студенти та 2 молодих вчених. 

За результатами роботи заключені 3 госпдоговори на суму 36,0тис.грн. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність 

Пріоритетний тематичний напрям 37.Створення та застосування нанотехнологій і 

технологiй наноматеріалів 

 

Дослідження можливості розширення спектрального діапазону застосування 

нанорозмірних багатошарових покриттів для відбивної та зображувальної 

рентгенівської оптики. Науковий керівник: д.ф-м.н., проф. Кондратенко Валерій 

Володимирович. Обсяг фінансування за повний період 757754 грн., зокрема на 2012 рік 

406032 грн.  
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Використання рентгенооптичних елементів на основі нанотовщинних багатошарових 

плівкових композицій (БПК), розроблених в проекті, у виробництві вітчизняних 

рентгеноспектральних приладів дозволить покращити їхню роздільну здатність і нижню 

межу виявлення. Це підвищить конкурентоспроможність таких приладів, покращить 

точність і надійність результатів аналізу хімічного складу, що важливо для зменшення 

виробничих витрат і покращення якості продукції в металургії, в виробництві будівельних 

матеріалів, скла і т.п. Якісних, за доступною ціною вітчизняних спектрометрів потребують 

також служба екологічного контролю, митниця, судмедекспертиза і т.п. Наявність технології 

створення рентгенооптичних покриттів з товщиною шарів 0,5-2 нм дозволить в подальшому 

брати участь в розробці таких сучасних технологій та методів дослідження як рентгенівська 

проекційна літографія для виробництва мікросхем, рентгенівська мікроскопія біологічних 

об’єктів, оснащення синхротронів. 

Використання розроблених у цьому проекті НБП у виробництві та модернізації 

вітчизняних (наприклад, рентгенфлуоресцентний аналізатор ElvaX ProSpector, ООО 

«Елватех», м. Київ; растровий електронний мікроскоп РЕММА-2000, «SELMI» м. Суми; 

рентгенівський спектрометр СПРУТ, «УКРРЕНТГЕН» м. Харків) та закордонних 

(рентгенофлюоресцентні спектрометри VRA-20, VRA-30, “Carl Zeiss” Німеччина; РСМ-500, 

Росія; електронно-зондовий мікроаналізатор МАР-3, ОАО «ВНИИТМАШ», Росія; СРМ-35, 

ЗАО «Нучприбор», Росія) рентгеноспектральних приладів дозволить покращити їхню 

роздільну здатність і нижню межу виявлення таких легких хімічних елементів як B, C, N, O, 

F, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl. Це покращить точність і надійність результатів аналізу хімічного 

складу, що важливо для зменшення виробничих витрат і покращення якості продукції в 

металургії, в виробництві будівельних матеріалів, скла і т.п. Обладнання, яке 

укомплектоване такими НБП, потребують також служба екологічного контролю, митниця, 

судмедекспертиза і т.п. 

За даною тематикою захищені 3 магістерські роботи, подана до розгляду у 

спеціалізовану вчену раду кандидатська дисертація, опубліковано 18 статтей у 

журналах, що входять до наукометричних баз даних, 7 статтей у журналах, що 

включені до переліку наукових фахових видань України, 8 публікацій у матеріалах 

конференцій, отримано 3 патенти України. У виконанні роботи брали участь 3студенти 

та 1 молодий вчений. 

За результатами роботи заключений госпдоговір на суму 50,0 тис.грн. 

 

Розробка рентгенівських методів аналізу елементного складу, структури та 

субструктури наноматеріалів. Науковий керівник: д.ф-м.н., п.н.с. Михайлов Ігор 

Федорович Обсяг фінансування за повний період 772397 грн., зокрема на 2012 рік 

383377 грн.  

Вперше для квазікристалічних зразків розроблена методика оцінки параметрів 

субструктури ікосаедричних квазікристалів: розміру областей когерентного розсіяння, 

величини мікро-деформацій та концентрації фазонних дефектів шляхом побудови 

тривимірних графіків залежності інтегральної ширини дифракційних максимумів від модулів 

дифракційних векторів у фізичному та перпендикулярному просторі. Для квазікристалічних 

зразків успішно відпрацьована методика кількісної оцінки розміру областей когерентного 

розсіяння L, величини мікродеформацій ε та концентрації фазонних дефектів  nf у стрічках з 

різною швидкістю загартування та у механічно подрібнених зразках стабільних 

квазікристалів Al-Pd-Mn, Al-Pd-Re та Ti-Zr-Ni. Встановлено зв’язок розмірів областей 

когерентного розсіювання, мікродеформацій та густини фазонів із параметрами синтезу та 

обробки квазікристалічних зразків. Вперше встановлено, що найбільш досконалу 

субструктуру мають  стрічки Al64,5Pd21Mn8.5, де  L≈160 нм, ε=4·10
-4

 та nf≈510
9 

см
-2

. В стрічках 

Ti41,5Zr41,5Ni17 при розмірі ОКР L≈120 нм мікродеформації більше на порядок, а nf на два 

порядки більше. Подрібнення призводить до зменшення ОКР в 3010 раз, що 
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супроводжується зменшенням мікродеформацій на порядок, але  концентрація фазонних 

дефектів залишається незмінною. 

Значимість отриманих наукових результатів полягає в тому, що завдяки їм  отримана 

можливість використовувати рентгенівські методи для вимірювання надмалих мас, 

надтонких шарів та інших нанооб’єктів.  

Практична цінність отриманих результатів полягає у можливості застосування 

розроблених методів для створення нових екологічно чистих матеріалів, аналізу малих 

домішок у природних матеріалах, поліпшення технологій виготовлення захисних та 

функціональних покриттів. 

За даною тематикою захищені 1 кандидатська дисертація, 1 магістерська робота, 

подані до розгляду 2 кандидатські дисертації, видано 2 монографії, 4 навчальні 

посібники без грифу МОНмолодьспорт України, опубліковано 15 статтей у журналах, 

що входять до наукометричних баз даних, 15 статтей у журналах, що включені до 

переліку наукових фахових видань України, 17 публікацій у матеріалах конференцій. У 

виконанні роботи брали участь 3 студенти та 2 молоді вчені. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність 

Пріоритетний тематичний напрям 38.Створення та застосування технологій 

отримання нових речовин хімічного виробництва 

 

Дослідження реакції оксиранових сполук з СО2 у надкритичному стані та 

визначення властивостей поліфункціональних мономерів і полімерів на їх основі. 

Науковий керівник: д.х.н., проф. Каратєєв Арнольд Михайлович. Обсяг фінансування 

за повний період 250540 грн., зокрема на 2012 рік 125000 грн.  

Вперше проведено синтез ФОПЦК під атмосферним тиском за температури 90 С у 

присутності 2 % (мас.) каталізаторів: ТФФБ, тетрабутиламоній броміду (ТБАБ), 

триетилбензиламоній хлориду (ТЕБАХ), тривалість синтезу - 9,5 год., вихід ФОПЦК ~ 98 %.  

Вперше досліджена методом ДСК в неізотермічному режимі кінетика реакції Д-А та 

визна-чені кінетичні параметри при взаємодії ФОПЦК з аліфатичними та ароматичними біс-

малеї-мідами.  Виявлено наявність двох теплових ефектів. Це може бути спричинено 

утворенням ендо- та екзо-ізомерів адуктів Д-А, що було підтверджено методом ЯМР-

спектроскопії при синтезі адуктів Д-А за умови різних температур: при t = 40 С 

співвідношення ендо-/ екзо-ізомерів для аліфатичного БМ-ГМДА – 60,9/ 39,1; для 

ароматичного БМ-ДФМ – 65,1/34,9;   за t = 120 С для БМ-ГМДА – 46,4/53,6; для БМ-ДФМ – 

47/53. Встановлено, що при збільшенні вмісту ендоізомерів підвищується  твердість 

полімерного покриття. 

Розроблені технологічні режими одержання холодно-твердіючих сумішей (ХТС) для 

ливарного виробництва  на основі рідкого скла та  синтезованого циклокарбонату (ФОПЦК) 

вже зараз може стати конкурентно-спроможною в порівнянні з традиційною технологією 

ХТС на основі екологічно-небезпечних феноло-формальдегідно-фурфурольних смол 

імпортного виробництва. Економічна привабливість розробленої технології ХТС на основі 

суміші рідкого скла з ФОПЦК обумовлена доступністю вітчизняної сировини, нетоксичними 

компонентами та їх достатньо низькою ціною: на сьогодні вартість ХТС на основі імпортних 

феноло-формальдегідно-фурфурольних смол становить 30 грн./кг, а каталізатори для цієї 

ХТС: п-толуолсульфокислота або бензолсульфокислота,– також  імпортного виробництва, 

коштують  порядка 40  грн./кг. Крім того, такі суміші дуже небезпечні як для людей, так і для 

навколишнього середовища, оскільки при заливанні розплавленого металу смоли 

розпадаються з виділенням кров’яних ядів (фенол, формальдегід тощо).  

За даною тематикою захищені 2 кандидатські дисертації, 3 магістерські роботи, 1 

навчальний посібник без грифу МОНмолодьспорт України, опубліковано 1 стаття у 

журналі, що входять до наукометричних баз даних, 1 стаття у журналі, що включений 
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до переліку наукових фахових видань України, 8 публікацій у матеріалах конференцій, 

подана заявка на отримання петнту України. У виконанні роботи брали участь 3 

студенти та 1 молодий вчений. 

За результатами роботи заключений госпдоговір на суму 10,0 тис.грн. 
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б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт 

 

Пріоритетний напрям 2.Інформаційні та комунікаційні технології 

Пріоритетний тематичний напрям 6.Нові апаратні рішення для перспективних 

засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій 

 

Розробка інноваційних засобів і методів діагностики провідних видів 

підготовленості спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації. Науковий керівник: 

к.пед.н. Горлов Анатолій Серафімович. Обсяг фінансування за повний період (проект, 

запит) 600000 грн., зокрема на 2012 рік 450000 грн. 

Розроблено та погоджено технічне завдання, визначено методи, методики та програма 

робіт. Проведена апробація залучення камери швидкісної зйомки, інтелектуальних 

електронно-оптичних двопроменевих створів; описані технічні рішення, які увійшли в 

основу створення інтерактивного тренажера. Визначені основні критерії вдосконалення 

технічної підготовленості та розроблені окремі методи управління підготовкою юних і 

кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів, стрибунів у довжину і метальників спису. Намічені 

напрями реалізації методик діагностики основних видів підготовки спортсменів різної 

кваліфікації і спеціалізації. 

Практична цінність визначається у використанні створених технічних приладів і 

методик в навчально-тренувальному процесі та змагальній діяльності  легкоатлетів різної 

кваліфікації і спеціалізації. 

Цінність результатів для навчально-наукової роботи: створені нові наукові методи 

діагностики щодо вдосконалення технології управління технічною підготовкою спортсменів 

різної кваліфікації і сеціалізації. 

За матеріалами досліджень опубліковано 1 навчальний посібник з грифом 

МОНМС України, 3 статті – у збірках міжнародних наукових конференцій, 6 – тез 

доповідей на  міжнародних та національних конференціях. 

 

Пріоритетний напрям 2.Інформаційні та комунікаційні технології 

Пріоритетний тематичний напрям 10.Технології та засоби математичного 

моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань 

державного значення 

 

Розробка комп’ютерної технології оцінювання впливу на економіку проектів 

національного рівня та формування оптимальних портфелів проектів. Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Кононенко Ігор Володимирович. Обсяг фінансування за повний 

період (проект, запит) 400000 грн., зокрема на 2012 рік 200000 грн. 

Розроблено метод оцінювання впливу від впровадження проектів національного рівня 

на стан промисловості України, який базується на активному використанні імітаційної 

моделі прогнозування науково-технологічного розвитку видів економічної діяльності (ВЕД) 

України. Реалізацію будь-якого проекту пропонується розглядати як послідовність 

наступних етапів: етап фундаментальних і прикладних наукових досліджень, етап розробки 

дослідного зразка і технології його серійного виробництва, етап технологічної підготовки 

промислового виробництва новітньої продукції, етап промислового виробництва новітньої 

продукції та етап впровадження виробленої новітньої продукції в галузь промисловості. 

Розроблено метод визначення найбільш ефективних сфер застосування інновацій в 

національному господарстві, який заснований на концепції «вигоди-витрати» визначення 

ефективності від створення нових інноваційних робочих місць з урахуванням нинішнього 

стану економічної ситуації в України при обмеженості у коштах і часі. В якості основного 
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показника ефективності інновацій застосований чистий грошовий дохід (ЧГД) або чиста 

поточна вартість (ЧПВ). Доведено, що шляхом математичних перетворень формула для 

розрахунку величини ЧГД наближається до формули розрахунку показника строку 

окупності. Такий характер визначення обох показників пов'язаний з тією обставиною, що 

вони носять ще й фінансову сутність. Вони враховують й таку складову, що 

використовується на фінансування нововведень, а саме – амортизаційну. В умовах 

розвинутої економіки вона відіграє у цьому сенсі суттєву роль. 

Використання розроблених методів сприятиме отриманню нових наукових знань в 

результаті розвитку принципів ефективності суспільного виробництва, стратегічного 

планування в галузі створення наукоємних конкурентоспроможних виробництв. Такий 

процес стає можливим в результаті визначення системи пріоритетів інноваційного розвитку і 

відбору галузей промисловості, для яких впровадження проектів національного рівня 

принесе найбільші вигоди. 

За даною тематикою подані до розгляду 3 кандидатські дисертації, видано 1 

монографію, 1 навчальний посібник без грифу МОНмолодьспорт України, 

опубліковано 7 статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 

України, 9 публікацій у матеріалах конференцій. 

За результатами роботи заключені 4 госпдоговори на суму 203,0 тис.грн. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність  

Пріоритетний тематичний напрям 13.Технології ефективного енергозабезпечення 

будівель і споруд 

 

Створення наукових засад перспективних енерго- і ресурсозберігаючих 

конструкцій та технологічних процесів підіймально-транспортних систем та машино-

тракторних агрегатів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Григоров Отто Володимирович. 

Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 260000 грн., зокрема на 2012 рік 

130000 грн. 

Проведено експериментальні дослідження та практичну реалізацію алгоритмів 

автоматичного керування механізмами крана з урахуванням особливостей регульованих 

різних типів приводів. 

Складено математичну модель системи «двигун – безступінчаста трансмісія», 

складовими частинами якої є математична модель дизельного двигуна внутрішнього 

згоряння, яка враховує його паливну економічність і положення органу керування подачею 

палива, модель безступінчастої гідрооб’ємно-механічної трансмісії, яка враховує особливості 

двопотокових трансмісій, їх ККД, втрати потужності і газомісткість робочої рідини. 

Розроблено математичні моделі технологічних агрегатів з урахування швидкісних втрат 

і якісних показників обробки ґрунту. 

Розроблено математичні моделі системи «двигун – безступінчаста трансмісія» та 

технологічних агрегатів. Створено комплекс математичних моделей та топологічних карт по 

визначенню техніко-економічних показників МТА. 

Створено комплекс математичних моделей та топологічних карт по визначенню 

техніко-економічних показників МТА. 

Розроблено нове конструкційне виконання кранового ходового колеса з еластичною 

вставкою завдяки чому здійснюється зниження динамічних навантажень, які супроводжують 

проходження стиків і нерівностей рейок, зменшується знос поверхонь кочення ходових коліс 

і рейок та знижується рівень шуму. Отже, вирішується задача створення простої, 

технологічної конструкції кранового колеса, призначеного для пересування з підвищеними 

швидкостями. 

Проаналізовано просторово-топологічні взаємозв’язки техніко-економічних показників 

МТА. 



 52 

За даною тематикою подані до розгляду 3 кандидатські дисертації, пдіготовлений 

до друку 1 навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорт України, опубліковано 9 

статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 4 

публікацій у матеріалах конференцій, подано 4 заявки на отримання патентів України.  

За результатами роботи заключені 4 госпдоговори на суму 110,5 тис.грн. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність  

Пріоритетний тематичний напрям 14.Технології електроенергетики 

 

Дослідження енергозберігаючого комплексу для підвищення дебіту глибоких 

нафтових свердловин електродинамічними випромінювачами вибухового типу. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Гурин Анатолій Григорович. Обсяг фінансування за 

повний період (проект, запит) 271000 грн., зокрема на 2012 рік 128000 грн. 

При виконанні роботи в лабораторних умовах створюється макет багатоканального 

сейсмоакустичного комплексу направленої дії здатного досліджувати наявність остаточних 

ресурсів нафти глибоких нафтових свердловин та при визначенні оптимальних умов 

випромінювання здійснювати сейсмоакустичний вплив на нафтові прошарки з метою 

підвищення дебіту діючих свердловин. 

По результатам досліджень закінчується оформлення дисертаційної роботи, передано 

до друку навчальний посібник по дисциплінам «Техніка високих напруг та розрахунок та 

конструювання електричної ізоляції» та «Кабельна техніка».  

Розроблено макет автоматичного випромінювача електродинамічного типу, здатного 

збуджувати з поверхні грунту сейсмоакустичний імпульс до 10
4
 Н в діапазоні 40 – 100 Гц. 

Створений випромінювач призначений для роботи у складі групи випромінювачів, здатної 

формувати сейсмоакустичний імпульс направленої дії. 

Створено стенд  для визначення оптимальних параметрів свердловинного 

сейсмоакустичного випромінювача направленої дії на базі електродинамічного 

випромінювача вибухового типу. 

За даною тематикою подані до розгляду 2 кандидатські дисертації, переданий до 

друку 1 навчальний посібник без грифу МОНмолодьспорт України, опубліковано 5 

публікацій у матеріалах конференцій. 

 

Розробка методів створення нелінійних керамічних діелектричних середовищ з 

поліпшеними імпульсними електромагнітними властивостями. Наукові керівники: 

д.т.н., доц. Борисенко Анатолій Миколайович, к.т.н., с.н.с.Резинкін Олег Лук׳янович. 

Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 500000 грн., зокрема на 2012 рік 

250000 грн. 

В процесі виконання науково – дослідної роботи були визначені геометричні параметри 

нелінійних формуючих ліній з сегнетоелектричними, феромагнітними та шарованими 

композитними сегнето-магнітними робочими середовищами. Проведено постановку задачі 

чисельного моделювання електромагнітних процесів, які супроводжують розповсюдження 

електромагнітних хвиль у однорідних та шаруватих композитних нелінійних середовищах. 

Розроблене програмне забезпечення дозволяє моделювати розповсюдження 

електромагнітного поля у перетині шаруватих нелінійної сегнето - магнітної формуючої 

лінії. Розроблено експериментальну методику та проведені дослідження електрофізичних 

параметрів товстих шарів нелінійного композитного покриття, нанесеного на металеву 

підкладку. 

Експериментальні зразки виробів з розроблених нелінійних сегнетокерамік та сегнето-

магнітних композитів складають основу для створення генераторів потужних імпульсів 

струму з субмікросекундним часом зростання. Дані генератори дозволять проводити 
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випробування систем заземлення промислових та енергетичних об’єктів на ефективність під 

час ударів блискавок та аварійних режимів короткого замикання.  

У ході робіт отримано наступні експериментальні зразки нелінійних керамічних 

середовищ: 

- нелінійної сегнетокерамічної формуючої лінії; 

- нелінійного шаруватого композитного матеріалу, отримані методом холодного 

пресування; 

- нелінійного сегнето - магнітного матеріалу, отримані методом мікродугового 

оксидування; 

- нелінійного сегнетоелектричного матеріалу, отримані методом вакуумного 

аерозольного напилення на металеву підкладку. 

За даною тематикою подані до розгляду 1 докторська та 2 кандидатські дисертації, 

опубліковано 6 статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 

України, зроблена доповідь на конференції. 

За результатами роботи заключений госпдоговір на суму 8,0 тис.грн. 

 

Розробка принципів енергоресурсозбереження в системі передачі електроенергії за 

рахунок зміни числа фаз, частоти та форми напруги засобами електроніки. Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Сокол Євген Іванович. Обсяг фінансування за повний період 

(проект, запит) 460000 грн., зокрема на 2012 рік 220000 грн. 

Запропоновано у якості критерію ефективності системи передачі електроенергії (СПЕЕ) 

використання добутку відносних втрат потужності у провідниковому матеріалі лінії 

електропередачі (ЛЕП) та відносної маси або об’єму провідникового матеріалу ЛЕП. 

Показано, що при однаковій амплітуді напруги ЛЕП, яка визначає необхідний клас ізоляції 

провідників, СПЕЕ постійної однофазної або двофазної напруги за вищезгаданим критерієм 

ефективності вдвічі перевишує традиційну. Показано також, що використання у якості 

базового сигналу однофазної СПЕЕ напруги форми меандру підвищеної частоти замість 

постійної напруги дозволяє (при подоланні негативних явищ, пов’язаних з резонансними 

властивостями ЛЕП та деяких інших) отримати показники ефективності СПЕЕ які 

наближаються до показників ефективності СПЕЕ постійної напруги. У той же час, 

використання підвищеної частоти СПЕЕ (від сотень герц до декількох кілогерц, в залежності 

від величини потужності та напруги) дозволяє радикально зменшити масу та 

матеріаломісткість розподільчих трансформаторів багаторівневих СПЕЕ. Запропоновані 

перспективні багаторівневі структури СПЕЕ з базовим сигналом напруги типу однофазного 

меандру. До складу таких структур входять напівпровідникові перетворювачі (випрямлячі, 

інвертори) та силові трансформатори з відповідною частотою роботи, а також перетворювачі 

– коректори. Запропоновані та обґрунтовані відповідні схемні рішення. 

Практична цінність полягає в тому, що: результати проведених досліджень можуть 

бути практично використані при розробці концепції створення другого, паралельного 

основному, каналу електропостачання різноманітних об’єктів (наприклад, метрополітену, 

електрифікованих залізниць, комунальних мереж електроживлення тощо). Запропонована 

концепція не вимагає докорінної зміни структури існуючих електромереж і може 

втілюватися паралельно існуючим. Розроблені імітаційні моделі та результати моделювання 

можуть бути практично використані при розробці перетворювачів та їх систем керування як 

компонентів та складових частин базових структур електроживлення типу «Smart Greed», у 

тому числі, для сполучення генеруючих пристроїв альтернативної енергетики з існуючими та 

запропонованими електромережами. Запропоновані системи дозволяють збільшити 

пропускну спроможність мереж живлення, суттєво поліпшити електромагнітну сумісність 

систем електроживлення, значно підвищити їх коефіцієнт потужності.  

Споживачами запропонованих перетворювачів та систем живлення можуть бути 

підприємства Укрзалізниці та метрополітенів, комунальних електромереж. 
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Виробниками запропонованих перетворювачів можуть бути підприємства: НДІ ХЕМЗ, 

Луганський тепловозобудівний завод, Симферопольський електротехнічний завод та інші. 

За матеріалами досліджень опубліковані 5 статтей у журналах, що включені до 

переліку наукових фахових видань України, та 5 тез наукових доповідей на 

конференціях. 

За результатами роботи заключені 2 госпдоговори на суму 151,0 тис.грн. 

 

Пріоритетний напрям 4.Раціональне природокористування 

Пріоритетний тематичний напрям 27.Перспективні технології агропромислового 

комплексу та переробної промисловості 

 

Дослідження і визначення даних щодо створення технології фракціювання олії 

насиченого типу нових гібридів соняшнику. Науковий керівник: д.т.н., проф. Гладкий 

Федір Федорович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 500000 грн., 

зокрема на 2012 рік 215000 грн. 

В роботі досліджено чотири зразка насіння соняшнику з підвищеним вмістом 

насичених жирних кислот Х 525 В, Мх 53 Б, Х 114 В, Мх 1008 В, надані Інститутом 

рослинництва ім. В.Я. Юр’єва (м. Харків). Визначено фізико-хімічні характеристики насіння 

нових гібридів соняшнику насиченого типу, а також жирно-кислотний склад олії даного 

насіння. Визначено, що найбільшу кількість насичених жирних кислот містить олія насіння 

соняшнику Мх 53 Б, а насіння Х 525 В, крім підвищеного вмісту пальмітинової кислоти, 

відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти в олії. Дослідження нових гібридів 

соняшнику показали, що за фізико-хімічними характеристиками вони практично не 

відрізняються між собою, винятком становить гібрид Мх 1008 В. Особливістю цього гібриду 

є дрібне насіння з високою масовою часткою оболонки, яка важко обрушується, при цьому 

вихід ядра незначний, тобто насіння цього гібриду недоцільно використовувати як сировину 

для отримання олії. Подальші дослідження проводили з використанням насіння гібридів 

Х 525 В, Мх 53 Б, Х 114 В.  

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

можливість розробити раціональну технологію одержання кондитерських, кулінарних, 

хлібопекарських жирів та для молочної промисловості з соняшникової олії насиченого типу. 

Використання нової технології відкриває шляхи до підвищення прибутковості 

підприємств, оскільки дозволить одержувати цінний харчовий продукт з вітчизняної 

сировини і зменшити залежність країни від імпорту. До того ж жири, що буде одержано, не 

містять транс-ізомерів на відміну від тих, що виробляються з використанням 

гідрогенізованих олій. 

Впровадження результатів досліджень за тематикою проекту дозволить знизити 

собівартість кондитерських виробів, і як наслідок збільшити рівень їх споживання 

населенням України. 

Нові наукові результати щодо раціональної технології фракціювання соняшникової олії 

насиченого типу також будуть використані у навчальному процесі.  

За даною тематикою захищені 3 магістерські роботи, подана до розгляду 1 

кандидатська дисертація, переданий до друку 1 навчальний посібник без грифу 

МОНмолодьспорт України, опубліковано 2 статті у журналах, що включені до переліку 

наукових фахових видань України, зроблено 6 доповідей на конференціях. 

За результатами роботи заключений госпдоговір на суму 40,0 тис.грн. 
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IV. Розробки, які впроваджено у 2012 році 

 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадже

ння (назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадж

ення 

Практичні 

результати, які 

отримано від 

впровадження 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  Розробка 

експерименталь-

них та 

теоретичних 

методів 

забезпечення 

блискавкозахист

у об’єктів 

електроенергетик

и при змінених 

екологічних та 

технологічних 

факторах.  

Коліушко Г.М. 

 

Визначено  електромагнітні 

завади в колах РЗА, СДТУ і 

АСУ ТП при імітації удару 

блискавки в сітковий 

блискавкоприймач  нової 

будови релейних панелей 

на ОРУ-330 кВ в 

наступному об’ємі: 

визначено напруги на 

ізоляційних кабелях у 

випадку прямого влучення 

блискавки, розроблені 

рекомендації з підвищення 

ефективності  засобів 

безпеки праці та 

експлуатації обладнання 

 

Міненерогов

угілля 

України 

НАЕК 

«Южно-

Українська 

АЕС» 

м. 

Южноукраїн

ськ, 

Миколаївськ

ої обл. 

55000 

Промзона  

Хмельницьк

а АЕСДП  

НАЕК 

«Енергоато

м» ВП 

«Хмельниць

ка АЕС», м. 

Нетішин, 

Хмельницьк

а обл., 30100 

14.09.2012 Акт 

впровадження. 

Обсяг отриманих 

коштів - 864,839 

тис.грн. 

 

Виконана перевірка зон 

захисту діючої системи 

блискавкозахисту  на ВП 

Рівенська АЕС НАЕК 

«Енергоатом» в сідаючому 

об’ємі: уточнені зони 

захисту діючої системи, 

проведено аналіз 

захищеності від прямого 

попадання блискавки з 

метою підвищення 

ефективності заходів 

безпеки та охорони праці. 

ЕО та СКУ 

ВП 

Рівенська 

АЕС НАЕК 

«Енергоато

м» 

м. 

Кузнецовськ 

Рівненська 

обл. 

34400  

12.06.2012 Акт 

впровадження. 

Обсяг отриманих 

коштів - 76,951 

тис.грн 
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1 2 3 4 5 6 

Виконана перевірка 

ефективності 

блискавкозахисту 

виробничих об’єктів 

енергоблоків №1 та №2 ВП 

ХАЕС в наступному обсязі: 

визначено конструктивне 

виконання системи захисту 

виробничих об’єктів від 

прямих ударів блискавки, 

проведено аналіз 

захищеності від прямого 

попадання блискавки з 

метою підвищення 

ефективності заходів 

безпеки та охорони праці. 

ДП НАЕК 

«Енергоато

м» ВП 

«Хмельниць

ка АЕС» м. 

Нетішин, 

Хмельницьк

а обл. 

30100 

 

04.11.2012 Акт 

впровадження. 

Обсяг отриманих 

коштів - 178,877 

тис.грн.  

2.  Гібридний метод 

визначення 

захисних 

властивостей 

металевих 

екранів 

технічних засобів 

від дії сильних 

електричних 

полів.  

Скобліков О.Ю., 

Кравченко В.І. 

Скорочення часу у рази на  

реалізацію розрахунку 

просторової структури 

електричного полю в середі 

корпусу реального 

технічного засобу за дії 

факторів блискавки. 

Результати важливі для 

оцінки рівня стійкості 

бортового обладнання до 

дії факторів блискавки.  

Підвищення безпеки 

польотів. 

Державне 

підприємств

о 

 «КБ 

«Південне», 

Державне 

космічне 

агентство 

України, 

вул., 

Криворіжсь

ка, 3, 

м. 

Дніпропетро

в-ськ, 

49008 

07.12.2012 Налагоджено 

співпрацю з ДП 

«КБ «Південне», 

Здано етап 2 за 

договором 351082 

на загальну суму  

312,0 тис. грн. 

3.  Проведення 

досліджень 

системи 

охолодження 

ТЕД тепловозів 

2ТЕ116 на 

прикладі 

математичної 

моделі. Розробка 

заходів щодо 

мінімізації 

енерговитрат на 

допоміжні 

потреби 

тепловоза 

2ТЕ116.  

Носков В.И., 

Дмитренко В.Д., 

Качанов П.А. 

Штатна система 

охолодження тягових 

двигунів споживає до 4,5% 

потужності дизеля 

тепловозу 2ТЕ116. 

Застосування системи 

регульованого керування 

режимами роботи мотор – 

вентиляторів дозволяє 

отримати економію 

дизельного палива на рівні 

2- 2,5% від загальних 

витрат, що складає близько 

120 …140 тис. грн.. на одну 

секцію тепловоза 2ТЕ116 

Головне 

управління 

розвитку і 

технічної 

політики 

Укрзалізниц

і 03680 

м.Київ, 

вул.Тверськ

а, 5 

03.05.2012 Акт впровадженя. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи. Обсяг 

отриманих коштів 

– 270,0 тис. грн. 
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4.  Моделювання 

енергетичних 

систем 

Таджикистану. 

Лазуренко О.П.,. 

Любчик Л.М., 

Шпатенко С.А., 

Костюк О.В.  

Отримані вперше 

математичні та імітаційні 

моделі процесів в 

енергосистемі 

Таджикистану дозволять 

ефективно провести 

модернізацію та 

прогнозувати розвиток 

енергосистеми. 

Відкрита 

акціонерна 

холдингова 

компанія 

«Барки 

Точик». 

Республіка 

Таджикиста

н, м. 

Душанбе, 

вул. И. 

Сомоні, 64, 

734026 

03.04.2012  Патент на 

корисну модель 

№52142 UA  (51) 

МПК (2009). 

Обсяг отриманих 

коштів – 198,0 

тис. грн. 

5.  Двохпоточна 

трансмісія 

УПА-80ПХ з 

використанням 

для підйому й 

гальмування 

гідрооб'ємного 

приводу. 

Самородов В.Б., 

Мандрика В.Р., 

 Островерх О.О. 

 

Проведено 

обґрунтування та 

розробка схем 

трансмісій, на одну з 

яких отримано Патент 

України. Зроблено 

кінематичний 

розрахунок, розрахунки 

на міцність, надійність, 

тепловий розрахунок. 

Розроблена схема для 

установки УПА-80ПХ 

задовольнить потреби в 

обслуговуванні та 

ремонті  нафтогазових 

свердловин Укарїни. 

Державне 

підприємст

во 

«Харьківсь

кий завод 

транспортн

ого 

устаткуван

ня»          

61102, г. 

Харків, 

вул. 

Достоевськ

ого, 3 

30.11.12  Патент на 

винахід України 

№64290 

F16H3/44 Заявл. 

15.02.2011. 
Обсяг отриманих 

коштів –40,0 тис. 

грн. 

Налагоджено 

подальшу 

співпрацю у 

сфері розробок 

систем і 

агрегатів 

транспортних 

засобів 

спеціального 

призначення 
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6.  Розробка 

методики і 

експертне 

обстеження 

механічного 

обладнання та 

механізмів 

гідротехнічних 

споруд 

Зміївської ТЕС. 

Коваленко В.О. 

Розроблена методика і 

виконане експертне 

обстеження механічного 

обладнання та механізмів 

гідротехнічних споруд з 

метою реалізації 

концепції безпечної 

експлуатації за межами 

нормативних строків 

експлуатації 

 

Змієвська 

ТЕС; 

Публічне 

акціонерне 

товариство 

"Центренер

-го",  

Відокремле

-ний 

структурни

й підрозділ 

Зміївська 

ТЕС, 

63460, 

Харківська 

обл., 

Зміївський 

р-н, смт. 

Комсомоль

ське. 

 

 

15.08.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 

коштів – 96  тис. 

грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи 

7.  Комплексний 

інжиніринг  - 

проектування, 

установка, 

опосвідчення, 

експертне 

обстеження та 

паспортизація 

підіймально-

транспортного 

обладнання. 

Коваленко В.О. 

Розроблена методика, 

підготовлені експертні 

висновки та рекомендації 

з метою реалізації 

концепції  безпечної 

експлуатації за межами 

нормативних строків 

експлуатації 

ПрАТ 

«Філіп 

Морріс 

Україна»; 

62482 

Харківська 

обл., 

Харківськи

й р-н, хут. 

Комуніст, 

в-зд 

Польовий, 

1  

04.12.12  Загальний обсяг 

коштів – 133 

тис. грн.., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи у 2013 р. 

8.  Розробка нових 

енергозберігаю

чих методів 

поліпшення 

роботи 

двигунів 

внутрішнього 

згорання на 

основі 

імпульсного 

коронного 

розряду. 

Бойко М.І. 

Вперше в Україні 

принципово вирішена 

важлива економічна і 

екологічна проблема 

щодо суттєвого 

збереження пального 

ДВЗ і забруднення 

довкілля викидами ДВЗ 

завдяки раціональному 

використанню 

імпульсного коронного 

розряду в компактних 

реакторах, де 

відбувається конверсія 

небажаних речовин. 

ПАБ 

«Ясинівськи

й 

коксохімічн

ий завод», 

Донецька 

обл., 

м.Макіївка 

Акт до 

Договору 

№40139 від 

грудень 

2012р. 

Виконано 

господарчий 

договір № 40139 

у 2012 році на 

суму 159840.00 

грн.  
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9.  Дослідження 

можливості 

створення 

кераміки з 

покриттями на 

основі 

техногенної 

сировини. 

Лісачук Г.В. 

Запропоновано низку 

технічних рішень щодо 

складів керамічних мас і 

полив для отримання 

керамічних виробів 

різного функціонального 

призначення, 

оригінальність яких 

підтверджена 12-ма 

патентами України на 

корисну модель. 

Ефективність 

розроблених 

рекомендацій щодо 

технологій виробництва 

кераміки і силікатних 

матеріалів є економічно 

привабливою з точки 

зору зниження 

собівартості продукції не 

тільки за рахунок 

використання 

техногенної сировини, 

але й інтенсифікації 

існуючих технологічних 

процесів, зокрема, 

зниження температури 

термообробки виробів на 

50-100 
о
С. 

ТзОВ 

«Євротон», 

м.Луцьк 

25.01.2012. До впровадження 

прийняті 

розроблені 

технології, які 

забезпечують 

випуск 

високоякісної 

продукції 

широкої 

кольорової гами: 

лицьової 

керамічної цегли 

та клінкерної 

керамічної цегли. 
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10.  Наукове 

обґрунтування 

конструкції 

трансмісії 

перспективного 

трактора з 

потужністю 

двигуна 250 

кВт. 

Самородов В.Б. 

Розроблена трансмісія не 

має аналогів в Україні. 

Такі безступінчасті 

гідрооб’ємно-механічні 

трансмісії поєднують 

простоту і компактність, 

за рахунок 

безступінчастого 

регулювання 

забезпечують стабільну 

роботу двигуна в 

економічному режимі в 

широкому діапазоні 

тягових 

навантажень.Трактори з 

підвищеною до 250 кВт 

потужністю двигуна 

здатні виконувати 

широкий спектр 

сільськогосподарських 

робіт і, за умови 

наявності науково 

обґрунтованої 

конструкції трансмісії, 

мають високу 

ефективність і 

економічність зумовлену 

економічними режимами 

роботи двигуна. 

Надійний, потужний та 

економічний сучасний 

трактор з підвищеними 

техніко-економічними 

показниками є 

найгострішою потребою 

сільського господарства, 

тому отримані наукові 

результати є 

затребуваними в галузі 

машинобудування для 

аграрного сектору 

економіки України. 

ТОВ 

«Українсь-

ке 

конструк-

торське 

бюро 

трансмісій 

і шасі», 

м.Харків 

01.01.2013. Аналоги 

спроектованої 

трансмісії, 

розроблені 

відповідно до 

проведеного 

наукового 

обґрунтування 

конструкції 

перспективного 

трактора, 

знаходяться на 

стадії 

впровадження 

на ВАТ «ХТЗ 

ім. С. 

Орджонікідзе» і 

АТ «Українська 

промислова 

енергетична 

компанія». 
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V. Інформація про діяльність структурних підрозділів з комерціалізації науково-

технічних розробок 

 

У 2012 р. Центр комерціалізації інтелектуальної власності і трансферу технологій 

та Центр трансферу технологій вирішували такі завдання:  розробка дого-ворів щодо 

розпорядження правами інтелектуальної власності та консультативно-правова, 

інформаційна та адміністративна допомога співробітникам університету (проведені 

дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку об’єктів промислової власності, 

проведені дослідження правовідносин роботодавця та автора творів мето-дичного та 

навчального характеру, створених в зв’язку з виконанням трудового договору, отримано 6 

патентів на винаходи, 67 патентів на корисні моделі тощо); науково-практична допомога 

(розроблено методику економічної оцінки інноваційних процесів енергогенеруючих 

підприємств, сформовано механізм державної підтримки конкурентоспроможності 

вітчизняних товаровиробників тощо); організація навчання та підвищення кваліфікації 

співробітників університету у сфері інтелектуальної власності (в університеті кожного 

року проходять навчання понад 30 аспірантів); розповсюдження інформації про 

університет і його розробки з метою комерціалізації наукових розробок та трансферу 

технологій (університет приймав активну участь в 202 виставках-ярмарках, в т.ч. 8 

міжнародних на яких презентував понад 150 новітніх технологій, проведено 50 науково-

технічних конференцій і семінарів тощо); комерціалізація наукових розробок (результати  

успішної роботи  університету в напрямку комерціалізації наукових розробок є те, що у 2012 

році  порівняно з 2011 роком об’єм сплачених господоговорів виріс на 2239,1 тис. грн. і 

становить 8376,6 млн. грн.). 
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VI. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 

році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор 

 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск, 

перша-остання 

сторінки роботи 
 

Статті 

1.  Журило А.Г. Электроплавка 

чугуна - 

исторические и 

технологические 

аспекты 

Научно-технический, 

производственный и 

учебно-методический 

журнал 

„Электрометаллургия”, – 

М.: Наука и технологии, 

2012 

№ 1. – С. 40–45 

2.  Журило А.Г. Сталистый чугун 

как 

предшественник 

высокопрочного 

чугунка 

Научно-технический, 

производственный и 

учебно-методический 

журнал 

„Электрометаллургия”, – 

М.: Наука и технологии, 

2012 

№ 6. – С. 44–48 

3.  A.A. Klimenko, 

Y.V. Mikhlin, 

 J. Awrejcewicz 

Nonlinear normal 

modes in pendulum 

systems 

Nonlinear Dynamics Vol. 70, Issue 1, 

2012, 797-813 

4.  Yu.V. Mikhlin, 

N.V. Perepelkin, 

A.A. Klimenko  E. 

Harutyunyan. 

Nonlinear normal 

vibration modes in 

the dynamics of 

nonlinear elastic 

systems 

Journal of Physics: 

Conference Series 

Volume 382 

conference 1 pp. 45-

51 

5.  A. Simonova,     

O. Verezub,        

A. Sycheva,        

N. Verezub,        

V. Havin,           

G. Kaptay 

Surface grain 

coarsening and 

surface during 

machining of ultra-

fine grained titanium 

Y. Min. Metall. Sect. B-

Metall. 

48(3) B(2012) p.243-

254 

6.  Zolochevsky 

Alexander, 

Martynenko 

Alexander, 

Kuehhorn Arnold 

Structural 

benchmark creep and 

creep damage testing 

for finite element 

analysis with 

material tension-

compression 

asymmetry and 

symmetry 

Computers and Structures 2012, Vol. 100-101. 

Pp. 27-38 

http://iopscience.iop.org/1742-6596/
http://iopscience.iop.org/1742-6596/
http://iopscience.iop.org/1742-6596/382
http://iopscience.iop.org/1742-6596/382
http://iopscience.iop.org/1742-6596/382/1
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7.  Zolochevsky A., 

Grabovskiy A.V., 

Parkhomenko L., 

Lin Y.S. 

Coupling effects of 

oxygen surface 

exchange kinetics 

and membrane 

thickness on 

chemically induced 

stresses in 

perovskite-type 

membranes 

Solid State Ionics 2012, Vol. 212. Pp. 

55–65 

8.  Zolochevsky 

Alexander, 

Parkhomenko 

Larisa, Kuehhorn 

Arnold 

Analysis of oxygen 

exchange-limited 

transport and 

chemical stresses in 

perovskite-type 

hollow fibers 

Materials Chemistry and 

Physics 

2012, Vol 135, pp. 

594-603 

9.  Мовшович И.Я., 

Ткачук Н.А., 

Ткачук А.В., 

Демина Н.А. 

Экспериментальное 

определение 

контактных 

давлений в 

технологической 

системе  «пуансон 

– заготовка – 

матрица» 

разделительного 

штампа 

Кузнечно-штамповочное 

производство. 

Обработка материалов 

давлением 

2012, №9. С. 25-30 

10.  Ищенко О.А., 

Демина Н.А., 

Грабовский А.В., 

Ткачук Н.А. 

Моделирование 

напряженно-

деформированного 

состояния базовых 

плит 

разделительных 

штампов 

Кузнечно-штамповочное 

производство. 

Обработка материалов 

давлением 

2012, №9. С. 40-44 

11.  Ткачук Н.Н., 

Ткачук Н.А. 

Моделирование 

контактного 

взаимодействия 

плоского штампа с 

полупространством 

Кузнечно-штамповочное 

производство. 

Обработка материалов 

давлением 

2012, №10. С. 11–17 

12.  Григоров О.В. 

Stryzhak V.V., 

Zaytsev Y.I. 

Optimal control of 

weight lifting crans 

 

XXVI MicroCAD 

International Scientific 

Conference. University of 

Miskolc, 

29-30 March 2012, 

6с 

13.  Григоров О.В. 

Gubsky S.O., 

Okun A.O. 

Ways of considering 

thickness metal on 

indicators coercive 

force 

 

XXVI MicroCAD 

International Scientific 

Conference. University of 

Miskolc, 

29-30 March 2012, 

7с 

14.  Grigorov O. V., 

Konorle A. V. 

Individual fatigue 

limits definition 

using modernized 

Weibull equation 

parameters 

Annals of the University 

of Petrosani. Mechanical 

Engineering. – Petroshani-

Romania 

2012. – № 12. – P. 

59-73. 
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15.  Pogrebnyak A. D.,                         

Beresnev V. M.,  

Shpak A. P., 

Konarskii P.,  

Komarov F. F., 

Kirik G. V.,                        

Makhmudov N. A.,  

Kolesnikov D. A., 

Uglov V. V., 

Sobol O. V., 

Kaverin M. V.,                   

Grudnitskii V. V. 

Effect of deposition 

parameters on the 

superhardness and 

stoichiometry of 

nanostructured Ti–

Hf–Si–N films 

Russian Physics Journal 2012 

– Vol. 54. 

– No. 11. 

– Р. 1218–1225. 

16.  Sobol’ O. V., 

Andreev A. A., 

Stolbovoi V. A.,  

Fil’chikov V. E. 

Structural phase and 

stressed state of 

vacuum arc 

deposited 

nanostructural Mo–N 

coatings controlled 

by substrate bias 

during deposition 

Technical Physics Letters 

 

2012. Vol. 38. – No. 

2.  

– Р. 168–171. 

 

17.  Sobol’ O. V., 

Andreev A. A., 

Gorban’ V. F., 

Krapivka N. A., 

Stolbovoi V. A., 

Serdyuk I. V., 

Fil’chikov V. E.  

 

Reproducibility of 

the single-phase 

structural state of the 

multielement high-

nb entropy Ti–V–Zr–

–Hf system and 

related superhard 

nitrides formed by 

the vacuum-arc 

method 

Technical Physics Letters 2012.  

– Vol. 38.  
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– 129. 

 

22.  Domnin I.F., 

Yemelyanov 

L.Ya., Lyashenko 

M.V., Chernogor 

L.F. 

Solar eclipse of 

August 1, 2008, 

above Kharkov: 1. 

Results of incoherent 

scatter observations 

Geomagnetism and 

Aeronomy. 

V. 53, № 1. – С. 113 

– 123. 

23.  G.V. Kamarchuk, 

A.P. Pospelov, 

I.G. Kushch. 

Sensors for exhaled 

gas analysis: an 

analytical review 

Volatile biomarkers: non-

invasive diagnosis in 

physiology and medicine. 

Ed. by A. Amann and D. 

Smith. Chapter 16, p. 

279-314. 

To be published by 

Elsevier 

(Amsterdam) on May 

2013. 

24.  Г.В.Лісачук 

Л.А.Білостоцька 

Ю.Д.Трусова 

Е.Ю.Федоренко 

Л.В.Павлова 

Е.Б.Дайнеко 

 

Нефриттованные 

глазури для фарфо-

ра хозяйственно- 

бытового назначе- 

ния 

Стекло и керамика  

25.  Г.В.Лисачук 

Л.П.Щукина 

В.В.Цовма 

Л.А.Белостоцкая 

Ю.Д.Трусова  

 

Оценка 

пригодности  

глинистого сырья  

для производства 

стеновой и 

фасадной кераміки 

Стекло и керамика  

26.  Л.З.Лубяный, 

И.А.Чичибаба та 

ін. 

Оптимизация 

феррозондов с 

многослойными 

плёночными 

сердечниками 

 

Известия РАН  

27.  Maliarenko Ievgen Grid – Connected 

Renewable Energy 

System, Series of 

Distributed Energy 

Resources 

13
th

 International 

Symposium PARNU 2013 

“Topical Problems in the 

Fielde of Electrical and 

Power Engineering” 

 

28.  Butova Olga Features of the 

Control of 12-pulse 

Compensated 

Controlled Rectifier 

13
th

 International 

Symposium PARNU 2013 

“Topical Problems in the 

Fielde of Electrical and 

Power Engineering” 

 

29.  G. Haack, 

M. Moskalets,  

M. Büttiker 

Glauber coherence of 

single electron 

sources 

  

http://www.maikonline.com/maik/articleParamSearch.do?author=%D0%9B.+%D0%A4.+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80


 93 

30.  F. Battista, 

M. Moskalets, 

M. Albert,  

P. Samuelsson 

Quantum heat 

fluctuations of single 

particle sources 

  

31.  Михайлов И.Ф. 

Батурин А.А., 

Михайлов А.И , 

Фомина Л.П. 

Рентгенофлуоресце

нтный анализ 

следов золота в 

ионообменной 

смоле  

Заводская лаборатория, 

Російська Федерація 

 

32.  Михайлов И.Ф., 

В.В. Белозеров, 

Батурин А.А., 

Михайлов А.И. 

Количественный 

анализ 

структурных 

отражений в 

спектре 

рентгеновской 

флуоресценции 

Заводская лаборатория, 

Російська Федерація 

 

33.  Домашевская 

Э.П., Терехов 

В.А., Турищев 

С.Ю., Коюда 

Д.А., Румянцева 

Н.А., Першин 

Ю.П., 

Кондратенко 

В.В. 

Синхротронные 

исследования 

многослойных 

нанопериодических 

структур Si/Mo/Si . 

. . c-Si (100) 

Физика твердого тела, 

Російська Федерація 
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VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених 

 

Молоді вчені НТУ «ХПІ» протягом 2012 року отримали: Премію Кабінету Міністрів 

України – 1, Стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих 

вчених – 1, Іменну стипендію Харківської обласної державної адміністрації для 

обдарованих молодих науковців – 2. Радою молодих вчених організовано та проведено 9 

конференцій та семінарів з участи представників 20 ВНЗ України. В 2012 році переможцями 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали 51 студент. На базі 

НТУ «ХПІ» проведено 10 студентських конференцій та семінарів міжнародного, 

всеукраїнського та регіонального рівня, з них 5 було включено до плану МОНМС України. 

Студентами отримано 18 патентів на винаходи (у співавторстві). Загальна кількість 

публікацій за участю студентів - 1092 одиниці, з них самостійно 307.  

 
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 % 

2012 50 % 402 80 % 
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VIII Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками 

 

  Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія» (засно-

вано в 1958 р.) - виконано 63 госпдоговори обсягом 2266 тис. грн., опубліковано 1 

монографію, 1 посібник, 44 наукові статі, зроблено 42 доповіді на конференціях, отримано 3 

патенти на винаходи, проведено 1 міжнародну та 1 Всеукраїнську конференцію, взято участь 

в 5 міжнародних та всеукраїнських виставках. 

  Науково-дослідний комплекс по вивченню газодинамічних та теплофізичних 

процесів в турбомашинах -  виконано 2 госпдоговори обсягом 174 тис. грн., опубліковано 1 

монографію, 25 статей, зроблено 20 доповідей на конференціях, проведено 1 Всеукраїнську 

наукову конференцію, взяли участь в 3-х міжнародних та всеукраїнських виставках, 

отримано дипломом «Переможець Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий товар 2012 

року» та Золоту медаль на Всеукраїнському конкурсі-виставці «Кращий вітчизняний товар 

року» (виставкова акція «Барвиста Україна»).  

  Центр трансферу технологій (створено у 2004 р.) - підготовлено 2 бізнес-плани для 

технологій, створених в НТУ «ХПІ», які на ХІV Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів 

підприємницької діяльності серед молоді посіли 2 місце і на ІІІ міжнародному конкурсі 

бізнес-планів (Барні школа бізнесу і Університетом Хартфорда, США) вийшли до фіналу.  

Навчально-науково-виробничий комплекс «Силіконова долина» (засновано у 2009 

р.) - проведені науково-дослідні та інжинірингові роботи в галузі розробки програмного 

забезпечення на замовлення ТОВ «Телесенс» (обсяг фінансування 150 тис. грн.). 

Навчально-дослідницький клас-кластер «Політехнік-125» (засновано у 2009 р.) - 

обсяг виконаних госпдоговорів – 163,8 тис. грн. Опубліковано 41 наукову статтю, зроблено 79 

доповідей на конференціях, проведено щорічну міжнародну науково-технічну конференцію. 

Академічний центр компетенції IBM (засновано у 2010 р.) - підготовлено 

навчально-методичні матеріали для курсів зі спеціальності «Консолідована інформація», 

розроблено програми курсів та лабораторні роботи, пов’язані із застосуванням програмного 

забезпечення та технологій IBM. Аспірантка пройшла стажування в Університеті Ліон.  

НДЦ «Промислова безпека і технічний аудит» (засновано у 2009 р.) -  об’єм 

виконаних госпдоговорів становить 327 тис. грн., отримано 2 патенти України та 1 патент 

Росії на винахід, опубліковано 5 наукових статей. 

Центр нових інформаційних технологій, регіональний сегмент мережі «УРАН» 

(створено у 1997 р.) - проводиться подальший розвиток волоконно-оптичної мережевої 

інфраструктури, залучення додаткових інформаційних ресурсів від видавців електронних 

наукових публікацій, організація додаткових сервісів у мережі «УРАН».  
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ІX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

 Протягом 2012 року науковими співробітниками НТУ «ХПІ» проводилося активне 

наукове та науково-технічне співробітництво по прямим договорам із 107 вищими 

навчальними закладами та фірмами з 34 країн світу, такими як США, Німеччина, Австрія, 

Росія, Таджикистан, Польща, Греція, Угорщина, Франція, Словенія та ін. За кордон з метою 

проведення спільних наукових досліджень та стажувань в 2012 році виїжджали 345 наукових 

співробітників, викладачів, аспірантів та студентів. Кількість грантів, отриманих на наукову 

роботу від міжнародних фондів та організацій у 2012 році, дорівнює 73. НТУ «ХПІ» приймав 

участь у виконанні 34 міжнародних проектів (24 освітніх та 10 науково-дослідних), в тому 

числі по програмах: TEMPUS – 6 проектів, UNESCO – 1, CRDF – 2, Програма ім. Л.Ейлера – 

8, ProFund – 1, Сьома Рамкова програма ЕС – 3, EUREKA – 1, ДААД – 3, AYESEC – 1, 

проект НАТО – 1, проект «Науково-технічний центр НТУ «ХПІ», УПЕК, 

Pro/TECHNOLOGIES, PTC» - 1, Еразмус Мундус – 1, BMBF – 1, проект «Graduiertenkolleg» - 

1, програма 2201250 «Наукове стажування студентів, аспірантів, науково-педагогічних 

працівників у провідних вузах світу» - 16, програма «Studienreisen» - 14, програма 

«Восточное партнерство» - 6. 

 В 2012 році основними напрямами міжнародного наукового і науково-технічного 

співробітництва кафедр НТУ “ХПІ» були галузі енергозбереження, інформаційних 

технологій, систем управління, керамічних і композиційних матеріалів, нанотехнологій, 

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 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

Австрія Клагенфуртський 

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. 

16 студентів 

НТУ«ХПІ» навчались 

на мовних курсах,  10 

викладачів та 

науковців, 7 студентів  

пройшли наукове 

стажування у 

Клагенфуртському 

університеті. 

Прийнято в 

НТУ«ХПІ» 33 

викладача та студента  

з Клагенфурту. Було 

видано сумісний 

навчальний посібник 

з російської мови для 

австрійських студен-

тів, проводиться 

наукова робота у 

проекті дослідження 

соціолінгвістичної 

ситуації в Україні.  
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

Австрія ТОВ «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 НТУ «ХПІ» 

пройшли стажування 

в Gmb&CoKG м.Грац  

Австрія Fachhochschule 

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 

Нанотехнологій 

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-

2016рр. 

 

Участь 2 науковців 

КНЦ у міжнародних 

конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер 
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

Казахстан РГКП «Східно-

Казахстанський 

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 із 

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 

політехнічний 

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 

згоряння в НТУ«ХПІ»  

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. 
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

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 

політехнічний 

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 

Нідерланди  Фірма 

«STMicroelectronicsN

V» 

Участь у спільних 

міжнародних 

науково-

дослідних 

проектах, 

співробітництво у 

галузі електроніки 

Договір 2007-

2016рр. 

Обмін науковою 

інформацією у галузі 

електроніки. Участь у 

18-ій міжнародній 

конференції «Силова 

електроніка та 

енергоефективність». 

Нідерланди Академія збройних 

сил генерала 

М.Р.Штефаніка 

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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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

Німеччина Магдебургський 

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 

НТУ«ХПІ» пройшли 

навчання та 

стажування в 

Магдебурзькому 

університеті, три 

студента 

Магдебургського 

університету 

протягом семестру 

навчалися в 

НТУ«ХПІ».  

Німеччина 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 

НТУ«ХПІ» пройшли 

стажування в ТУГГ 

по програмі Л.Ейлера 

по темі «Інформаційні 

технології». 

Німеччина Університет Мартіна 

Лютера, факультет 

інженерних наук 

Участь в спільних 

наукових 

проектах в галузі 

фізики твердого 

тіла. 

Договір 2005-

2015рр. 

2 студента НТУ«ХПІ» 

пройшли навчання по 

програмі ДААД. 

Пройшов семестрове 

навчання в 

НТУ«ХПІ» 1 студент 

Університету Мартіна 

Лютера 
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

Німеччина Берлінський 

університет ім. 

Гумбольда 

Участь в спільних 

наукових 

проектах в галузі 

мовознавства. 

Підготовка 

спільних 

підручників, 

словників. 

Договір 2010-

2012рр. 

1 професор 

НТУ«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» 

Німеччина 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 

НТУ«ХПІ» в Алушті. 

Один німецький 

фахівець пройшов 

стажування в 

НТУ«ХПІ» 

Німеччина Технічний 

університет Ахену 

Науково-технічне 

співробітництво, 

участь в спільних 

науково-

дослідних 

програмах, обмін 

студентами, 

викладачами на 

стажування. 

Договір 2010-

2013рр. 

4 викладача 

НТУ«ХПІ» пройшли 

стажування в 

університеті Ахену по 

програмам ДААД та 

Л.Ейлера 

Німеччина Технічний 

університет м. 

Дрезден 

Науково-технічне 

співробітництво, 

участь в спільних 

науково-

дослідних 

програмах. 

Участь в 

стипендіальних 

програмах. 

Договір з 

2006р., дійсний 

безстроково 

3 студента НТУ«ХПІ» 

пройшли включене 

навчання в 

Дрезденському 

університеті 
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

Німеччина 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 

НТУ«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 

НТУ«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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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

Респ. 

Корея 

Донггук університет, 

Центр досліджень 

квантово-

функціональних 

напівпроводників 

Участь в спільних 

науково-

дослідних 

проектах та 

конференціях, 

обмін науковими 

публікаціями, 

обмін 

викладачами, 

аспірантами, 

докторантами. 

Договір 2010-

2015рр. 

2 науковця 

НТУ«ХПІ» пройшли 

стажування в Р.Корея, 

підписано 

господарчий договір. 

Росія Санкт-

Петербурзький 

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 

НТУ«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. 
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

Росія Московський 

державний технічний 

університет ім. 

Баумана (МДТУ ім. 

Баумана) 

Спільна наукова 

робота по 

координації 

фундаментальних 

досліджень з 

НДПК інститутом 

«Молнія» НТУ 

«ХПІ» 

Договір 2011- 

2016рр. 

3 науковця 

НТУ«ХПІ» 

виїжджали до МТУ 

ім. Баумана на 

наукову роботу. 3 

науковця МДТУ ім. 

Баумана приймали 

участь у наукових 

міжнародних 

конференціях 

НТУ«ХПІ» та 

науковій роботі 

НДПКІ «Молнія». 

Участь 3 вчених 

МДТУ ім. Баумана в 

ХVІ Міжнародному 

конгресі 

двигунобудівників в 

НТУ «ХПІ». 

Росія Ульяновський 

технічний 

університет 

Підготовка 

спільних проектів 

в галузі технології 

машинобудування 

Договір 2004-

2014рр. 

Обмін досвідом 

роботи у галузі 

машинобудування. 

Участь у 

конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер. 

Росія П’ятигорський 

державний 

технологічний 

університет  

Робота в спільних 

наукових та 

освітніх проектах, 

практична 

підготовка 

студентів, 

підвищення 

кваліфікації 

співробітників.  

Договір 2009-

2012рр. 

Обмін досвідом 

роботи у галузі 

електромашинобудув

ання. Участь у 

конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер. 

Росія Інститут 

Східознавства РАН 

Співробітництво в 

галузі економіки. 

Договір 2005-

2014рр. 

Участь у 

конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер. 
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

Росія Московський 

державний агро-

інженерний 

університет ім. 

В.П.Горячкіна 

Участь у спільних 

науково-

дослідних 

проектах. 

Договір 2005-

2015рр. 

2 науковця 

НТУ«ХПІ» пройшли 

стажування в МДАІУ 

ім. Горячкіна у галузі 

автомобіле- та 

тракторобудування, 

ознайомилися з 

навчальними 

планами. Було 

спільно розроблено 2 

підручника.  

Росія Бєлгородський 

державний 

технологічний 

університет ім.. 

В.Г.Шухова 

Реалізація 

спільних освітніх, 

наукових та 

культурних 

програм. 

Договір 2006-

2016рр. 

2 науковця 

НТУ«ХПІ» 

виїжджали для 

виконання наукової 

роботи до 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.Ломоносова, 

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 

НТУ«ХПІ» 

виїжджали для 

виконання наукової 

роботи до МІТХТ ім. 

Ломоносова, було 

підготовлено 5 

підручників та нових 

методик викладання.  
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

Росія Московський 

державний 

технологічний 

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 

НТУ«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 Держстандарт РФ, 

Всеросійський 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-

Петербурзький 

Інститут хімії 

силікатів ім. І.В. 

Гребенщікова  

Науково-технічне 

співробітництво, 

участь в спільних 

науково-

дослідних 

програмах, 

розробка 

інноваційних 

проектів  

Договір з 

2015р., дійсний 

безстроково 

Участь 3 науковців 

НТУ «ХПІ» в роботі 

міжнародної 

конференції «Сучасні 

технології 

тугоплавких 

неметалевих і 

силікатних 

матеріалів», яка 

проходила на базі 

Інститут хімії 

силікатів ім. І.В. 

Гребенщікова 

(м.Санкт-Петербург) 
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

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 

2015р., дійсний 

безстроково 

Участь вчених РАН у 

18-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 

Розроблена 

інтенсивна технологія 

отримання активного 

оксиду магнія для 

виробництва 

вогнетривів. 

Опубліковано 2 

статті, в НТУ «ХПІ» 

захищено 1 канд. 

дисертацію. 

Розпочато розробки в 

галузі ниткоподібних 

кристалів титанових 

металів. Науковий 

напрямок включено 

до Федеральної 

цільової науково-

технічної програми 

РФ. 

Росія ГОУ ВПО 

«Кубанський 

державний 

технологічний 

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 НТУ «ХПІ» 

прочитав курс лекцій 

з хімічної технології в 

Куб.ДТУ, участь 2-х 

вчених Куб.ДТУ в 

міжнародному 

науково-технічному 

семінарі «Високі 

технології в 

машинобудуванні: 

тенденції розвитку». 
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

Румунія Університет 

м. Петрошані 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

науки, участь у 

міжнародних 

конференціях. 

 

Договір 2005-

2016рр. 

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 і 

проведена сумісна 

конференція по 

інформаційним 

технологіям в 2012 

році. 

Румунія Політехнічний 

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 НТУ «ХПІ» 

Румунія Технічний 

університет нафти і 

газу, м. Плоешті 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

науки та 

культури. 

Академічний 

обмін студентами. 

Договір 2008-

2012рр. 

Досягнута 

домовленість і 

проведена спільна 

конференція по 

інформаційним 

технологіям в 2012 

році. 

Словенія Університет м. 

Марібор, 

м. Любляни 

Наукова робота 

над спільним 

проектом 

ТЕМПУС 

«Інтернаціоналіза

ція для спільного 

навчання». 

Угода 2010-

2013рр. 

2 науковця 

НТУ«ХПІ» 

працювали по темі 

Проекту ТЕМПУС в 

Університеті Марібор. 

2 науковця 

Університету Марібор 

приймали участь у 

робочій нараді по 

проекту ТЕМПУС в 

НТУ «ХПІ» 

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. 
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

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 

Швейцарія 

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 НТУ «ХПІ» 

провели обговорення 

питань по 

подальшому 

інвестиційному 

проекту ІВМ. В 

НТУ«ХПІ» створено 

Академічний центр 

компетенції ІВМ, 

надані безкоштовно 

найновіші технічні і 

програмні ресурси 

компанії ІВМ для 

підвищення 

кваліфікації студентів 

факультету 

інформатики 

НТУ«ХПІ». 
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

Таджикиcт

ан 

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». 

Таджикиcт

ан 

Міністерство 

енергетики 

Республіки 

Таджикистан 

Підвищення 

кваліфікації в 

НТУ «ХПІ» 

співробітників 

Міністерства 

енергетики 

Договір з 

2005р., дійсний 

безстроково 

 

НТУ «ХПІ» відвідала 

делегація на чолі з 

Послом 

Таджикистану в 

Україні та Міністром 

освіти Таджикистану. 

Проведено 

переговори про 

подальше 

співробітництво. 

2 вчених НТУ «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 програму 

підготовки кадрів для 

електроенергетичної 

системи 

Таджикистану. 

Туреччина Університет Докуз 

Ейлюль м. Ізмір 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

науки та 

культури.  

Договір 2008-

2012рр. 

Обмін науковими 

публікаціями. 
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

Угорщина Мішкольцький 

університет (МУ) 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

участь у спільних 

проектах, 

міжнародних 

конференціях, 

обмін 

підручниками в 

галузі 

машинобудування 

та економіки. 

Договір 2009-

2014рр. 

10 студентів 

НТУ«ХПІ» пройшли 

виробничу практику, 

5 викладачів 

НТУ«ХПІ» пройшли 

наукове стажування в 

Мішкольцькому 

університеті, 

6 угорських студентів 

пройшли включене 

навчання в 

НТУ«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 Нанотехнологій, 

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-

2016рр. 

10 студентів пройшли 

переддипломні 

практики за останні 5 

років. 
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

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 та 2-х 

студенток кафедри 

делової іноземної 

мови та перекладу 

НТУ «ХПІ» в галузі 

міжкультурної 

комунікації.  

Опоблікована спільна 

стаття.  

Чехія Технічний 

Університет Ліберец 

Спільна розробка 

наукових програм, 

підручників. 

Стажування 

студентів, спільні 

публікації. 

Науково-технічне 

співробітництво, 

участь в спільних 

науково-

дослідних 

програмах 

 

Договір 2009-

2016рр. 

Участь 2х чешських 

науковців у 

міжнародних 

конференціях 

MicroCAD та 

Інтерпартнер 

Швейцарія Фірма «Сопровед 

СА» м. Фрібург 

Обмін науковими 

публікаціями у 

галузі 

машинобудування 

Створення і 

розробка нового 

міжнародного 

бізнес-

університету по 

бізнес-

адмініструванню. 

Договір 2005-

2016рр. 

Обмін науковими 

публікаціями у галузі 

машинобудування. 2 

науковця НТУ «ХПІ» 

прийняли участь у 

міжнародних 

конференціях. 
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Країна-

партнер 

Установа-партнер Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати 

та публікації 

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-

університету 

зустрічались із 

студентами кафедри 

автоматизованих 

систем управління 

НТУ «ХПІ». Були 

відібрані 2 студента 

кафедри АСУ, які 

прийняли участь в 

дистанційному курсі 

та прослухали курс по 

комп’ютерним 

технологіям Лайнеус-

університету.  
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X. Інформація про наукову та науково-технічну  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. Співпраця у 2012 році 

ілюструється наступними даними: діє 1 спільний науково-дослідний інститут; 7 центрів 

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 16 науково-технічних конференцій і семінарів; видано 3 монографії, 2 наукових 

журнали, 1 підручник та 6 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  в установах НАН України. 

Спільно з науковими установами НАН України  та національними галузевими  

академіями наук  ведуться роботи за такими напрямами: розробка нових видів медичних 

імплантатів з біоінертними функціональними покриттями;  удосконалення конструкцій і 

матеріалів ядерних реакторів; створення електроприводів та перетворювальних пристроїв; 

джерел електроживлення; комп’ютеризованих систем керування; використання 

електромагнітних технологій; вивчення проблем корозії та протикорозійного захисту 

металів; розробка фото енергетичної установки на основі багато перехідних кремнієвих 

сонячних елементів; розробка технологій екстракції олій  тощо. 
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ХІ. Заходи, здійснені спільно з Харківською обласною державною адміністрацією та 

спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення 

регіональних потреб. 

 

Згідно розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 24 липня 2000 

року № 703 "Про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації в області 

науки" проводиться щорічний конкурс на здобуття іменних стипендій Харківської обласної 

державної адміністрації для видатних вчених за участю 11 провідних вчених університету-

експертів галузевих комісій. За результатами конкурсу у 2012 році вченими університету 

отримані 4 іменні стипендії.  

Спільно з облдержадміністрацією Харківської області  проведено ряд виставкових 

заходів: виставка – презентація Харківської області в рамках загальнодержавної 

виставкової  акції  «Барвиста Україна» та на Курському міжнародному ярмарку.  

Провідні вчені НТУ «ХПІ» приймають участь в роботі обласної постійно діючої 

комісії з розробки та впровадження енергоефективних технологій в промисловості та 

сільскому господарстві регіону. До бази даних проектів комунального підприємства 

Харківської обласної ради «Індустріальний парк «Рогань» включено 5 інноваційних 

проектів: «Комбінована схема локальної очистки промивних вод гальванічний ліній», 

«Розробка, виробництво і реалізація неінвазивного ультразвукового термометра внутрішніх 

органів пацієнта»; «Модифікація поверхонь деталей із алюмінієвих сплавів для одержання 

матеріалів із високими експлуатаційними властивостями»; «Гальваноплазмове обробка 

поверхні деталей із алюмінієвих сплавів»; «Автономний біоенергетичний центр для 

вироблення електричної і теплової енергії, а також органічних добрив, з відходів 

сільськогосподарського виробництва». 
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ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової 

діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних 

наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність. 

 

В НТУ «ХПІ» підтримується розвиток інформаційного забезпечення діяльності 

винахідників необхідними їм для створення об’єктів інтелектуальної власності матеріалами 

із фондів НТБ університету, бібліотек міста Харкова. Забезпечується доступ читатчів до 

інформаційних ресурсів міжнародних організацій: Асоціації «Інформатіо-консорціум», 

Асоціації регіональних бібліотечних консорціумів (АРБІКОН), «Ірбіс-корпорації», 

Консорціуму ELibUkr , Асоціації користувачів та розробників електронних бібліотек і нових 

інформаційних технологій (ЕБНІТ), регіональних асоціацій. 

Бібліографічні БД НТБ поповнено 40 367 записами, а повнотекстові – 786 

документами. Фонд бібліотеки складає 1 453 414 примірників. 

Безкоштовний доступ до ресурсів на корпоративних засадах: Банк даних 

автоматизованої системи Російського зведеного каталогу з науково-технічної літератури (АС 

РСвК НТЛ), щорічне поповнення біля 30 тис. записів; Бібліографічна БД російських 

періодичних видань «МАРС», поповнення зведеної бази даних у 2012 році становить 270 000 

бібліографічних записів; Ресурси проекту «Придніпровський корпоративний каталог» 

(ПКК); Ресурси «ІРБІС-корпорації» надають доступ до бібліографічної інформації понад 150 

бібліотек Росії та України. 

Доступ до ресурсів за передплатою: БД «Ліга: Закон» складає більше 650 000 

інформаційних одиниць; БД  «EBSCO» – 11 БД на умовах членства в «Інформатіо-

консорціумі»; Науково-освітня телекомунікаційна мережа «Уран», як члену асоціації 

користувачів мережі. 

Ресурси, доступні за авторизацією: БД ETDE WEB – 4 410 000 бібліографічних 

записів; БД Springer SpringerLink – одна з провідних світових інтерактивних БД. 
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ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 

межах робочого часу викладачів. 

 

Результати найбільш ефективних наукових досліджень, виконаних викладачами 

університету в межах робочого часу, наведені в таблиці: 

 

Тема НДР Науковий 

керівник 

Науковий результат Значимість наукового 

результату 

1. Дослідження 

двигунів з ротором, 

що котиться, для без 

редукторного 

електроприводу 

пристроїв 

автоматики 

Наній В. В.,доцент 

кафедри 

електричних 

машин 

Створено 

експериментальний 

зразок безредукторного 

електроприводу на базі 

двигуна з ротором, що 

котиться 

Отримано акт 

впровадження методик 

3D моделювання в 

практику проектування 

електричних машин в 

Університеті ім..Отто 

фон Геріке (Магдебург, 

Німеччина) 

2. Пошук 

перспективних 

шляхів 

удосконалення 

процесів і 

конструкцій 

двигунів 

внутрішнього 

згоряння 

Парсаданов І.В., 

професор кафедри 

двигунів 

внутрішнього 

згоряння 

Розроблено основи 

оптимізації робочих 

процесів двигунів, що 

працюють на 

стисненому повітрі та 

низькокалорійному газі. 

Визначено резерви 

підвищення ресурсної 

міцності поршня 

легкомоторного 

авіаційного двигуна 

Покращення 

екологічних показників 

двигуна. 

Забезпечення економії 

палив (оформлено 

заявку на патент). 

3. Синтез та 

дослідження 

гетероциклічних 

сполук з 

потенційною 

біологічною 

активністю 

Міхедькіна О.І., 

професор кафедри 

органічної хімії, 

біохімії та 

мікробіології 

Отримано ряд 

органічних сполук, які 

регулюють ріст 

злакових рослин 

Результати будуть 

впроваджені у 

сільському 

господарстві для 

покращення 

урожайності зернових 

культур (різних сортів 

ячменя) 
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Тема НДР Науковий 

керівник 

Науковий результат Значимість наукового 

результату 

4.Розробка 

методології та 

високоефективних 

методів 

інтегрованого 

стратегічного 

управління 

проектами та 

програмами 

розвитку виробничо-

економічних систем 

Кононенко І.В., 

професор кафедри 

стратегічного 

управління 

Створено метод 

оптимізації портфеля 

проектів національного 

рівня на основі 

моделювання наслідків 

реалізації проектів в 

галузях промисловості 

України 

Розроблений метод 

оптимізації портфеля 

проектів вперше в 

світовій практиці 

дозволяє оцінити 

наслідки реалізації 

комплексу проектів для 

видів економічної 

діяльності країни, 

починаючи із стадії 

наукових досліджень і 

закінчуючи 

використанням 

результатів 

5. Розробка 

ліпосомальних 

лікарських 

препаратів, що 

містять 

антиоксиданти 

Краснопольський 

Ю.М., професор 

кафедри 

біотехнології 

Отримано 

наночастинки, що 

містять гідрофобні 

антиоксидантні 

речовини 

Вивчено можливість 

отримання 

мобілізованих зразків 

ліпосом 

Вивчено технологічні 

параметри отримання 

наночастинок методом 

екструзії при високому 

тиску (500-1000 бар) та 

стабільність отриманих 

зразків при зберіганні в 

умовах з різними 

температурними 

режимами 

Вперше отримано 

лікарські форми 

фармакологічно 

активних речовин 

(вітаміну Е а-

токоферолу та інш), що 

дозволило 

використовувати дані 

препарату для 

ін’єкційного 

введення.Це дає 

реальну можливість 

підвищити 

біодоступність 

лікарських засобів.  
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Тема НДР Науковий 

керівник 

Науковий результат Значимість наукового 

результату 

6. Вимірювання 

концентрації 

електронів з 

використанням 

поляризаційних 

ефектів 

Скворцов Т.О., 

доцент кафедри 

радіоелектроніки 

Розроблено спосіб 

вимірювання 

концентрації 

електронів з 

використанням 

поляризаційних ефектів 

(патент України на 

корисну модель 

№68436) 

Отримано формулу для 

оцінки нижньої межі 

дисперсії вимірювання 

концентрації 

електронів 

запропонованим 

способом (межі 

Крамера-Рау) 

Розробку впроваджено 

в процес вимірювання 

параметрів іоносфери 

за допомогою радару 

некогерентного 

розсіяння. 

За допомогою 

принципово нового 

програмного 

забезпечення обробки 

та аналізу даних 

оброблено 

експериментальні дані 

для фази зростання 24-

го циклу активності 

Сонця. В варіаціях  

іонного складу 

зовнішньої іоносфери 

виявлено ряд 

особливостей, що не 

спостерігалися раніше 

7. Дослідження 

фізико-хімічних 

властивостей систем 

з міжфазовими та 

поверхневими 

взаємодіями 

Сахненко М.Д., 

професор кафедри 

фізичної хімії 

Досліджені фізико-

хімічні властивості 

складних каталізаторів 

на основі оксидів 

кобальту та цирконію в 

процесі  окиснення 

аміаку до NO у 

виробництві нітратної 

кислоти 

Запропоновані 

каталізатори та режими 

їх використання 

дозволяють значно 

знизити викиди N2O – 

потужного 

парниковотвірного газу 

8. Наукові методи та 

засоби підвищення 

ефективності 

виробництва та 

споживання енергії 

Лазаренко О.П., 

професор кафедри 

електричних 

станцій 

Розроблено модель 

оптимального 

розподілу 

електроенергії з метою 

мінімізації втрат в 

трансформаторах та 

лініях 

Має наукову новизну та 

практичне значення для 

України : підвищує 

енергоефективність та 

знижує втрати 

електроенергії на 5-10% 
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Тема НДР Науковий 

керівник 

Науковий результат Значимість наукового 

результату 

9.Синтез, структура 

та фізичні 

властивості 

перспективних 

наноструктурованих 

композиційних 

матеріалів 

Пугачов А.Т., 

професор кафедри 

фізики металів та 

напівпровідників 

Одержана нова 

інформація, що 

стосується дії теплових 

та радіаційних факторів 

на стійкість та 

довговічність 

перспективних 

матеріалів, які,зокрема, 

можуть знайти 

застосування у 

реакторобудуванні, 

аерокосмічній техніці 

та інших галузях. 

Проведено 

вдосконалення 

програми New Profile 

для наукових 

розрахунків 

Отримані результати 

будуть застосовані при 

розробці методів 

виготовлення та 

обробки нових 

композиційних 

матеріалів, придатних 

для використання в 

екстремальних умовах 

10. Синтез та 

дослідження впливу 

наночасток на 

технологічні 

параметри 

матеріалів 

Дістанов В.Б., 

доцент кафедри 

органічного 

синтезу і 

нанотехнологій 

Вперше розроблені нові 

состави лакофарбових 

матеріалів з 

використанням 

наноматеріалів, які 

приводять до 

покращення 

механічних 

властивостей покриттів 

забарвлених металевих 

матеріалів 

Отримані матеріали на 

20-30% покращують 

аналогічні 

характеристики 

емалюй, які 

використовуються 

зараз 
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XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 
  

Враховуючи роль Національного технічного університету « Харківський політехнічний 

інститут» , який має потужний 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 обладнанні. 

 

№ 

з/п 

Назва приладу 

(українською мовою та 

мовою оригіналу) і його  

марка , фірма-виробник , 

країна походження 

Обґрунтування потреби 

закупівлі приладу 

(обладнання) в розрізі 

наукової тематики, 

що виконується 

ВНЗ/науковою установою 

Вартість, 

дол. США 

або  євро 

Вартіст

ь 

тис. 

грн. 

1.  Растровий електронний 

мікроскоп  JSM 6510 LV  

JEOL , Японія 

При  використанні наведедених 

приладів будуть досліджені  

структура і фізичні  властивості  

функціональних наноматеріалів;  

структура та властивості 

тонкоплівкових конденсора- 

них систем з екстремальними 

параметрами. 

462500  $ 3700 

2.  Рентгенівський 

дифрактометр 

XRD – 7000S  

SHIMADZU, Японія 

162500  $ 1300 

3.  Розривна машина 150kN 

Super L, Tinius Olsen, Ltd 

США  

Застосування розривної машини 

дасть можливість розробляти 

нові типи механізмів та машин в 

галузі багатометричних передач,  

варіаторів, механізмів з 

силовими просторовими 

профілями спряжених 

поверхонь. 

15000  $ 120 

4.  Диференційний скануючий 

калориметр (DSC-Q 10). 

Metler,  Швейцарія 

При використанні наведених 

приладів будуть отримані нові 

дані щодо умов дослідження в 

галузі використання 

надкритичного діоксиду 

вуглецю (СО2) в 

синтезах мономерів ,олігомерів 

та сітчастих полімерів. 

45000 $ 360 

5.  Дериватограф,  

Metler, Швейцарія 

42000  $ 336 

6.  Лазерний доплеровський 

вимірник вібрації 

неконтактного типу  LDV,  

Batford Mill Industrial 

Estate,  Lower Luton  

Roal ,Harpenden , 

Hertfordshire AL5 5ВZ , 

United Kingdom  

Даний прилад буде застосовано  

для неконтактних вимірювань 

віброшвидкості різних 

поверхонь машин і механізмів в 

діапазоні частот вібрації від 0,5 

до 22 кГц. 

Буде розроблено методи 

прогнозування динамічної 

міцності та ресурсу роторних 

систем з дефектами на рідинних 

та магнітних опорах. 

15000 $ 120 
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№ 

з/п 

Назва приладу 

(українською мовою та 

мовою оригіналу) і його  

марка , фірма-виробник , 

країна походження 

Обґрунтування потреби 

закупівлі приладу 

(обладнання) в розрізі 

наукової тематики, 

що виконується 

ВНЗ/науковою установою 

Вартість, 

дол. США 

або  євро 

Вартіст

ь 

тис. 

грн. 

7.  Дилатометр   

Dil 402 PC/4. 

Netzsh , Німеччина 

Застосування цього пристрою 

надасть можливість з високим 

ступенем достеменності 

проводити дослідження 

маловивчених областей 

багатокомпонентних оксидних 

систем ,будуть отримані новітні 

данні  щодо умов стабільного 

існування фаз та їх комбінацій в 

субсолідусній частині систем.  

44256    € 470 

8.  Комплексна система 

аналізу токсичності 

відпрацьованих газів ДВЗ 

серія СЕВ, 

фірма AVL,  Австрія 

Будуть створенні перспективні 

двигунів, що використовують 

альтернативні палива і мають 

конкурентоздатний рівень 

екологічних показників. 

60000 $ 480 

9.  Мінітунель для визначення 

твердих частинок у 

відпрацьованих газах ДВЗ, 

SPC-480,фірма AVL.   

Австрія  

200000 $ 1600 

10.  Випробувальний стенд з 

системою «PUMA» і 

навантажувальним 

пристроєм  

«ELIN»,фірма AVLю 

Австія 

800000  $/’ 6400 
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XV. 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. Прискорити прийняття нової редакції Закону України «Про вищу освіту», проект 

якого пдіготовлений робочою групою при Кабінеті міністрів України. 

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. 

НТУ «ХПІ»      

 

 


