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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 державний метрологічний еталон. За останні 4 роки вчені удостоєні 2-х Державних 

премій України в галузі науки і техніки; отримано 6 премій Президента України та 5 премій 

Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 1 премія НАН України. Фахове видання 

«Вісник НТУ «ХПІ» входить до міжнародної бази даних «Ulrich's Periodicals Directory». В 

2013 році університет увійшов до світового рейтингу QS World University Rankings-2013. 
 

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 01.01.2014 р.  складає за 

штатним розписом 1962 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  191  

докторів наук, професорів, 916 кандидатів наук, доцентів. Кількість штатних докторів наук 

на кінець минулого року зросла на 4 особи, кандидатів наук – на 8 осіб. Серед штатних 

науково - педагогічних працівників  67 % мають науковий ступінь і вчене звання. Середній 

вік науково- педагогічних працівників на протязі 4-х років залишається на рівні 49,1 років. В 

науково-дослідних інститутах та лабораторіях науково-дослідної частини університету 

працюють 241 штатних наукових  та 112  інженерно-технічних працівників, серед яких 17 

докторів та 97 кандидатів наук, 9 лауреатів Державних премій України в галузі науки і 

техніки. 
 

г) кількість виконаних робіт та обсяг їх фінансування: 

Категорії 

робіт 

2010 2011 2012 2013 

к-сть 

од. 

тис. 

грн. 

к-сть 

од. 

тис. 

грн. 

к-сть 

од. 

тис. 

грн. 

к-сть 

од. 

тис. 

грн. 

Фундаментальні 54 7657,0 56 7980,6 37 7716,7 30 7818,1 

Прикладні  37 6154,6 35 7029,8 36 8791,7 40 8394,7 

Госпдоговірні  238 4499,5 246 6137,5 254 8376,6 211 8309,0 
 

Діаграма показників обсягів фінансування та кількості виконаних робіт. 
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д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту 

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій  

В 2013 році в університеті працювали 16 спеціалізованих  вчених  рад  МОН України: 

14 – по захисту докторських за 29 спеціальностями та 2 – по захисту кандидатських 

дисертацій за 3 спеціальностями. У спеціалізованих вчених радах університету захищені 14 

докторських та 87  кандидатських дисертацій. Серед них співробітникам та аспірантами НТУ 

"ХПІ": 8 докторських, 51 кандидатська. 

 

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і 

розробок:  
 

Дослідження електрофізичних механізмів утворення і перебігу природної та 

штучної кульової блискавки у повітряній атмосфері. Науковий керівник: д.т.н., проф. 

Баранов Михайло Іванович.  

Проведена розробка та апробація нових математичних моделей природної та штучної 

кульової блискавки. Встановлені основні закономірності та електрофізичні механізми 

утворення молекулярно-плазмових утворень природної та штучної кульової блискавки у 

повітряній атмосфері. Сформульовані основні фізико-технічні умови виникнення і існування 

молекулярно-плазмових утворень природної кульової блискавки та її штучних аналогів. 

Розроблені фізико-математичні підходи до вивчення кульової блискавки мають істотне 

значення для подальшого використання нових фізичних принципів при акумуляції 

електричної енергії та отриманні її високої щільності у малих об’ємах.  

Вперше в Україні створено оригінальний дослідний зразок спеціальної високовольтної 

електрофізичної установки для дослідження у повітряній атмосфері плазмово-кластерних 

утвореннь штучної кульової блискавки. На цій дослідній установці, яка має електричну 

напругу ±5 кВ та електричну енергію біля 10 кДж, що запасається в високовольтних 

імпульсних конденсаторах, в НДПКІ “Молнія” НТУ “ХПІ” було виконано комплекс 

експериментальних досліджень плазмово-кластерних утворень, що присутні в полярізованій 

водяній оболонці штучної кульової блискавки. Ці експериментальні дослідження дозволили 

сформулювати основні електрофізичні умови та зробити науково-технічні рекомендації для 

можливості відтворення та вивчення у високовольтній лабораторії низькоенергетичних 

молекулярно-плазмових утворень штучної кульової блискавки. Експериментально 

апробований в польовіх умовах експериментальної бази НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» підхід 

для визначення основних електрофізичних характеристик для сильнострумних плазмових 

повітряних і підводних каналів високовольтних іскрових розрядів дозволяє використовувати 

отримані при виконанні цієї НДР знання для подальшого моделювання у повітряній 

атмосфері низько- і високоенергетичних молекулярно-плазмових утворень. 

 

 

Розробка методів створення нелінійних керамічних діелектричних середовищ з 

поліпшеними імпульсними електромагнітними властивостями. Наукові керівники: 

д.т.н., проф. Борисенко Анатолій Миколайович, д.т.н. Резинкін Олег Лук׳янович.  
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Розроблена і випробувана технологія виготовлення зразків нелінійних високовольтних 

формуючих ліній з розподіленими параметрами із сегнетокерамічним активним 

діелектричним середовищем. Створене технологічне обладнання для виготовлення 

експериментальних зразків керамічних виробів з сегнетокераміки.  

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 

випробування систем заземлення промислових та енергетичних об’єктів на ефективність під 

час ударів блискавок та аварійних режимів короткого замикання.  

Розроблено технологічне обладнання та відпрацьований ряд режимів синтезу 

композитних діелектричних структур з прогнозованими нелінійними електрофізичними 

властивостями для їхнього застосування у високовольтній імпульсній техніці. 

Розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє моделювати розповсюдження 

електромагнітного поля у перетині шаруватих нелінійних сегнето - магнітних формуючих 

ліній і придатне до застосування при розробці нового електротехнічного обладнання. 
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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 2013 році фундаментальними науково-

дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету. 

 

Пріоритетний напрям 1.Фундаментальні наукові дослідження з найбільш 

важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України 

та сталого розвитку суспільства і держави. 

Пріоритетний тематичний напрям 1.Найважливіші проблеми фізико-

математичних і технічних наук. 

 

Дослідження електрофізичних механізмів утворення і перебігу природної та 

штучної кульової блискавки у повітряній атмосфері. Науковий керівник: д.т.н., проф. 

Баранов Михайло Іванович. Обсяг фінансування за повний період 364337 грн. , зокрема 

на 2013 рік 155924 грн.  

Проведена розробка та апробація нових математичних моделей природної та штучної 

кульової блискавки. Встановлені основні закономірності та електрофізичні механізми 

утворення молекулярно-плазмових утворень природної та штучної кульової блискавки у 

повітряній атмосфері. Сформульовані основні фізико-технічні умови виникнення і існування 

молекулярно-плазмових утворень природної кульової блискавки та її штучних аналогів. 

Розроблені фізико-математичні підходи до вивчення кульової блискавки мають істотне 

значення для подальшого використання нових фізичних принципів при акумуляції 

електричної енергії та отриманні її високої щільності у малих об’ємах. Практична цінність 

визначається у використанні розроблених математичних моделей плазмово-кластерних 

утворень природної та штучної кульової блискавки при розробці в Україні нових потужних 

малогабаритних високоенергетичних накопичувачів та джерел електричної енергії, які 

використовуються в імпульсній електроенергетиці і фізиці високих енергій. Цінність 

результатів для навчально-наукової роботи: створені нові наукові підходи щодо подальшого 

вивчення науковцями і студентами відомого в техніці високих напруг та великих імпульсних 

струмів електрофізичного явища − кульової блискавки. По матеріалам досліджень подана до 

розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 кандидатська дисертація, опубліковані: 2 

монографії, 11 статей у журналах, що входять до науково-метричних баз даних, 24 

статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 

отримані 3 патенти України, опубліковано 15 тез доповідей на міжнародних та 

національних конференціях. 

 

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 231168 

грн., зокрема на 2013 рік 61000 грн.  

Основним науковим результатом проекту є наукове обґрунтування нових методів 

децентралізованого робастного керування запасами в умовах невизначеності та їх 

застосування для вирішення низки задач синтезу стратегій керування розподіленими 

мережами поставок в умовах невизначеності зовнішнього попиту та значень запізнювань в 

поповненні запасів, а також розробка відповідних алгоритмів і інформаційних технологій. 

Відповідність одержаних результатів світовому рівню забезпечена використанням сучасних 
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методів теорії керування в умовах невизначеності, таких як методи оптимального керування, 

методи робастного керування, методи теорії інваріантних множин тощо. 

Запропонований підхід дозволяє підвищити якість управління в порівнянні з 

результатами, які були отримані за допомогою класичних методів теорії управління 

запасами, а також у порівнянні з результатами, отриманими на основі методу прогнозуючого 

управління. Розвинутий у роботі метод синтезу децентралізованого робастного управління 

на основі методу інваріантних еліпсоїдів дозволяє зменшити обчислювальну складність 

задачі синтезу оптимальної стратегії управління запасами, а також спростити реалізацію 

алгоритму керування. 

Практична цінність отриманих результатів обумовлена підвищенням якості 

автоматизованого керування запасами в розподілених мережах поставок за рахунок 

мінімізації витрат, пов'язаних з процесами виробництва, транспортування і зберігання 

ресурсів. 

Результати роботи застосовані в учбовому процесі при підготовці фахівців за 

спеціальністю "Системний аналіз та управління", зокрема у курсах лекцій з дисциплін 

"Теорія управління", "Математичне моделювання та системний аналіз", «Оптимальні та 

конфліктно-керовані системи», а також при створенні нових комп’ютерних лабораторних 

практикумів і методичного забезпечення зазначених курсів. 

За матеріалами досліджень подана до розгляду у спеціалізовану вчену раду 1 

кандидатська дисертація та захищені 10 магістерських робіт, опубліковано 1 

монографію, 2 навчальні посібники без грифу МОН України, 9 наукових статей, 9 тез 

доповідей на міжнародних та національних конференціях. 

Спільно з облдержадміністрацією підготовлені пропозиції щодо реалізації 

концепції реформування системи місцевого самоврядування. 

 

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 180000 грн. , зокрема на 2013 рік 49082 грн.  

Основним науковим результатом є розробка та наукове обґрунтування методів синтезу 

обернених динамічних моделей та їх застосування для вирішення актуальних задач 

ідентифікації та керування складними технічними системами в умовах невизначеності.  

Новизна результатів обумовлена тім, що вперше розроблені методи синтезу обернених 

моделей для нелінійних систем на основі принципу еквівалентності ковзних режимів та 

методи керування на основі спостерігачів та компенсаторів збурень з оберненими моделями. 

Високий науковий рівень роботи обумовлено створенням методу керування, що 

забезпечує більш високий ступінь компенсації збурень в порівнянні з відомими підходами. 

Значимість та практичне застосування отриманих результатів визначаються створенням 

на їх основі інформаційних технологій керування енергоблоками атомних електростанцій, 

що забезпечило можливість знизити рівень впливу технологічних збурень по витраті пари на 

турбіну і по тепловій потужності і підвищити точність стабілізації рівня в парогенераторах. 

За матеріалами досліджень подані до розгляду у спеціалізовану вчену раду 2 

кандидатські дисертації та захищені 18 магістерських робіт,  опубліковано 1 

монографію, 2 навчальні посібники (1 - з грифом МОН України), 8 статей у журналах 

та 5 тез конференцій, що входять до наукометричних баз даних. 

 

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 240000 грн. , зокрема на 2013 рік 93428 грн.  

Для дослідження вимушених коливань багатошарових пластин та пологих оболонок 

симетричної структури, а також для вивчення параметричних коливань багатошарових 

пластин, які мають довільну форму плану, набув подальшого розвинення новий 
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оригінальний метод дискретизації рівнянь руху. Метод розроблено в рамках класичної теорії 

оболонок та уточненої теорії першого порядку при застосуванні багатомодової апроксимації. 

Запропонований метод базується на використанні  теорії R-функцій, варіаційних методів та 

методу Рунге-Кута. Розроблено алгоритми знаходження критичного навантаження та 

власних частот багатошарових пластин, навантажених в серединній площині. Розроблено 

модифікований підхід до аналізу вимушених резонансних коливань квазілінійних 

механічних систем із внутрішнім резонансом, в основі якого лежить узагальнена концепція 

нормальних форм Шоу-П’єра. Запропонований метод дослідження використано до аналізу 

вимушених коливань однодискового ротора з ізотропними нелінійно-пружними опорами та 

валом. Метод також застосовано до моделей ротора з безмасовими і з масивними нелінійно-

пружними опорами. Вивчено динамічну поведінку пластин з композитних матеріалів, які 

мають часткову деламінацію. В рамках розробленого алгоритму за допомогою пакету 

ABAQUS проведено дослідження впливу граничних умов на вільні коливання тришарових 

композитних пластин із сотовим серединним шаром.  

Всього за результатами досліджень захищені 3 кандидатські дисертації, 

опубліковано 3 статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 20 статтей 

у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 48 публікацій 

у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку 

наукових фахових видань України. 
 

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 240000 грн. , зокрема на 2013 рік 79053 грн.  

Розроблена методологія динамічного 3D моделювання надшвидкісного алмазного 

шліфування надтвердих композиційних матеріалів на макро-, мікро- і нанорівні, 

сформульовані теоретичні основи комплексу високоефективних надшвидкісних процесів 

прецизійної обробки різноманітних надтвердих композиційних матеріалів з об’ємною 

субмікро- та нанокристалічною структурою. 

Вперше на основі 3D моделювання напружено-деформованого стану єдиної системи 

«оброблюваний надтвердий матеріал – алмазне зерно – зв'язка круга» при надшвидкісному 

шліфуванні запропонована науково обгрунтована систематика механізмів руйнування її 

елементів і визначені шляхи спрямованого регульованого впливу на систему абразивного 

мікрорізання, що забезпечує управління взаємною пристосовуваністю її елементів за рахунок 

надшвидкісних швидкостей шліфування, дозволяє створювати теоретичні бази даних для 

проектування технологій надшвидкісного (до 300 м/с) алмазного шліфування 

інструментальних надтвердих композиційних матеріалів на основі синтетичного алмазу 

(НКМ) з мікро- та наноструктурою шляхом 3D моделювання методом кінцевих елементів 

(МКЕ). 

На основі розроблених теоретичних методів відкривається можливість створення 

експертної системи призначення раціональних режимів надшвидкісного шліфування НКМ і 

оптимальних структурних і конструктивних характеристик алмазно-абразивних інструментів 

для цих процесів з формуванням високих й стабільних показників якості поверхневого шару 

НКМ з оптимальною об’ємною мікро- та нанокристалічною структурою в умовах високої 

надійності етапів життєвого циклу цих матеріалів, що є обов'язковим чинником сертифікації 

продукції щодо вимог ISO 9001:2009. 

За матеріалами досліджень захищені 2 кандидатські та 10 магістерських робіт, 

опубліковано 1 монографію, 5 статтей у журналах, що входять до наукометричних баз 

даних, 2 підручники, один з яких з грифом МОНмолодьспорт України (МОН України), 

36 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 10 

публікацій в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних, 48 
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публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових видань України, 

 

Теорія високоточних ітераційних систем керування електроприводами з типовим 

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

Борисович. Обсяг фінансування за повний період 220000 грн. , зокрема на 2013 рік 

74402 грн.  

Виконана систематизація та розробка єдиної теоретичної бази опису та побудови 

ітераційних багатоканальних систем керування електроприводами підвищеної точності. 

Наукова новизна полягає в розробці теорії високоточних ітераційних систем керування 

електроприводами з типовим настроюванням регуляторів та досягненні з її використанням 

граничних точносних характеристик відтворення заданого сигналу. Наукова новизна 

складається з математичних моделей і структур ітераційних багатоканальних 

електромеханічних систем; методик ідентифікації електромеханічних об'єктів і систем; 

параметричної оптимізації ітераційних систем керування; пакетів дослідницьких програм 

автоматизації проектування ітераційних систем керування електроприводів з типовим 

настроюванням. 

Результати відповідають світовому рівню і суттєво перевершують показники якості 

керування, одержувані традиційними методами рішення. 

Практична цінність визначається можливістю використання в металургії, 

металообробці, верстато- та приладобудуванні для досягнення гранічних точносних 

характеристик відтворення заданих рухів. 

За матеріалами досліджень опубліковано 1 підручник з грифом МОН України, 1 

монографія, 2 навчальні посібники, 10 статей у фахових виданнях України, захищені 3 

кандидатських дисертації та 5 магістерських робіт.  

 

Пріоритетний напрям 1.Фундаментальні наукові дослідження з найбільш 

важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України 

та сталого розвитку суспільства і держави. 

Пріоритетний тематичний напрям 3.Найважливіші проблеми хімії та розвитку 

хімічних технологій. 

 

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. Булавін Віктор Іванович. Обсяг фінансування 

за повний період 285058 грн. , зокрема на 2013 рік 35000 грн.  

Одержано нові експериментальні дані щодо густини, діелектричної проникності 

змішаних розчинників на основі н-спиртів, визначено електричну провідність 

гідрогенхлориду у цих розчинниках, визначено вплив складу змішаного розчинника на 

дисоціацію іоногену. Експериментально вивчено нуклеофільне заміщення в ароматичних 

системах в процесі метанолізу динітрохлорбензену. Запропоновану кінетичну модель 

процесу сольволізу можна використати при плануванні синтезу лікарських препаратів. 

Отримано нові дані щодо розчинності сульфату срібла у змішаних розчинниках, що дає 

змогу розрахувати властивості нових електродів порівняння на основі цієї солі. Виявлено 

каталітичну активність нових електродних матеріалів на основі міді, ніколу та станум (IV) 

оксиду у процесах окиснення метанолу та фенолів. Це має екологічну цінність, тому що 

метанол та феноли є одними з забруднювачів навколишнього середовища. 

За результатами дослідження опубліковано 14 статей у фахових виданнях, 16 

публікацій у матеріалах конференцій, 1 навчальний посібник, захищені 3 кандидатські 

дисертації та 2 магістерські роботи, отримано 5 патентів України та подана заявка на 

отримання патенту України. 
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Пріоритетний напрям 1.Фундаментальні наукові дослідження з найбільш 

важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України 

та сталого розвитку суспільства і держави. 

Пріоритетний тематичний напрям 4.Фундаментальні проблеми наук про життя та 

розвиток біотехнологій. 

 

Дослідження радіаційно-індукованої модифікації біологічних полімерів та 

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

Олександр Миколайович. Обсяг фінансування за повний період 190736 грн. , зокрема 

на 2013 рік 65378 грн.  

Розроблені основи методу дистанційного неруйнівного аналізу радіаційно-

стимульованої модифікації системи міжатомних зв'язків у матеріалах на основі 

запропонованої нестаціонарної кінетичної моделі перебігу процесів перенормування системи 

міжатомних зв'язків та утворення точкових дефектів та моделі термодинамічного опису 

процесів термічної інактивації. Розроблені методики вперше було застосовано до опису 

процесів дисоціації полімерів ДНК, утворення точкових дефектів в атомарних кристалах, 

каталітичного відновлювання нітроген (І) оксиду та інактивації екситонних пасток в 

атомарних ван-дер-ваальсових кристалах та фермент-субстратних комплексів. Кожна із 

запропонованих моделей є новою, відповідає світовому рівню, а в сукупності вони 

забезпечують нові якісні результати, що також будуть відповідати рівню кращих вітчизняних 

та зарубіжних аналогів. Отримані результати дозволяють проводити якісний і кількісний 

аналіз процесів електронно-стимульованого розриву зв’язків у біополімерах ДНК та 

керувати концентрацією точкових дефектів у конденсованих системах. Розроблені методики 

можуть бути використаними 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. 

За матеріалами досліджень опубліковано 17 навчальних посібників без грифу 

МОНмолодьспорт України (МОН України), 18 статей у журналах, що включені до 

переліку наукових фахових видань України, 13 публікацій в матеріалах конференцій, 

що входять до наукометричних баз даних, 3 публікації у матеріалах конференцій, що не 

включені до переліку наукових фахових видань України, подана до розгляду у 

спеціалізовану вчену раду 1 кандидатська дисертація.  

 

Пріоритетний напрям 1.Фундаментальні наукові дослідження з найбільш 

важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-

політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України 

та сталого розвитку суспільства і держави. 

Пріоритетний тематичний напрям 5.Фундаментальні дослідження з актуальних 

проблем суспільних та гуманітарних наук. 

 

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 180000 грн. , 

зокрема на 2013 рік 35775 грн.  

Розроблено теоретичні засади та інструментальні засоби компараторної ідентифікації 

для моделювання лінгвістичних відношень, зокрема структура та інформаційні ознаки 

предикатних рівнянь для запису семантичних відношень на предметній області. Побудовано 

модель семантичної сполучуваності слів у словосполученнях на прикладі документів з 

екологічної галузі, що дозволило проводити семантичну обробку текстів даної предметної 
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області. Розроблено модель ідентифікації синонімічних та полісемічних відношень 

термінологічних одиниць.  

Новизна дослідження – вперше розроблено та науково обґрунтовано і 

експериментально перевірено метод ідентифікації знань в інформаційних системах, 

заснований на інтелектуальному аналізі даних, який відрізняється від існуючих комплексним 

застосуванням логічно пов'язаних методів компараторної ідентифікації, алгебри предикатів і 

логічних мереж, що дозволяє підвищити ефективність інтелектуальної обробки даних у 

інформаційно-пошукових, лексикографічних та знання-орієнтованих системах. 

Практична цінність результатів визначається у розробці програмного комплексу для 

реалізації алгебро-логічних моделей лексичних одиниць для інформаційно-пошукових, 

лексикографічних та знання-орієнтованих інтелектуальних систем. 

За матеріалами досліджень захищені 2 докторські та 1 кандидатська дисертації, 1 

докторська та 3 кандидатські дисертації подані до розгляду у спеціалізовану вчену 

раду, опубліковані 3 монографії, 3 статті – у збірках міжнародних наукових 

конференцій, 24 статті – у фахових виданнях України, 33 – тези доповідей на 

міжнародних та національних конференціях. 

 

Формування організаційно-економічного механізму моніторингу інноваційної 

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

фінансування за повний період 180000 грн. , зокрема на 2013 рік 33804 грн.  

Об׳єктом дослідження є процес інноваційної діяльності на промислових підприємствах, 

в галузях і регіонах, в країні в цілому. Предмет дослідження складають промислові 

підприємства обробної промисловості, галузі та регіони, які здійснюють інноваційну 

діяльність з метою досягнення більш конкурентних позицій як на вітчизняному, так і на 

світовому ринку. 

Проведено теоретичне дослідження економічних категорій «моніторинг» та 

«моніторинг інноваційної діяльності». Розроблено концептуальні засади моніторингу 

інноваційної діяльності з використанням адаптованої до завдань інноваційної діяльності 

збалансованої системи показників. Обгрунтовано концептуальну схему змістовно-

структурного підходу до моніторингу інноваційної діяльності на машинобудівному 

підприємстві та механізм оперативного реагування на результати моніторингу, положення 

якого, на відміну від існуючої практики, дозволяють інтерпретувати результати моніториш 

ового спостереження з використанням інтервалового підходу. 

Результати роботи прийняті до впровадження в підрозділах Харківської 

облдержадміністрації. Ряд пропозицій авторів НДР впроваджена на промислових 

підприємствах Харківського регіону, їх використання дозволить підвищити наукову 

обгрунтованість кінцевих результатів розрахунків та реальність завдань інноваційного 

розвитку та перспектив створення і комерціалізації інноваційних здобутків. 

По результатам НДР захищені 1 докторська та 8 кандидатських дисертацій. 

Захищені 35 дипломних робіт. Видано 8 монографій, 2 підручники та 3 навчальних 

посібники з грифом МОН України, опубліковано 38 наукових статей та зроблено 45 

доповідей на конференціях різних рівнів. 
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б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт. 

 

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 2013 рік 401900 грн.  

Наукові дослідження в рамках даної теми  включали удосконалення теорії систем 

автоматичного регулювання і керування ДВЗ в сфері застосування електронних регуляторів 

для дизеля, оснащеного електрогідравлічною паливною апаратурою. Створена математична 

модель згоряння збіднених паливо-повітряних сумішей в двигуні з форкамерно-факельним 

запалюванням і якісним сумішоутворенням та з її використанням проведене теоретичне 

дослідження процесу згоряння синтез-газу в двигуні. Проведены розрахунки поверхневого 

заряду камери згоряння з гальваноплазменим покриттям та  уточнення граничних умов задач 

теплопровідності і механіки в спряженнях сідло – клапан, клапан – напрямна втулка для 

перехідних режимів скидання-накидання навантаження швидкісного дизеля. 

За даною тематикою захищена 1 докторська дисертація, 1 кандидатська 

дисертація, опубліковано 7 статей у журналах, що включені до переліку наукових 

фахових видань України, 3 публікації у матеріалах конференцій, отримано 3 патенти 

України. У виконанні роботи брали участь 5 молодих вчених. 

 

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. Хавін Валерій Львович. Обсяг фінансування за повний період 

(проект, запит) 900000 грн., зокрема на 2013 рік 300000 грн.  

Розроблено математичні методи аналізу деформованого стану  контактуючих тіл на базі 

нових зв'язаних  нелінійних моделей  з урахуванням впливу контактного тиску температури, 

швидкості  ковзання.Проведено нові  дослідження впливу тертя на стан  технологічних 

систем при високошвидкісному деформуванні (розкочуванні колець).Розроблено метод 

аналізу високошвидкісної і ударної взаємодії індентора з  пластиною при нелінійних фізико-

механічних властивостях матеріалу і   різних законах  тертя.Розроблено  основи імітаційного 

моделювання зв'язаних термомеханічних процесів при механообробці для нових моделей 

контактної взаємодії та нелінійних моделей  стану матеріалу для високошвидкісних процесів 

формозміни.Дано метод оцінки  зносного руйнування ріжучого клину при 

високошвидкісному різанні. Розроблено нові функціонали і співвідношення аналізу 

чутливості,оптимізації технологічних  систем високошвидкістного динамічного 

навантаження з урахуванням нелінійностей середовища в робочій зоні.Наукові результати 

відповідають світовому рівню в досягненнях нелінійної механіки.Практичне значення 

полягає у  застосованні нових методів та моделей при розробці нових систем прийняття 

рішень для технологічних систем механообробки. 

За матеріалами досліджень опубліковано 1 монографія (LAP LAMBERT Academic 

Publishing), 1 навчальний посібник, у збірниках наукових  конференцій опубліковано 

статей: 3 -у міжнародних і 3 - у національних , 12тез і доповідей на міжнародних та 

національних конференціях, 4 статті в фахових виданнях, отримано 2 патенти України. 

 

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 2013 рік 181123 грн.  
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Розроблені та вдосконалені математичні моделі дозволили розробити нові 

конструктивні рішення та нові модифікації проточної частини РО гідротурбін, що робить 

гідротурбіни конкурентноспроможними на зовнішньому ринку, дозволяє підвищити ККД, 

розширити можливість роботи у більш широкому діапазоні зміни напорів і витрат, вирішити 

проблему експлуатації гідротурбін на режимах, відмінних від оптимального та інше. Це 

сприяє розв'язанню проблеми енергозбереження. Створені методики дають можливість 

чисельного експерименту на початковій стадії розробки, що призводить до значної економії 

затрат на проектування. Енергокавітаційні показники усіх розробок знаходяться на рівні 

кращих світових аналогів. 

Розроблені методи повної мінімізації стандартної позиційної структури дозволяють 

синтезувати мінімальні по кількості елементи схеми, що призводить до значної економії 

затрат. 

Очікуваний економічний ефект може становити приблизно 120-150 млн. гривень 

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

будуть впровадженні на підприємствах енергомашинобудівної галузі України та за 

кордоном. 

Результати наукової роботи використовуються в декількох курсах лекцій, 

надруковано 2 навчальних посібника. 

За матеріалами досліджень опубліковано 1 монографію, 3 статті в наукових 

виданнях, які мають імпакт-фактор, зроблено 22 доповіді на міжнародних 

конференціях, надруковано 11 статей в фахових виданнях. 

 

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 2013 рік 213400 

грн.  

Розроблена методологія є універсальною і дозволяє автоматично формувати 

математичну модель термогазодинамічних процесів в елементах теплових схем 

газотурбінних установок і проводити оцінку їх ефективності з урахуванням режимів роботи. 

Крім того, розроблений підхід успішно використовується і для моделювання роботи осьових 

турбін, в тому числі і парових. Це яскраво підтверджується тим, що на щорічній 

загальнодержавній виставочній акції «Барвиста Україна», яка проходила з 20 по 23 серпня 

2013 року в м. Києві, де відбувся Всеукраїнський конкурс «Кращий вітчизняний товар року», 

перше місце в номінації «Наука» отримала розробка «Оптимізований циліндр високого тиску 

(ЦВД) турбіни К-540-23,5 для теплових електростанцій», яка була нагороджена Золотою 

медаллю і Дипломом. Також на базі проведених розробок виконана госпдоговірна робота з 

ВАТ «Турбоатом» по багатопараметричній оптимізації конструктивних та 

термогазодинамічних параметрів проточної частини турбіни (ЦВТ) К-225-12.8 виробництва 

ВАТ «Турбоатом» на суму 110,4 тис. грн. Конструкція оптимального варіанту ЦВТ турбіни 

К-225-12.8 має надзвичайно високі аеродинамічні показники, які дозволили одержати 

підвищення потужності циліндра високого тиску на 1,1 МВт, а ККД на 2,6% відносно  

існуючого ЦВТ К-225-12.8.   Це дозволить електричній станції тільки на одному агрегаті з 

оптимальним ЦВТ отримати додатковий прибуток близько 10 млн. грн. на рік. Науково-

дослідні результати проекту використовуються при викладанні курсів  «Парові та газові 

турбіни», «САПР турбінобудування», «Газоперекачуючі станції та газові мережі», «Змінний 

режим роботи турбін», «Оптимальне проектування турбомашин», «Теплові електростанції», 

а також в курсових і дипломних проектах. 

За матеріалами досліджень опубліковано 9 статей у фахових виданнях, 12 

доповідей на науково-технічних конференціях, виконана 1 докторська дисертація, 

захищена 1 кандидатська дисертація,  захищено 8 дипломних проектів та  4 

магістерських роботи.  
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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 2013 рік 650000грн.  

Розроблені енергетична модель втоми композиційних матеріалів, метод розрахунку 

довготривалої міцності елементів енергетичних конструкцій, концентрації напружень в 

пластинах та автофретування товстостінних циліндрів на основі континуальної механіки 

пошкоджуваності. Розроблено точну математичну модель мікромеханіки при поперечному 

зсуві волокнистого композиту. Розроблена модель динамічної поведінки складних 

конструкцій трансмісійних та енергетичних машин як єдиних динамічних систем. 

Розроблений новий генетичний алгоритм структурної оптимізації просторових корпусних 

конструкцій та еволюційний метод оптимізації форми бандажованих лопаток робочих коліс 

роторних машин. Усі отримані результати мають наукову новизну, відповідають світовому 

рівню, а також мають практичну цінність. Результати фундаментальних досліджень 

застосовуються в прикладних роботах по створенню розробок, які впроваджуються на таких 

підприємствах, як СНВО ім.  Фрунзе,  Харківський  авіаційний  завод,  ВО  "Завод  ім.  

Малишева", ВАТ  "ТУРБОАТОМ", ПАТ "Укргідроенерго", OOO “Фірма Промбудремонт” , 

Луганська ТЕС. Підтверджено необхідність термінової зупинки діючого енергоблоку 

Кураховскої ТЕС та проведення ремонтних робіт фундаменту. Отримані оцінки ресурсу труб 

парогенераторів АЕС. Визначені сили різання і руйнування та аналіз впливу на них зносу 

інструменту при механічній обробці композитів. Застосована на практиці методика спільних 

пульсаційно-вібраційних випробувань гідроагрегатів. Створено систему вібраційної 

діагностики відцентрових пожежних насосів, яка отримала патент на корисну модель і 

знаходить своє застосування в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. 

За матеріалами досліджень опубліковано 29 статей у фахових виданнях, 23 

доповіді на науково-технічних конференціях,  захищена 1 кандидатська дисертація та  

20 магістерських робіт, отримано 2 патенти України.  

 

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 2013 рік 313800 

грн.  

Були розроблені та удосконалені імітаційні моделі реакторних і парогенераторних 

установок АЕС. 2. Були розроблені та удосконалені імітаційні моделі котельних установок 

ТЕС, паро- і газотурбінних установок АЕС і ТЕС, паротурбінних енергоблоків АЕС і ТЕС в 

цілому. 3. Були розроблені та удосконалені імітаційні моделі водогрійних котельних 

установок, газоперекачувальних агрегатів та інших енергетичних об’єктів з урахуванням 

особливостей їх функціонування. 4. Здійснено наукове обґрунтування і розробка методу і 

математичних моделей оптимального розподілу навантажень і планування ремонтів 

складних теплоенергетичних систем (СТС) у залежності від їх функціонального стану. 

Практична цінність визначається у можливості застосування розроблених методів і 

моделей для створення у відповідному комп’ютерно-інтегрованому середовищі сучасних 

систем інтелектуальної  підтримки автоматизованого  керування  СТС різного призначення. 

Цінність результатів для навчального процесу: оновлені курси лекцій, лабораторні 

роботи і практичні заняття по всім спеціальностям та нові інноваційні педагогічні технології.  

За результатами наукових досліджень опублікована 1 наукова монографія; 1 

навчальний посібник; також опубліковано 5 статей у фахових виданнях (з них 3 статті 

у журналах, які входять до наукометричних баз даних) та  7 тез доповідей на 

міжнародних конференціях. 
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Регулювання вібраціями при шліфуванні важкооброблюваних матеріалів шляхом 

формування раціонального подовжнього профілю робочої поверхні кругів 

(комплексна). Науковий керівник: д.т.н., проф. Доброскок Володимир Ленінмирович. 

Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 600000 грн., зокрема на 2013 рік 

116000 грн.  

Розроблено науково-обґрунтовану класифікацію методів і способів формоутворення 

робочої поверхні шліфувальних кругів, які дозволяють підвищувати ефективність 

використання кругів шляхом зниження шкідливих вібрацій в процесі роботи; запропоновані 

класифікаційні ознаки розбито на групи, що визначаються: видом енергії, що безпосередньо 

підводиться до оброблюваного об'єкту; енергією фізичного механізму формоутворення; 

характером надходження енергії; безперервністю протягом процесу; характером підведення і 

розподілу енергії; основним фізичним процесом формоутворення; станом видаленого 

матеріалу в процесі створення робочої поверхні; основним принципом формоутворення; 

середовищем обробки та її тиском; енергоємністю процесу; методом формування робочої 

поверхні; типом і швидкістю рухів формоутворення; відносною об'ємною інтенсивністю 

зношування інструменту; рівнем продуктивності; керованими елементами рельєфу робочої 

поверхні; ступенем вибірковості впливу на матеріал зв'язки і алмазні зерна; доступністю 

реалізації безперервного формоутворення; наявністю і розташуванням зони формоутворення 

щодо зони шліфування. 

Розроблена класифікація є складовою розроблюваної системи науково-обґрунтованого 

визначення найбільш раціональних методів формоутворення робочої поверхні кругів для 

підвищення ефективності обробки заданих складних виробів шляхом зниження шкідливих 

вібрацій в процесі роботи. 

За результатами наукових досліджень опублікований 1 підручник; також 

опубліковано 7 статей у фахових виданнях та  2 тези доповідей на міжнародних 

конференціях. 

 

Наукові основи, методи і засади внутрішньо циліндрової та зовнішньої 

нейтралізації токсидів відпрацьованих газів  транспортних двигунів (комплексна). 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Марченко Андрій Петрович. Обсяг фінансування за 

повний період (проект, запит) 1083000 грн., зокрема на 2013 рік 208220 грн.  

Наукові дослідження в рамках даної теми  включали аналіз джерел інформації 

прийнятого напряму досліджень; вибір й наукове обґрунтування внутрішньої  та зовнішньої 

циліндрової нейтралізації відпрацьованих газів дизелів з запалюванням від стиску; доведено 

актуальність проблеми і задачі досліджень, вибрано та обґрунтовано тип двигуна з 

запалюванням від стиску, розроблені програми та методики досліджень, оснащені стенд і 

двигун для проведення досліджень, виготовлені зразки обладнання для покриття 

каталітичних поверхонь нейтралізаторів та камер згоряння, нейтралізатори і поршні з 

каталітичним покриттям поверхонь камери згоряння двигуна з запалюванням від стиску. 

За даною тематикою опубліковано  6 статей у журналах, що включені до переліку 

наукових фахових видань України, 1 публікація у матеріалах конференції. У виконанні 

роботи брав участь 1 молодий вчений. 

 

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 2013 рік 421400 грн.  

Проведені  систематичні дослідження наноструктурованих матеріалів, придатних для 

використання в екстремальних  умовах (високі термічно-радіаційні та механічні 

навантаження тощо). До таких матеріалів належить  мікро- та нанокристалічний вольфрам, 

який є перспективним конструкційним матеріалом термоядерних  реакторів. Заслуговують 
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на увагу і нові  наноструктуровані  вуглецеві плівкові матеріали  , виготовлені  конденсацією 

мас-сепарованих іонно- молекулярних  пучків фуллерену С60. Показано, що характерні для 

них  незвичайні сполучення різних фізичних властивостей( механічних, оптичних, 

електрофізичних ),  є основою створення нових, унікальних функціональних елементів. 

Отримані нові  дані про формування структури , напруженого стану та утворення 

тріщин в  вольфрамових мішенях в залежності від питомого енергетичного навантаження та 

його тривалості. Ці дані необхідні для розробки довговічних  радіаційно-та термостійких 

елементів термоядерних реакторів, зокрема міжнародного термоядерного реактора ITER (м. 

Кадараш, Франція).  

За матеріалами досліджень підготовлено до захисту 2 кандидатські та 1 

докторська  дисертації, опубліковані та прийняті до друку 8 статей в журналах з 

імпакт-фактором, зроблено 14 доповідей на міжнародних конференціях.  

 

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 2013 рік 300000 грн.  

Проведено комплексне експериментальне та теоретичне дослідження властивостей 

матеріалів різної структурної вимірності при варіаціях кількості різноманітних дефектів: 

точкових, лінійних, двовимірних - в нестійкому стані поблизу фазових перетворень різного 

типу.  

Проведено експерименти по вивченню дефектів на поверхні W після опромінення 

іонами дейтерію. Побудовано фізичні механізми утворення радіаційних дефектів при 

опроміненні поверхні кристалічного вольфраму іонами дейтерію. 

Одержано аморфні плівки з пари та з паро плазмових потоків, зокрема аморфні плівкі 

In-Se та Yb-S. 

Проведено експерименти по дослідженню структуроутворення під час кристалізації 

аморфних плівок, зокрема In-Se та Yb-S. 

Оброблено результати теоретичних досліджень і експериментальних робіт. Побудовано 

фізичні моделі механізмів фазових перетворень у зразках.  

По матеріалам досліджень за 2013 рік опубліковано 1 монографію, 1 посібник з 

грифом МОН України, 23 наукові статті, 29 тез доповідей на конференціях. 

 

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 2013 рік 180000 

грн.  

Методом прямого сплавляння в евакуйованих кварцових ампулах одержано нові серії 

нелегованих полікристалічних зразків твердих розчинів Bi1-xSbx, PbTe-PbSe, PbTe-Bi2Te3, 

PbTe-Sb2Te3, а також тверді розчини PbTe-SnTe (60 – 70 мол.% SnTe) та PbTe-GeTe (0 – 10 

мол.% GeTe). Досліджено ступінь однорідності синтезованих сплавів за хімічним складом, 

мікроструктуру і кристалічну структуру. Встановлено, що ізотерми механічних, 

гальваномагнітних та термоелектричних властивостей твердих розчинів носять 

немонотонний характер, причиною якого є критичні явища, що супроводжують електронні 

фазові переходи. Вперше спостережено аномалії на залежностях параметрів елементарної 

гратки від складу, а також  максимуми теплоємності у твердих розчинах Bi1-xSbx поблизу x = 

0.01, х = 0.035 та х = 0.07, наявність яких вказує на суттєвий вплив електронної підсистеми 

кристалу на граткову. Виявлено закономірності впливу домішок Pb і Sn на механічні та 

кінетичні властивості твердих розчинів Bi1-xSbx в залежності від складу і температури. 

Встановлено, що легування напівметалевих сплавів Bi1-xSbx акцепторними домішками 



 17 

призводить до зниження коефіцієнта Зеєбека, електропровідності, холлівської рухливості 

носіїв заряду і магнетоопору. Встановлено, що концентраційні аномалії властивостей, які 

спостерігались раніше для масивних кристалів Bi1-xSbx і пов’язувались з наявністю 

електронних фазових переходів, мають місце і в «товстих» плівках (250 – 400 нм) твердих 

розчинів Bi1-xSbx  різного складу.  

За матеріалами досліджень захищена кандидатська дисертація, опубліковано 11 – 

статей в наукових виданнях, з них 9 в журналах з імпакт-фактором, 14 тез доповідей на 

міжнародних конференціях. 

 

Розробка матеріалознавчих основ створення нанокомпозитних покриттів і 

модифікованих поверхневих шарів з підвищеними високотемпературними 

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

Валентинович, д.ф.-м.н., проф. Ільїнський Олександр Іванович,. Обсяг фінансування за 

повний період (проект, запит) 887800 грн., зокрема на 2013 рік 262600 грн.  

Визначені технологічні параметри і фізико-хімічні властивості складових компонентів, 

які сприяють формуванню наноструктурного стану вакуумних псевдосплавів і аномальних 

пересичених розчинів легуючими елементами на основі кристалічних решіток матричних 

металів.  

Розроблено нові режими фінішної термічної обробки сплавів із карбідними та 

карбонітридними шарами, отриманими по технології ДКПЛ.  

Отримані результати дозволяють цілеспрямовано підбирати легуючі елементи та 

розраховувати їх концентрації а також встановлювати технологічні параметри для отримання 

наноструктурних вакуумних псевдосплавів з високими і термостабільними фізико-

механічними властивостями для перехідних металів.  

Результати науково-дослідної роботи  використовуються при підготовці бакалаврів, 

спеціалістів і магістрів (25 – 30 осіб на рік) за напрямком підготовки: 050403"Інженерне 

матеріалознавство", 6.050403, 7. 05040301, 8. 05040301 "Прикладне матеріалознавство". 

Результати роботи використовуються в 9 курсах лекцій. Готуються до захисту 2 кандидатські 

і  1 докторська дисертації, представлена до захисту 1 кандидатська дисертація. 

За матеріалами досліджень виконуються 2 докторські та 2 кандидатські 

дисертації, опубліковано 14 статей в журналах, 4 статті у збірках міжнародних 

наукових конференцій, 24 тези доповідей на міжнародних конференціях. 

 

Дослідження еволюції структурно-фазового стану багатокомпонентних 

композиційних матеріалів та покриттів при зовнішньому впливі (комплексна). 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Соболь Олег Валентинович. Обсяг фінансування за 

повний період (проект, запит) 600000 грн., зокрема на 2013 рік 116000 грн.  

Проаналізовано вплив умов отримання багатокомпонентних покриттів вакуумно-

плазмовими методами на структуру та субструктурні характеристики (розмір кристалітів, 

мікродеформацію).  

Визначені в ході виконання роботи закономірності розвитку субструктурного стану 

покриттів, отриманих у дуже нерівноважних умовах, мають важливе значення для їх 

подальшого використання як захисних покриттів на лезовому інструменті та на елементах 

вузлів тертя, а також деталях, які діють в умовах підвищених температур. 

Результати науково-дослідної роботи  використовуються при підготовці бакалаврів, 

спеціалістів і магістрів (25–30 осіб на рік) за напрямком підготовки: 050403"Інженерне 

матеріалознавство", 6.050403, 7.05040301, 8.05040301 "Прикладне матеріалознавство".  

Результати роботи використовуються в 9 курсах лекцій. 

За матеріалами досліджень готується до захисту кандидатська дисертація та 

захищена магістерська робота, опубліковано 14 статей в журналах, 1 стаття у збірках 

міжнародних наукових конференцій, 18 тез доповідей на міжнародних конференціях. 
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Синтез, структура та фізичні властивості нанорозмірних плівок та систем на їх 

основі.. Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Пугачов Анатолій Тарасович. Обсяг 

фінансування за повний період (проект, запит) 2450000 грн., зокрема на 2013 рік 653080 

грн.  

Синтезовано 2D- наноструктури халькогенідних напівпровідників  з товщинами шарів 

від 1 нм до 50 нм та методом фотолюмінесценції продемонстрована можливість розмірного 

квантування енергетичного спектру носіїв заряду для даних наноструктур. 

Досліджена термоелектрична ефективність нанопристрою, який складається з двох 

квантових точок, параметри яких періодично змінюються з часом. Передбачено режим, коли 

не тільки заряд, але й тепло переносяться однаковими порціями кожного періоду.  

Наукова новизна  полягає у  тому, що вперше продемонстрована фотолюмінесценція 

для дислокаційних надграток PbSe-PbS/(001)KCl; дослідження основних фізичних процесів 

та енергетики джерела, яке регульовано постачає одиничні електрони, сприяє розробці 

джерела як електронного аналога лазера. На основі надграток з халькогенідних сполук 

можна створювати джерела інфрачервоного діапазону  з широким діапазоном довжини хвилі 

випромінювання; передбачений режим квантованого транспорту тепла дозволяє виконувати 

кількісні вимірювання теплових характеристик наноструктур, а також складає основу для 

створення стандарту тепла. 

За матеріалами досліджень опубліковано 13 статтей у зарубіжних та 3 статті у 

вітчизняних журналах, 17 тез докладів на конференціях; прийнята до захисту 1 

кандидатська дисертація. 

 

Розробка фізико-технічних основ інноваційних конструктивно-технологічних 

рішень перетворювачів сонячної енергії.. Науковий керівник: д.т.н., проф. Хрипунов 

Геннадій Семенович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 1000000грн., 

зокрема на 2013 рік 300000 грн.  

Розроблено фізико-технічні основи інноваційної технології формування: базових шарів 

CuInSe2 в квазізамкнутому об’ємі для ефективних та економічних плівкових сонячних 

елементів, яка за рівнем матеріало- та енергозбереження відповідає кращім світовим 

аналогам. Розроблена фізико-технічні основи економічної технології виготовлення 

селективних покриттів на основі Al2O3 для енергетичних модулів сонячних установок, які 

працюють при концентрованому випромінюванні, які перевищують кращі вітчизняні 

аналоги. 

Запатентовано економічна світловипромінююча комірка, яка складається з матричних 

світло діодів, системи охолодження і інтегрованої системи керування та забезпечує більшу 

точність відтворення сонячного спектру ніж існуючі аналоги, що створює техніко-економічні 

підґрунтя для її промислового виготовлення.  

Запатентовано спосіб підвищення ККД кремнієвого фотоелектричного перетворювача з 

вертикальними діодними комірками за рахунок їх розміщення в однорідному, стаціонарному 

магнітному полі, що створює техніко-економічні підґрунтя для його промислового 

застосування при промисловому виготовленні фотоелектричних перетворювачів вказаного 

типу. 

За матеріалами досліджень захищена 1 кандидатська дисертація, опубліковано 4 

статті та 6 тез доповідей на міжнародних та українських конференціях, отримано 2 

патенти України. 

 

Фізико-технічні основи конструктивно-технологічних рішень плівкових та 

нанокристалічних сонячних елементів нової генерації (комплексна). Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Сокол Євген Іванович. Обсяг фінансування за повний період 

(проект, запит) 1575000 грн., зокрема на 2013 рік 304500 грн.  

Встановлені режими електролізу, оптимальні для утворення нанородів ZnO, які 

дозволяють модифікувати морфологію поверхні масивів аж до вирощування мезопористих 
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сіток цинк оксиду, які спільно з нанородами ZnO формуватимуть ієрархічні наноструктури 

для використання в конструкції сенсибілізованих барвниками гібридних сонячних елементів. 

Виконані у даній роботі дослідження по розробці фізико-технічних основ оптимізації 

технології синтезу плівок CdTe та CdS у квазізамкнутому об’ємі та проведена автоматизація 

контролю нанесення шарів CdTe та CdS дозволили отримати шари телуриду кадмію у 

квазізамкнутому об’ємі, якість кристалічної структури яких перевершувала структурні 

параметри відомих світових аналогів для шарів, отриманих менш технологічним 

лабораторним методом сублімації в замкнутому об’ємі. Одержані результати є основою для 

подальшого розроблення фізико-технічних основ промислового виготовлення ефективних 

плівкових сонячних елементів на основі гетеросистеми CdS/CdTe. 

За матеріалами досліджень захищена 1 кандидатська дисертація, опубліковано 4 

статті, та 8 тез доповідей на міжнародних та українських конференціях. 

 

Розробка наукових основ структурної інженерії функціональних   

ультрадисперсних неметалевих покриттів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Лісачук 

Георгій Вікторович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 1575000 грн., 

зокрема на 2013 рік 504500 грн.  

Вивчено та проведено узагальнення науково-технічної і патентної  літератури та 

обґрунтовано напрями досліджень щодо синтезу ультрадисперсних функціональних 

покриттів. Проведено огляд наявних даних у багатокомпонентних  областях системи R2O–

RO–R2O3–SiO2 (де R2O – Na2O, K2O;  RO – MgO, CaO, ZnO; R2O3 – Fe2O3, Al2O3), вибрано 

системи та концентраційні межі компонентів для подальших досліджень. 

Проведено прогнозні оцінки структурного стану та властивостей майбутніх 

ультрадисперсних функціональних покриттів. Створені бази даних для проведення 

термодинамічних та фізико-хімічних прогнозних розрахунків у  багатокомпонентних  

областях системи R2O–RO–R2O3–SiO2. За літературними та розрахунковими даними 

проведено термодинамічні дослідження  в багатокомпонентних  областях системи R2O–RO–

R2O3–SiO2. 

За матеріалами досліджень захищені 1 докторська, 2 кандидатські дисертації та 2 

магістерські і 2 бакалаврські роботи, опублікована 1 монографія, 7 статей у журналах 

та 8 тез доповідей на конференціях, що входять до наукометричних баз даних, отримано 

4 патенти України.  

Розробка «Нові керамічні матеріали, що захищають від дії електромагнітного 

випромінювання» стала переможцем  Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий 

вітчизняний товар  2013 року» у номінації «наука». 

 

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 2013 рік 831757 грн.  

Встановлено оптимальні умови осадження СаСО3 з рідинних відходів содового 

виробництва. Розроблено кінетичне рівняння процесу та визначено дифузійно-кінетичну 

область перебігу реакції. Установлені параметри перебігу реакції конверсії СО у кінетичній 

області на вітчизняному каталізаторі марки СТК-СМФ. Визначений вплив співвідношення 

водяної пари до сухого газу та оксиду вуглецю (ІІ) на ступінь перетворення СО. 

Запропоновано спосіб переробки низькосортних фосфоритів залученням механохімічної 

активації та азот-сірчаного розкладання з отриманням складних твердих або рідких  NPСа- 

добрив. Отримані нові знання щодо закономірностей впливу процесів тепло- і масообміну 

блоків конденсації в умовах високого тиску  на енергоефективність виробництв аміаку.  

Практична цінність складається у визначенні оптимальних технологічних умов 

одержання СаСО3 необхідної якості; у оптимізації стадії конверсії СО виробництва NH3 при 
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проектуванні та реконструкції цих агрегатів і, перш за все, заощадженню водяної пари, у 

використанні низькосортної руди фосфоритів та її переробка в рідкі та тверді добрива, у 

зменшенні  енерговитрат за рахунок використання низькопотенційної теплоти у 

пароежекторних холодильних установках.  

Цінність результатів для навчально –наукової роботи: у використанні результатів у 

нових лекційних курсах та лабораторних роботах за спеціальністю «Хімічна технологія 

неорганічних речовин»; при підготовці 3 канд. техн. наук, 8 магістрів, 2 спеціалістів. 

За матеріалами досліджень отримані 10 патентів України, опублікована 1 

монографія, 2 статі в зарубіжних та  18- у фахових виданнях, зроблено 27 тез на 

міжнародних 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 2013 рік 520600 грн.  

Розроблено базові положення синтезу найкращих відомих технологій стосовно 

окремого промислового комплексу. Проведено аналітичний огляд водоспоживання хіміко-

технологічними системами промислових комплексних підприємств. Наведено недоліки 

існуючих систем водоспоживання хіміко-технологічними та їм подібними системами 

промислових підприємств. Розглянуто зв’язок досконалості хіміко-технологічного або 

подібного процесу, його водоспоживання та навантаження на навколишнє середовище, що 

обумовлене викидами зі скиненою водою. Наведено рекомендації із вдосконалення та 

адаптації сучасних найкращих відомих технологій очищення стічної та збросної води у 

контексті пинч-аналізу водопостачання. Наукова новизна базується на використанні нових 

методів інтеграції найкращих доступних технологій для створення теоретичних основ 

логістики енергоефективності та ресурсозбереження. На основі аналізу доступної інформації 

можна стверджувати, що очікувані результати мають відповідати науковому рівню вище 

світового. Результати досліджень використані у навчальному процесі у 4 нових 

лабораторних роботах і нових лекційних курсах для підготовки фахівців. Результати 

наукової роботи рекомендовано для різних суміжних галузей науки шляхом 

використання у вищих навчальних закладах і установах національної і галузевих 

академій України та представлені 1 монографією, 1 підручником, 51 науковою 

публікацією. 
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ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні 

прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки 

і техніки, підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, 

та які можуть бути зацікавлені у їх використанні 

 

а) важливі результати за усіма закінченими у 2013 році прикладними науково-

дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету. 

 

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 600000 

грн., зокрема на 2013 рік 150000 грн.  

Проведена апробація залучення камери швидкісної зйомки, інтелектуальних 

електронно-оптичних двопроменевих створів; описані технічні рішення, які увійшли в 

основу створення інтерактивного тренажера. Намічені напрями реалізації методик 

діагностики основних видів підготовки спортсменів різної кваліфікації і спеціалізації. 

Проведені теоретичні і експериментальні дослідження у легкоатлетичних стрибках у 

довжину, метанні спису та спринтерському бігу з використанням інноваційних методик 

діагностування їх технічної і фізичної підготовленості. На підставі досліджень були створені 

кінематичні моделі рухів щодо індивідуальної технічної підготовки спортсменів різної 

кваліфікації. Створена та запропонована нова технологія оцінки і корекції важливих 

складових кінематичних і динамічних параметрів рухів у бігунів-спринтерів, стрибунів у 

довжину і висоту та метальників спису. В результаті експериментальних досліджень з 

використанням інноваційних цифрових технологій діагностування фізичної підготовленості 

юнаків-спринтерів створені індивідуальні моделі програмування оптимального бігового 

тренувального навантаження у відновлювальних мікроциклах підготовчих періодів у 

спортсменів різного віку і кваліфікації. Виявлені об′єктивні критерії вдосконалення 

педагогічного контролю за ефективністю підготовки спортсменів різної кваліфікації. 

Створені інтерактивні тренажери для легкоатлетів-стрибунів у довжину (контроль та 

корекція швидкості розбігу) та метальників спису (контроль дальності метання відносно 

відсотка прикладених зусиль). 

За матеріалами досліджень подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 2 

кандидатські дисертації, захищені 4 магістерські роботи, опублікований 1 навчальний 

посібник з грифом МОНМС (2012 р.), 11 статей та тез у збірниках міжнародних 

наукових конференцій, 7 статей і тез у збірниках національних наукових конференцій, 1 

монографія затверджена методичною радою університету для опублікування в 2014 р., 

4 статті підготовлені до друку у збірниках міжнародних конференцій.  

 

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 
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Розробка комп’ютерної технології оцінювання впливу на економіку проектів 

національного рівня та формування оптимальних портфелів проектів. Науковий 

керівник: д.т.н. Кононенко Ігор Володимирович. Обсяг фінансування за повний період 

400000 грн., зокрема на 2013 рік 200000 грн. 

Розроблено нову математичну модель, метод та комп’ютерну технологію розв’язання 

задачі формування портфеля проектів для планового періоду в нечіткій постановці. 

Розроблена математична модель містить алгоритмічні та аналітичні цільові функції та 

обмеження в різноманітних поєднаннях. 

Розроблено новий метод та комп’ютерну технологію 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 показника ефективності інновацій застосований чистий грошовий 

дохід (ЧГД) або чиста поточна вартість (ЧПВ). 

Розроблені в рамках проекту математична модель, метод та комп’ютерна технологія 

оптимізації портфеля проектів підприємства для планового періоду дозволяють формувати 

портфель проектів для заданого планового періоду часу і максимізувати ефект від продуктів 

проектів, які увійшли в портфель. Метод оптимізації портфеля проектів підприємства для 

планового періоду дозволяє вирішувати задачу формування портфеля проектів підприємства 

при нечітких вихідних даних. Створена на основі розроблених моделі та методу оптимізації 

комп'ютерна технологія може бути використана на підприємствах різних галузей 

промисловості для оптимізації портфеля проектів при чітких та не чітких вихідних даних. 

Для Харківського заводу підйомно-транспортного устаткування була зібрана 

інформація про можливі проекти, оцінені критерії привабливості проектів, враховані 

обмеження і допущення, проведено розрахунки з використанням розробленої комп'ютерної 

технології та сформовано оптимальний портфель проектів модернізації виробництва. 

За матеріалами досліджень захищені 5 кандидатських дисертацій, 1 подана до 

розгляду у спеціалізовану вчену раду, захищені 11 магістерських робіт, опубліковано 6 

статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 22 статті у журналах, що 

включені до переліку наукових фахових видань України, 3 публікації в матеріалах 

конференцій, що входять до наукометричних баз даних, 17 публікацій у матеріалах 

конференцій, що не включені до переліку наукових фахових видань України, видані 3 

монографії, 3 посібники  з грифом МОНмолодьспорт України (МОН України). 2 

навчальні посібники без грифу МОНмолодьспорт України (МОН України). 

З ДП ХМЗ «ФЕД» було укладено та успішно виконано у 2012 році госпдоговір 

№86221 від 5 січня 2012 р. „Оперативні дослідження та розробка концепції 

„Управління проектами та програмами розвитку інструментального виробництва 

(політика, стратегія. планування)” на суму 98,0 тис. грн. 

 

Удар. Науковий керівник: д.т.н., проф. Волонцевич Дмитро Олегович. Обсяг 

фінансування за повний період 1700000 грн., зокрема на 2013 рік 850000 грн.  

Розроблені та реалізовані у вигляді комп’ютерних засобів удосконалені моделі для 

визначення напружено-деформованого стану бронекорпусів легкоброньованих машин при 

дії ударно-хвильового навантаження. Це новий науковий результат, відмінність якого від 

традиційних полягає у способі моделювання навантаження: традиційно навантаження 

прикладаються змінними у часі, а в даному випадку – змінними у часі та просторі, причому, 

на відміну від попередніх розробок – неперервних за просторовими координатами. Науковий 

рівень розробок перевищує вітчизняні аналоги та відповідає світовим досягненням. 

Важливість та значимість одержаних результатів зумовлені потребами спеціального 

транспортного машинобудування у методиках дослідження фізико-механічних процесів при 

бойовому застосуванні легкоброньованих машин. Практичне значення одержаних 

результатів незаперечне та стосується проектного забезпечення ТТХ вітчизняних 
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легкоброньованих машин, зокрема, рівня їх захищеності від дії уражаючих чинників за 

рахунок обґрунтування конструктивних рішень і параметрів на основі результатів 

комп’ютерного моделювання напружено-деформованого стану бронекорпусів при рухомому 

нестаціонарному навантаженні. На цій основі розроблено перший рівень спеціалізованого 

програмно-модельного комплексу для забезпечення захищеності легкоброньованих 

машин на етапі проектних розробок. Ці дослідження пройшли верифікацію шляхом 

порівняння із результатами комплексних експериментальних досліджень, 

продемонструвавши високу точність. За результатами роботи захищена кандидатська 

дисертація. 
 

Пріоритетний напрям 2.Інформаційні та комунікаційні технології 

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 260000 грн., зокрема на 2013 рік 130000 грн.  

Розроблені методи та теорії створення перспективних енерго- і ресурсозберігаючих 

конструкцій та технологічних процесів підіймально-транспортних систем та машино-

тракторних агрегатів; наукові результати мають пріоритетну значимість для розв’язання 

економічних проблем в галузі підйомно-транспортного та транспортного машинобудування і 

агропромислового комплексу завдяки підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних 

машин на підставі забезпечення їх високого технічного рівня відповідно до світових 

показників при використанні енерго- і ресурсозберігаючих технологій. 

Програма для уточненого розрахунку перекісних навантажень мостових і козлових 

кранів у середовищі MS Excel знайшла застосування рівною мірою для досліджень, а також 

для розрахунків новостворених кранів, що перебувають в експлуатації, з урахуванням 

особливостей конструкції, схеми шляху й розташування коліс. Це забезпечує підвищену 

якість результуючих даних, а також розширює можливості аналізу позаштатних ситуацій, що 

виникають на практиці. Математичний апарат досліджень МТА планується використати при 

створенні систем автоматизованого проектування складних технічних систем машин, 

конкурентоспроможних на світовому ринку, зокрема у вигляді об’єктно-орієнтованого 

програмного продукту TRANS 2010. 

За матеріалами досліджень захищені 2 кандидатські дисертації, 1 подана до 

розгляду у спеціалізовану вчену раду, захищені 5 магістерських робіт, отримані 5 

патентів України, подані 2 заявки на отримання патенту України, опубліковано 16 

статтей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 15 

публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових видань України, видані 2 посібники, один з них з грифом 

МОНмолодьспорт України (МОН України). 

 

Пріоритетний напрям 2.Інформаційні та комунікаційні технології 

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 271000 грн., зокрема на 2013 рік 143000 грн.  
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- розроблено та виготовлено макетний зразок поверхневого сейсмічного 

випромінювача, розроблена технологія його виготовлення, проведено експериментальне 

визначення його параметрів у лабораторних умовах; 

- створений високовольтний випробувальний стенд для експериментальних досліджень 

акустичних та електрофізичних параметрів свердловинного випромінювача вибухового типу; 

- розроблена технологія та виготовлені експериментальні зразки імпульсних 

високовольтних конденсаторів для свердловинних пристроїв з твердим електроізоляційним 

епоксидним компаундом, здатних працювати при підвищених температурах і тиску; 

- розроблена технологія та виготовлений експериментальний зразок конденсатора на 

основі подвійного електричного шару з підвищеними питомими енергетичними та масо-

габаритними показниками; 

- згідно з Договором про співробітництво між університетом та Національним 

науковим центром "Харківський фізико - технічний інститут" НАН України виконувались 

дослідження по вивченню впливу радіації та температури на працездатність 

електроізоляційних матеріалів свердловинного випромінювача; результати цих досліджень 

будуть використані при визначенні працездатності та ресурсу кабельних систем діючих 

реакторів вітчизняних АЕС; 

- результати робіт по даній НДР, а саме питання електричної міцності матеріалів при 

високих температурі та тиску, поверхневий розряд по полімерним ізоляторам, електричний 

пробій водно-нафтової суміші, а також електричні та фізичні особливості електричного 

вибуху плівкових провідників, будуть використані при створенні нормативних документів у 

галузі електроізоляційної та кабельної техніки в рамках роботи Технічного комітету № 131 

«Електроізоляційна та кабельна техніка» Держспоживстандарту України.  

За матеріалами досліджень подані до розгляду у спеціалізовану вчену раду 2 

кандидатські дисертації, захищені 4 магістерські роботи, отримані 4 патенти України, 

опубліковано 4 статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 

України, 7 публікацій у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не 

включені до переліку наукових фахових видань України, видані 1 монографія та 1 

навчальний посібник. Результати роботи використані при виконанні госпдоговірних 

науково-дослідних робіт "Обстеження технічного стану кабелів енергоблоку № 5 ОП 

ЗАЕС в лабораторних умовах" та "Дослідження ефективності технологічного контролю 

в забезпеченні надійності кабельно - провідникової продукції в умовах діючого 

виробництва з метою розширення впровадження інноваційних продуктів в 

енергосистеми України" загальним обсягом 90,2 тис. грн. 

 

Розробка методів створення нелінійних керамічних діелектричних середовищ з 

поліпшеними імпульсними електромагнітними властивостями. Наукові керівники: 

д.т.н., проф. Борисенко Анатолій Миколайович, к.т.н. Резинкін Олег Лук׳янович. Обсяг 

фінансування за повний період 500000 грн., зокрема на 2013 рік 250000 грн.  

Удосконалено математичну модель нелінійних електрофізичних процесів під дією 

сильних електричних та магнітних полів у сегнето-магнітних композитах формувачів 

ударних електромагнітних хвиль, сформульовану в термінах модифікованого векторного 

магнітного потенціалу з використанням методу скінченного інтегрування.  

Оцінено сумісний вплив ступеню нелінійності діелектричної і магнітної проникностей 

на деформацію хвильового фронту і формування ударної електромагнітної хвилі при її 

розповсюдженні у композитному сегнето-магнітному середовищі.  

Встановлені співвідношення геометричних та електрофізичних параметрів 

сегнетоелектричної і магнітодіелектричної складових шаруватих композитних сегнето-

магнітних активних діелектриків, які призводять до стабілізації у часі хвильового опору 

нелінійних формуючих ліній при розповсюдженні у них електромагнітних хвиль та 

уможливлює узгодження їх вихідного опору з постійним навантаженням. 
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Удосконалено експериментальні методи дослідження електрофізичних параметрів 

нелінійних діелектриків.  

Експериментально досліджені електричні параметри, які характеризують властивості 

нових гомогенних та шаруватих сегнето-магнітних середовищ у сильних імпульсних 

електромагнітних полях.  

Удосконалені та вперше застосовані для фізико-хімічного синтезу складних 

сегнетоелектричних, магнітодіелектричних і сегнето-магнітних середовищ, придатних для 

формування потужних швидко зростаючих імпульсів напруги, струму і електромагнітного 

поля, методи вакуумного аерозольного напилювання при кімнатній температурі і 

мікроплазмового оксидування. 

За матеріалами досліджень захищены докторська дисертація та 2 магістерські 

роботи, опубліковано 5 статтей у журналах, що входять до наукометричних баз даних, 4 

публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних, 23 

статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 

отримані 2 патенти України. 

 

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 

440000 грн., зокрема на 2013 рік 220000 грн.  

Для підвищення показників енерго- та ресурсозбереження у системах передачі 

електроенергії запропоновано на базі досягнень сучасної перетворювальної техніки 

використання принципів, які лежать в основі побудови вторинних джерел електроживлення. 

Запропоновано у базових перетворювачах, які формують напругу ЛЕП, 

використовувати амплітудно-широтно-імпульсну (багатозонну) модуляцію, що дозволяє 

обмежити потужність динамічних втрат силових ключів. Запропоновані схеми базових 

перетворювачів, які, обґрунтовано, доцільно будувати на базі трирівневих схем автономних 

інверторів напруги. Розглянуто комплекс питань, пов'язаних з впливом підвищеної частоти 

на характеристики кабельних ЛЕП, зокрема, питання обмеження резонансних явищ, скін-

ефекту та ін., запропоновані відповідні методи та засоби боротьби (метод напівхвильвого 

налаштування, використання кабелів із полою жилою з феровставкам та ін.). Розроблена 

методика побудови оригінальних цифрових фільтрів дискретних частот цифрових систем 

керування силовими активними фільтрами СПЕЕ. 

Розроблено гібридну структуру СПЕЕ: на високому рівні напруги, при транспортуванні 

енергії на великі відстані. Запропоновані схемні рішення базових перетворювачів СПЕЕ, 

схему базового перетворювача для формування напруги АМОС з БІМ та магнітним 

підсумовуванням напруг на базі чотирьох трирівневих інверторних стійок та алгоритм його 

роботи для формування вихідної напруги виду МОС при живленні нестабілізованою 

постійною напругою. Запропоновано схему та алгоритм роботи перетворювача з магнітним 

підсумовуванням напруги для НРМ для зв'язку з традиційною енергосистемою 3х380 В, який 

формує синусоїдальну напругу підвищеної (20 кГц) частоти. Запропоновано, для зменшення 

втрат у кабелі від скін-ефекту, використання кабелів з полою жилою. Для відносно довгих 

ЛЕП запропоновано два методи компенсації розподілених ємності та індуктивності ЛЕП: 

метод розбивання та метод напівхвильового налаштування. Оцінено втрати на скін - ефект у 

порожній жилі кабелю та оболонці.  

Розроблені Matlab-моделі та підмоделі системи: джерело живлення - перетворювач – 

навантаження. 

За матеріалами досліджень захищены 1 кандидатська дисертація та 4 магістерські 

роботи, опубліковано 1 монографію, 14 статей у журналах, що включені до переліку 

наукових фахових видань України, 3 публікації у виданнях, що не включені до переліку 

наукових фахових видань України, 4 тези доповідей на міжнародних та національних 

конференціях, отриман патент України. 
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Пріоритетний напрям 2.Інформаційні та комунікаційні технології 

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 500000 грн., зокрема на 2013 

рік 285000 грн.  

На основі досліджень розроблено раціональну технологію фракціювання соняшникової 

олії насиченого типу для одержання хлібопекарських жирів. Встановлено шляхи 

застосування отриманих фракцій у складі хлібобулочних виробів. Виявлено, що за 

показниками якості отримані булочні вироби відповідають вимогам діючих нормативних 

документів на даний вид продукту. Проведено економічні розрахунки собівартості 

спеціального жиру, отриманого за різними способами фракціювання.  

Практична цінність одержаних результатів для олійно-жирової галузі полягає у 

розробці раціональної технології одержання спеціальних жирів із соняшникової олії 

насиченого типу. Одержані в результаті модифікації фракції мають високу якість і можуть 

бути використані у виробництві жировмістивних продуктів харчування. Розроблено проект 

ТУ на новий вид продукту – соняшниковий пальмітин. 

Цінність результатів досліджень для навчального-наукової роботи полягає в тому, що 

вони доповнюють дисципліни професійної підготовки у навчальному процесі кафедри 

технології жирів та продуктів бродіння НТУ «ХПІ» за напрямком «Харчова технологія та 

інженерія», спеціальності 7.05170102 «Технологія жирів і жирозамінників» під час 

викладання дисциплін «Технологія галузі» і «Технологія переробки жирів», в курсовому та 

дипломному проектуванні, а також науково-дослідній роботі студентів. 

За матеріалами досліджень захищена кандидатська дисертація та 5 магістерських 

робіт, опублікована 1 монографія, 1 навчальний посібник без грифу МОН України, 12 - 

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

публікації у виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України, 

14 - тез доповідей на міжнародних та національних конференціях, отриман патент 

України. 

 



 27 

 

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 

 

Моніторинг акустичного середовища регіонів України для інформаційного 

забезпечення органів державного управління. Науковий керівник: д.т.н., проф. 

Порошин Сергій Михайлович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 

120000 грн., зокрема на 2013 рік 34800 грн. 

Розробку мережі обміну даними (МОД) зі складу Системи пропонується базувати на 

критерії «ефективність/вартість». При цьому планується застосовувати у МОД лінії зв’язку 

загального доступу. Це вимагає врахування особливостей таких ліній та трафіку, що 

поширюється у них, а саме мультифрактальності та гетерогенності. Імітаційна модель МОД, 

що створюється, буде відповідати цим сучасним вимогам.  

Моніторинг акустичного стану в населених пунктах України дозволив побудувати 

методики створення акустичних карт місцевості за допомогою акустичних вимірювань у 

векторному та спектральному вигляді. 

Запропоновані вимоги до мережі оперативного акустичного контролю в системі 

акустичного моніторингу. 

Запропонована структурна та  інформаційна  модель багатопозиційного 

вимірювального стенду, що у сукупності із  імітаційними моделями дозволила  дослідити 

процес отримання, обробки та обміну інформації в системі акустичного моніторингу. 

За матеріалами досліджень захищені докторська дисертація та 5 магістерських 

робіт, опубліковано 3 навчальних посібника, 15 статей у наукових фахових виданнях, 

45 тез доповідей на конференціях та семінарах, подано заявку на отримання патенту. 

 

Пріоритетний напрям 2.Інформаційні та комунікаційні технології 

Пріоритетний тематичний напрям 7. Інтелектуальні інформаційні та 

інформаційно-аналітичні технології.  Інтегровані  системи баз даних та знань.  

Національні інформаційні ресурси 

 

Розробка інформаційно-аналітичних технологій стратегічного управління 

ієрархічними розподіленими системами. Науковий керівник: д.т.н., проф. Годлевський 

Михайло Дмитрович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 120000 грн., 

зокрема на 2013 рік 34800 грн. 

Основним науковим результатом є розробка методу стратегічного управління 

ієрархічними розподіленими системами. Новизна одержаного результату полягає у розробці 

комплексної технології вирішення поставленої проблеми. На першому етапі проводиться 

стратегічний аналіз, визначаються перспективи, які трансформуються у ключові фактори 

успіху, на базі яких формується когнітивна карта – суб’єктивна модель системи націлена на 

досягнення її міссії та бачення. Наступний етап – розробка стратегічних карт для окремих 

структурних одиниць складної системи. В результаті реалізується взаємодія стратегії всієї 

системи з ключовими показниками окремих структурних одиниць. Ключові фактори успіху 

характеризуються множиною стратегічних цілей, кожна з яких визначається множиною 

ключових показників діяльності, які описують стан ресурсів та процесів, що важливі для 

стратегічного розвитку системи. Відповідність роботи світовому рівню підтверджується 

зацікавленістю керівництва шведського холдінгу «BZK Grain Alliance AB» у використанні 

результатів роботи у вигляді програмних продуктів та рекомендацій по стратегічному 
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управлінню. Практичне застосування запропонованої технології демонструється на прикладі 

окремих підприємств, холдингів, соціально-економічної системи вищої освіти України.  

За матеріалами досліджень захищені 5 кандидатських дисертацій та 5 дипломних 

робіт магістрів, опубліковано 16 статей, з них 5 – у міжнародних збірках, тези 

міжнародних конференцій – 4, захищено 5 кандидатських дисертацій. 
 

Пріоритетний напрям 2.Інформаційні та комунікаційні технології 

Пріоритетний тематичний напрям 9.Технології та засоби розробки програмних 

продуктів і систем 

 

Розробка  методів, алгоритмів та програм для оцінювання динаміки, міцності і 

точності управління ракетної техніки. Науковий керівник: д.т.н., проф. Бреславський 

Дмитро Васильович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 316000 грн., 

зокрема на 2013 рік 91640 грн. 

Розроблено та погоджено технічне завдання, визначено методи, методики та програма. 

Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу коливань корпусів 

космічних ракет з урахуванням коливань рідини у паливних баках. Створено методи та 

алгоритми розрахунку деформування конструктивних  елементів КР з урахуванням  

деформацій короткочасної повзучості та пластичності.  

Практична цінність проекту полягає в створенні методів, алгоритмів та програмного 

забезпечення  для оцінювання динамічної поведінки корпусів космічних ракет з урахуванням 

коливань рідини у паливних баках, міцності їхніх конструктивних елементів з урахуванням 

нелінійного характеру деформування. 

Цінність результатів для навчально-наукової роботи: результати проекту 

використовуються в навчальному процесі таких спеціальностей інженерно-фізичного 

факультету НТУ «ХПІ», як «Комп’ютерна механіка»,  «Прикладна математика», «Механіка 

суцільних середовищ». 

За матеріалами досліджень захищені 2 кандидатські дисертації, опубліковано 3 

навчальні посібники (без грифу МОН України), 45 статей у фахових журналах та 24 тез 

доповідей на міжнародних конференціях. 

 

Розробка інтелектуальних інформаційних технологій для підвищення 

ефективності та якості процесів створення складних програмних систем. Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Ткачук Микола В׳ячеславович. Обсяг фінансування за повний 

період (проект, запит) 140000 грн., зокрема на 2013 рік 40600 грн. 

Розроблено інтегровану модель адаптивного процесу трасування вимог до програмного 

забезпечення (ПЗ). Вдосконалено загальну організаційно-технологічну схему гнучкої (agile-) 

розробки ПЗ за методологією Scrum за рахунок застосування запропонованого механізму 

трасування вимог і комплексу експертних процедур. На підставі результатів оцінки 

ефективності використання існуючих систем управління інформаційно-технологічними 

послугами (СУІТП) розроблено комплексний підхід до підвищення ефективності 

проектування та супроводу таких систем на основі застосування інтелектуальних моделей і 

технологій. У межах цього комплексного підходу розроблено схему інформаційної 

технології для інтеграції обраної конфігурації модулів СУІТП в існуючу корпоративну ІТ - 

інфраструктуру організації. На основі отриманих теоретичних результатів розроблено 

прикладну інформаційну технологію, що дозволяє ефективно реалізувати запропонований 

механізм адаптивного трасування вимог в гнучких процесах створення ПЗ із застосуванням 

відкритого середовища розробки Eclipse. На основі отриманих науково-практичних 

результатів у 2013 році захищено дипломні роботи: - 2 магістерські та 3 балаврських. За 

матеріалами досліджень опубліковано 6 статей, з них 3 - у міжнародних наукових 
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збірках, 6 – тез доповідей, з них 3 - на міжнародних конференціях, захищено 1 

кандидатську дисертацю та 2 магістерські роботи. 
 

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 спеціалізованих програмно-модельних комплексів для комп’ютерного 

моделювання контактної взаємодії та синтезу форми складнопрофільних тіл. Науковий 

керівник: д.т.н., проф. Ткачук Микола Анатолійович. Обсяг фінансування за повний 

період (проект, запит) 888000 грн., зокрема на 2013 рік 257520 грн. 

Розроблено та погоджено технічне завдання, визначено методи, методики та зміст 

прикладних досліджень. Здійснено розробку нового, альтернативного традиційним, підходу 

до моделювання контактної взаємодії на основі методу граничних елементів. Завдяки цьому: 

1) знижено на одиницю фізичну розмірність задачі, тобто від тривимірного випадку 

здійснено перехід до двовимірного; 2) при дискретизації кількість невідомих зменшується на 

порядки, що значно економить комп’ютерні ресурси; 3) забезпечується висока точність 

визначення контактного тиску, а, отже, і напружено-деформованого стану контактуючих тіл; 

4) більш коректно моделюються умови контактного сполучення взаємодіючих тіл. 

Практична цінність полягає у розробці методології визначення контактних напружень у 

зонах спряження важконавантажених деталей машин, що для багатьох випадків є 

лімітуючим чинником при обґрунтуванні проектних параметрів елементів машин. Таким 

чином, розроблено більш коректну, адекватну і точну модель для визначення контактного 

тиску у деталях відповідальних машинобудівних конструкцій, завдяки чому створена база 

для підвищення їх технічних характеристик. За матеріалами досліджень опубліковано 1 

навчальний посібник, 1 монографія без грифа МОНУ, 17 статей у фахових виданнях, 43 

доповіді на конференціях, захищені 2 кандидатські дисертації. 
 

Розробка програмних та апаратних засобів моделювання та відображення 

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

Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 265000 грн., зокрема на 2013 рік 

64960 грн. 

Створено підґрунтя для математичного та програмного забезпечення тренажерних 

комплексів транспортних засобів. Конкретно, розроблено  математичні моделі складних 

динамічних об’єктів, до яких віднесено зображення рельєфів тренувальних полігонів. 

Розроблено методи моделювання поверхні місцевості зі змінними параметрами тертя. 

Розроблено методи моделювання ґрунтів зі значеннями зчеплення поміж шарами ґрунту, які 

змінюються у заданому діапазоні відповідно завданню інструктора, що дає можливість 

навчання курсантів в складних дорожніх умовах. Розроблено методи перетворення 

геометричних об’єктів у просторі та часі, які сприяють реалістичному відтворенню 

позакабинної обстановки під час руху. Розроблені методи побудови рельєфу полігону  

являють собою інструментарій для побудови викладачами штучних навчальних ландшафтів 

та очікуваних рельєфів при плануванні оперативно-тактичних операцій.  Результати роботи 

передано на апробацію та для використання в ХКБМ ім.О.О.Морозова. Якість наукових 

робіт  відповідає вищому світовому рівню. В руслі наукового напряму виконується низка 

госпдоговірних робіт, загальний обсяг надходження коштів від яких складає 146,68 

тис.грн. За матеріалами досліджень захищена 1 кандидатська дисертація, готовий до 

друку 1 навчальний посібник (план видання – березень 2014 р.), отримано 2 патенти 

України, опубліковано 15 тез доповідей на міжнародних конференціях та 11 статей у 

науково-технічних журналах. 
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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 інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень для діагностики, 

керування та оптимізації технічних та біотехнічних об’єктів. Науковий керівник: д.т.н., 

проф. Дмитрієнко Валерій Дмитрович. Обсяг фінансування за повний період (проект, 

запит) 220000 грн., зокрема на 2013 рік 78742 грн. 

Розроблено та узгоджено технічне завдання, розроблені нейронні мережі (НМ) 

адаптивної резонансної теорії (АРТ), які об’єднують в собі властивості НМ, що розпізнають 

вхідну інформацію, та НМ, що по вхідній інформації визначають асоціації. Вперше 

розроблено НМ АРТ, яка дозволяє визначати декілька асоціацій, та стабільно-пластичні НМ 

на основі мереж Хебба та Хеммінга. Розроблена інтелектуальна системи підтримки 

прийняття рішень (ІСППР) діагностично-лікувальних заходів. Розроблена система для 

ідентифікації стану і адаптивного управління безпекою в комп’ютерних систем в умовах 

впливу на систему DoS-атак. Одержані результати відповідають світовому рівню. 

Практична цінність визначається у створенні ІСППР на основі НМ для медичних 

установ, для машиністів тягового рухомого складу, для захисту комп’ютерних систем та ін. 

Цінність для навчально-наукової роботи: захищені докторська та кандидатська 

дисертації, ведеться підготовка докторанта та 7 аспірантів, захищено 12 дипломних 

робіт магістрів, опубліковано 2 навчальних посібника та 2 монографії, 19 статей та 

більш 40 матеріалів та тез доповідей конференцій. 

Виконувались 2 госпдоговірні роботи обсягом  99720 грн. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність 

Пріоритетний тематичний напрям 14.Технології електроенергетики 

 

Розробка комплексу науково-технічних заходів для високоефективних лінійних 

імпульсних електромеханічних перетворювачів наукового та промислового 

призначення. Науковий керівник: д.т.н., проф. Болюх Володимир Федорович. Обсяг 

фінансування за повний період (проект, запит) 523000 грн., зокрема на 2013 рік 151380 

грн. 

Вперше розроблені математичні моделі лінійних імпульсних електромеханічних 

перетворювачів (ЛІЕП), що забезпечують комбіновану дію сил різного типу, використовують 

кріогенне охолодження рідким азотом, феромагнітне осердя та різноманітні  схемно-конст-

руктивні технічні рішення. Математичні моделі враховують взаємопов’язані 

електромагнітні, механічні та теплові процеси ЛІЕП.  

Вперше розроблено метод розрахунку параметрів швидкодіючого обмежувача струму 

короткого замкнення з надпровідниковим екраном. Розроблена методика експериментальних 

досліджень ефективності ЛІЕП з використанням віброакустичної системи. 

Одержані результати знаходяться на рівні кращих світових аналогів, про що 

свідчить 21 стаття у наукових журналах (1 стаття зі студентами, 8 наукових статей в 

журналах бази SCOPUS), отримано 2 патенти України, 2 патенти Росії, подано 8 заявок 

на винаходи в Україні, Росії, США. Подано 1 міжнародну заявку. Зроблено доповіді на 9 

науково-технічних конференціях. 

Вперше запропоновано і обґрунтовано використання ЛІЕП для кріобіології, що 

забезпечують швидке охолодження за рахунок направленого потоку рідкого азоту. 
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Розробка науково-методичних основ удосконалення турбогенераторів для 

підвищення їх технічного рівня і надійності в умовах електроенергетичних систем. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Мілих Володимир Іванович. Обсяг фінансування за 

повний період (проект, запит) 160000 грн., зокрема на 2013 рік 46400 грн. 

Розроблено теоретичне і програмне забезпечення: 

для розрахунку і аналізу електромагнітних параметрів і характеристик турбогенераторів 

у симетричних стаціонарних режимах з метою визначення їхніх проектних параметрів; 

для розрахунку і аналізу нештатних режимів турбогенераторів (відхилення частоти, 

напруги, коефіцієнту потужності, перевантаження, коротке замикання) для визначення 

допустимих меж експлуатації; 

для розрахунку і аналізу нестаціонарних режимів роботи турбогенераторів для 

визначення безпечної їх експлуатації. 

Виконана апробація розробленого теоретичного і програмного забезпечення для 

розрахунку і аналізу електромагнітних параметрів і характеристик турбогенераторів в 

симетричних стаціонарних режимах, а також в нештатних та нестаціонарних режимах 

експлуатації. 

У підсумку, виконані дослідження забезпечують розвиток теорії та методів 

проектування турбогенераторів на основі чисельно-польових методів, а отримані результати 

дослідження електромагнітних, механічних та теплових процесів високовикористованих 

синхронних генераторів мають метою вдосконалення наявних і створення нових їхніх зразків 

і підвищення ефективності та надійності їхньої роботи в умовах експлуатації.   

Застосування розроблених математичних моделей, алгоритмів, методичного та 

програмного забезпечення дозволить підвищити якість проектування нових зразків 

турбогенераторів, скоротити терміни їхньої розробки та подальшої експериментальної 

доводки.  

За темою НДР виконується докторська дисертація, пройшла попередній захист і 

рекомендована до подання у спеціалізовану вчену раду кандидатська дисертація, видано 

монографію та 35 наукових статей (у тому числі 19 у фахових виданнях, з них 3 у 

закордонних виданнях, 4 у виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus та ще 

5 – у інші міжнародні бази, 10 – зі студентами). 

 

Розробка енергоресурсо-зберігаючого електропривода електромобіля з 

мікропроцесорним керуванням для навчального процесу та наукових досліджень 

(комплексна). Науковий керівник: д.т.н., проф. Клепіков Володимир Борисович. Обсяг 

фінансування за повний період (проект, запит) 276000 грн., зокрема на 2013 рік 79460 

грн. 

Розроблено функціональну схему електроприводу електромобіля на базі приводу 

постійного струму, свинцево-кислотних акумуляторних батарей, та батареї 

суперконденсаторів, яка забезпечить рекуперативні режими роботи електроприводу 

електромобіля. 

Проведено розрахунки потужності електродвигуна, визначено тип та ємність 

акумуляторів. Запропоновано режим гальмування електромобіля, який забезпечує 

перетворення накопиченої кинетичної енергії в електричну, яка використовується при 

подальшому русі електромобіля; 

Розроблена принципова схема лабораторного стенду для випробування 

суперконденсатора. Проведені дослідження режимів заряд-розряду суперконденсатора. 

Розроблена принципова схема силового каналу електропривода електромобіля.  

Практична цінність полягає в тому, що з урахуванням типу обраного автомобіля 

проведено розрахунок потрібної потужності електродвигуна, ємності батареї 

суперконденсаторов та напівпровідникових елементів силового каналу. 
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За матеріалами досліджень виконуються 2 кандидатські дисертації, захищені 3 

магістерських роботи, створені 2 нових лекційних курси, опубліковано 3 статті у 

фахових виданнях України, отримано 1 патент на корисну модель. 

 

Розробка методів підвищення електробезпеки експлуатації енергооб’єктів України 

щодо впливу завад блискавки та визначення напруги дотику. Науковий керівник: 

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

(проект, запит) 3884000 грн., зокрема на 2013 рік 1326418 грн. 

Розроблено експериментальний метод визначення каналів розтікання струму блискавки 

за використання принципу локації струму за супутнім магнітним полем. Розроблені зміни і 

доповнення до процедури визначення напруги дотику з використанням вимірювального 

комплексу КДЗ-1У, які дозволяють врахувати вплив електромагнітних завад частоти мережі. 

Розроблено експериментально-розрахунковий метод оцінки параметрів електромагнітного 

поля, яке супроводжує блискавку, у зоні розміщення систем автоматизованого контролю та 

керування процесами на енергетичних об’єктах. 

Практична цінність визнається у використанні створених методів при обстежені та 

розробці рекомендацій щодо підвищення безпеки експлуатації енергетичних об’єктів.  

Цінність результатів для навчально-наукової роботи: створені нові наукові методи 

включено до навчальних програм за спеціальностями: 7.090604 та 6.050702-04. 

За матеріалами досліджень опубліковано 1 монографію, 3 статті в зарубіжних 

журналах з імпакт фактором, 15 статей у журналах із переліку ВАК України, 13 тез 

доповідей на міжнародних на національних конференціях. Захищені 2 докторські та 1 

кандидатська дисертації. Отримана 1 Державна премія України в галузі науки і 

техніки за 2013 рік та 2 охоронних документи. 

 

Розробка енергоресурсозберігаючих технологій використання  

багатофункціонального перетворювача частоти для модернізації електроприводів 

турбомеханізмів систем  ЖКГ (комплексна).  Науковий керівник: д.т.н., проф. Клепіков 

Володимир Борисович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 300000 

грн., зокрема на 2013 рік 87000 грн. 

Розроблені функціональна і принципова схема електроприводу та перетворювача 

частоти, розраховані його основні параметри та елементи. Розроблені математична та 

комп'ютерна моделі перетворювача частоти, проведено дослідження його динамічних 

характеристик. Зроблено висновок щодо доцільності розгляду можливості поривів 

водогінних мереж внаслідок гідравлічних ударів від хвильових процесів, що виникають в 

електромеханогідравлічній системі як системі з розподіленими параметрами.  

Головною перевагою перед зарубіжними аналогами є те, що розроблений перетворювач 

частоти є вітчизняним товаром, який у 1,4-1,7 разів дешевший і має суттєву перевагу при 

вирішенні проблем ремонту.  

Практична цінність: впровадження розробки в системі ЖКГ надасть значний 

енергоресурсозберігаючий ефект. Економія електроенергії може скласти 40,%, води – 25%, в 

декілька разів зменшується число поривів трубопроводів, підтверджується синергетичний 

ефект множення економії електроенергії. 

За матеріалами досліджень надруковано 4 статті у наукових фахових виданнях 

України, 2 тези доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях, захищена 1 

кандидатська дисертація та 1 готується до захисту. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність 

Пріоритетний тематичний напрям 16.Технології енергетичного машинобудування 
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Розробка методів підвищення енергоефективності і ресурсозбереження підйомно-

транспортних споруд, машино-тракторних агрегатів та гібридних транспортних 

засобів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Самородов Вадим Борисович. Обсяг 

фінансування за повний період (проект, запит) 120000 грн., зокрема на 2013 рік 34800 

грн. 

Розроблені способи визначення показників ефективності машин, серед яких спосіб, що 

ґрунтується на середньо інтегральних показниках продуктивності технологічного процесу, 

витрати енергоносіїв, питомі витрати коштів, а також показник середньо інтегрального ККД 

ПТМ і МТА в технологічному процесі. Розроблені способи дозволяють отримати показники 

ефективності машин з урахуванням всієї сукупності навантажувальних і швидкісних режимів 

роботи при виконанні технологічних процесів. 

Значимість і практична цінність результатів роботи полягає в можливості на етапі 

проектування визначити раціональні схеми і конструкції машин за критеріями енерго- 

ресурсозбереження. Також значно прискорюється процес розробки нових перспективних 

схем конструкцій ПТМ і МТА за показниками ефективності функціонування, енерговитрат, 

продуктивності і собівартості виконання технологічного процесу. 

За матеріалами досліджень надруковано 16 статтей у наукових фахових виданнях 

України, 6 тез доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях, отримані 2 

патенти України. 

 

Дослідження технологій виготовлення елементів фрикційних демпферів візків 

швидкісних вагонів (комплексна).   Науковий керівник: д.т.н., проф. Євстратов Віталій 

Олексійович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 120000 грн., зокрема 

на 2013 рік 34800 грн. 

Проблема низької довговічності фрикційних гасителів коливань візків пасажирських 

вагонів, яка пов’язана з швидким зношенням фрикційної пари тертя, потребує кожні півроку 

ставити вагони на поточний ремонт і заміняти у гасителях вузли тертя. Це не тільки 

трудомістка робота, але й коштовна. Ця проблема особливо посилюється при високих 

швидкостях руху. Робота передбачає розробку систем керування експлуатаційними 

властивостями рухомого складу для високих швидкостей руху шляхом забезпечення 

можливості керування стабільністю контакту між елементами фрикційної пари тертя завдяки 

впровадженню нових конструкцій фрикційних гасителів коливань і ресурсозберігаючих 

технологій їх виготовлення. Виконання цього проекту дозволить створити нову конструкцію 

фрикційних гасителів коливань, а також принципово нову технологію виготовлення їхніх 

деталей. Переваги нової конструкції гасителів коливань та технології виготовлення їхніх 

деталей полягають у наступному: значно (у два рази) підвищити зносостійкість фрикційних 

гасителів коливань, що дозволить скоротити об’єм поточного ремонту вагонів і замін вузлів 

тертя; скоротити витрати металу на 10…15%; скоротити кількість поверхонь, які потребують 

механічного оброблення до трьох; підвищити міцність сухарів, зменшивши їхню вагу. 

Зважаючи на те, що за кордоном все ще використовують гасителі коливань існуючої 

конструкції, слід вважати, що запропонований проект відповідає світовому рівню. Нова 

конструкція гасителів коливань може бути широко використана в Росії, Канаді та 

інших промислово розвинених країнах із жорсткими кліматичними умовами. 

За матеріалами досліджень надрукована 1 стаття у науковому фаховому виданні 

України, 1 теза доповіді на міжнародній науково-технічній конференції, отриманий 1 

патент України. 

 

Покращення показників енергоефективності і екологічності поршневих двигунів 

впровадженням перспективних технологій організації та керування робочим процесом. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Марченко Андрій Петрович. Обсяг фінансування за 

повний період (проект, запит) 726000 грн., зокрема на 2013 рік 210540 грн. 
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Наукові дослідження в рамках даної теми  включали аналіз джерел інформації та 

обґрунтовання прийнятого напряму досліджень, щодо підвищення показників 

енергоефективності і екологічнгості дизеля, сформульовані проблеми і задачі досліджень,  

виконано дослідження впливу модифікованої поверхні поршня на процес горіння палива та 

на підвищення потужності і ресурсу ДВЗ, зниження викидів шкідливих речовин, проведено 

моделювання взаємодії контактної пари поршень-циліндр ДВЗ та розроблено рекомендації 

щодо застосування запропонованої технології обробки поршнів для досягнення оптимальної 

ефективності покриття,  вибрано і обґрунтовано спосіб конверсії кам'яного вугілля в синтез-

газ, конструктивні, регулювальні і режимні параметри установки,  розроблені конструктивні 

схеми комбінованої установки двигуна, розроблена математична модель робочого процесу 

газового двигуна з форкамеро-факельним запалюванням паливної суміші, виконано аналіз 

результатів моделювання навантажувальної характеристики та розроблені заходи з 

конструктивного забезпечення потрібних параметрів робочого процесу. 

Результати роботи плануються до використання при створенні нових лекційних 

курсів та нових циклів лабораторних робіт. За даною тематикою опубліковано  4 статті 

у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 4 публікації у 

матеріалах конференції. У виконанні роботи брали участь 4 молодих вчених. 

 

Розвиток методів розрахунку охолодження роторів газових турбін та створення 

ефективної системи охолодження ротора високотемпературної газової турбіни. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Тарасов Олександр Іванович. Обсяг фінансування за 

повний період (проект, запит) 1102000 грн., зокрема на 2013 рік 304500 грн. 

Розроблено і погоджено технічне завдання, визначено методи та програма проведення 

дослідження.  Проведено чисельне моделювання течії у внутрішніх порожнинах роторів, у 

межах якого змінювалася конфігурація порожнин (ґрунтуючись на конфігураціях порожнин 

в сучасних газових турбінах), напрямок руху рідини (відцентровий і доцентровий),  діаметри 

дисків, параметри охолоджувача, швидкість обертання ротору. Встановлено, що вихровий 

характер течії в порожнинах між диском і елементами статора визначає закрутку 

охолоджуючого повітря і отже на відцентровий напір. Визначені умови, при яких обертання 

ротора суттєво впливає на функціонування системи охолодження.  

Практична цінність визначається у створенні методу і відповідної дослідницької 

програми розрахунку відцентрового напору, який враховує форму порожнини, напрямок 

руху теплоносія, швидкість обертання ротора, параметри охолоджувача. Метод дозволяє 

визначати умови запирання внутрішніх порожнин ротора від проникнення газу. Системи 

охолодження напрямних лопаток нового типу сприяють підвищенню ККД газотурбінних 

двигунів та установок. 

За матеріалами досліджень опубліковано 5 статей у наукових виданнях, 4 доповіді 

на науково-технічних конференціях, підготовлена до захисту кандидатська дисертація, 

захищено 2 магістерських роботи. Отримані результати мають інтерес для підприємств 

газотурбінобудування: ГП «Івченко-Прогрес», ГП «Зоря»-«Машпроект», ВАТ  

“Турбоатом”. Результати дослідження використовувані у курсі лекцій «Тепло- і 

масообмінні процеси, апарати та установки», «Математичні методи та моделі 

енергетичного обладнання в розрахунках на ЕОМ» «Системи охолодження газових 

турбін».  

 

Розрахункові та експериментальні дослідження з метою створення дифузорного 

пристрою для натурних випробувань кільцевих решіток турбін на надзвукових 

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

фінансування за повний період (проект, запит) 844000 грн., зокрема на 2013 рік 233160 

грн. 

Виконано теоретичні дослідження для розв'язування оберненої задач аеродинаміки 

дифузорних кільцевих каналах. Дороблені алгоритми та написаний додатковий програмний 
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модуль для визначення граничних умов для оберненої задач за допомогою використання 

безперервних аналітичних функцій. Удосконалено алгоритм та доповнені програмні модулі 

для підготовки початкових даних оберненої задач на основі одержаних розв’язок прямої 

задачі. Виконано теоретичні дослідження з метою визначення гідравлічних втрат у 

примежовому шарі на внутрішніх поверхнях дифузорного каналу інтегральними методами. 

Виконано теоретичні дослідження для пошуку оптимальної форми меридіональних 

окреслень дифузорного каналу та розрахунки течії за допомогою CFD-методів. 

Практична цінність визначається удосконаленням математичного забезпечення для 

автоматизованого проектування вільних конфузорних та дифузорних кільцевих каналів. 

За напрямком НДР виконана 1 докторська дисертація, опубліковано 5 статей у 

наукових фахових виданнях, 5 – доповідей на науково-технічних конференціях, 

виконується  кандидатська дисертація, захищено 2 магістерських роботи і 4 дипломних 

проекти, результати досліджень впроваджуються у викладання таких дисциплін, як 

«Вибіркові глави теорії парових турбін», «Теорія решіток», «Застосування ЕОМ у 

турбінобудуванні» та «Інформаційні технології проектування турбомашин». У 

проведенні зазначених досліджень зацікавлене ВАТ «Турбоатом».   

 

Розробка практичних положень створення приміських швидкісних поїздів з 

нахилом кузовів з накопичувачем енергії. Науковий керівник: д.т.н., проф. 

Омельяненко Віктор Іванович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 

174000 грн., зокрема на 2013 рік 50460 грн. 

Зібрані, систематизовані і проаналізовані наявні у світовій практиці існуючі в 

експлуатації систем нахилу кузовів та накопичувачів енергії. 

Встановлено, що найбільш перспективною схемою силових приводів для нахилу 

кузовів є лінійні електромагнітні двигуни постійного струму трьох типів: телескопічний, 

дисковий та двосторонній коаксіальний. Встановлено, що в якості накопичувача енергії 

доцільно застосовувати електромеханічний інерційний накопичувач в сукупності з 

електричною машиною постійного струму та напівпровідниковим комутатором. 

Математичні моделі, що адекватно відбивають динамічні процеси, процеси  перетворення 

енергії в пристроях, що досліджені, дають можливість встановити параметри, які 

забезпечують потрібні енергетичні, швидкісні та комфортні показники перспективного 

пасажирського залізничного транспорту.  На базі досліджень була розроблена концепція 

електрорухомого складу регіональних та міжрегіональних поїздів з нахилом кузовів та 

використанням накопичувачів енергії.  

За матеріалами досліджень опубліковано: 16 статей, з них 3 статті – у зарубіжних 

виданнях, а також 5 тез на міжнародних та національних конференціях. Подано 4 

заявки на видачу охоронних документів в Україні. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність 

Пріоритетний тематичний напрям 17.Технології використання нових видів 

палива, скидних енергоресурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії. 

Теплонасосні технології 

 

Підвищення енергоефективності  систем  використання скидної теплоти 

скловарних печей на основі моделювання та оптимізації теплообмінного обладнання. 

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

за повний період (проект, запит) 252000 грн., зокрема на 2013 рік 73080 грн. 

Сформульовано перспективний напрям проведення наукових досліджень з підвищення 

енергоефективності теплоутилізаційних систем використання скидної теплоти скловарних 

печей, обґрунтовано використання методів математичного моделювання та оптимізації з 

використанням сучасних комп’ютерних технологій. Науково обгрунтувана реальна 
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можливість підвищення енергоефективності регенеративних скловарних печей шляхом 

розробки багатоступінчастих теплоутилізаційних систем для використання скидної теплової 

енергії на основі використання методів математичного моделювання та оптимізації. 

Розроблено нові алгоритми і дослідницькі програмні продукти для реалізації математичних 

моделей для прогнозування параметричних характеристик теплотехнічного обладнання і 

елементів систем використання скидної теплоти з різними варіантами компонування 

регенераторів скловарних печей при умові використання перспективних типів 

теплоакумулюючих насадок. Створено нову узагальнену методику для визначення 

енергоефективності теплоутилізаційного обладнання для скловарних печей. Отримані 

результати рішення тестових задач підтвердили працездатність і адекватність розроблених 

математичних моделей. Практична цінність отриманих результатів полягає у тому, що 

розроблені математичні моделі та програмні продукти дають можливість отримати надійну 

інформацію про параметричні характеристики теплотехнічного обладнання скловарних 

печей з урахуванням режимів їх роботи, що дозволяє вирішувати оптимізаційні задачі, які 

спрямовані на розробку енергоефективного обладнання. Результати наукових досліджень 

використовуються в навчальному процесі кафедри ТТЕТ при підготовці бакалаврів, 

магістрів, спеціалістів та наукових кадрів вищої кваліфікації. 

По матеріалам досліджень захищена кандидатська дисертація, виконуються 2 

кандидатські та 1 докторська дисертації, опубліковано один навчальний посібник з 

грифом МОН України, 6 статей у наукових виданнях, зроблено 15 доповідей на 

науково-технічних конференціях. 

 

Розробка методології модернізації холодильних станцій та удосконалення 

теплових насосів на основі ретрофіту холодоагентів та оптимізації конденсаційно-

випарувальних блоків (комплексна). Науковий керівник: д.т.н., проф. Братута Едуард 

Георгійович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 190900 грн., зокрема 

на 2013 рік 55100 грн. 

Розроблено методику розрахунку впливу термогідравлічної незворотності процесів 

трансформації енергії і ретрофіту холодоагентів на термоекономічну ефективність і 

екологічну безпеку холодильних машин і теплових насосів. Було розглянуто вплив схем 

взаємодії робочих тіл в конденсаторі і випаровувачі на їх ефективність при варіюванні 

теплофізичних характеристик теплоносіїв;  та запропоновано методика позонного 

розрахунку теплообмінного обладнання з урахуванням зміни концентрації дисперсної фази і 

режиму її течії в трубних контурах. На підставі математичного моделювання було визначено 

взаємний вплив на інтенсивність теплообміну структури дисперсної фази, режимних 

характеристик конденсатору і випаровувачу, а також гідравлічного опору трубних елементів 

та виконано комплекс розрахунків для чотирьох типів холодоагентів. Вперше запропоновано 

методику оцінки впливу теплофізичних характеристик неазеотропних сумішів хладагентів на 

термогідравлічні характеристики холодильних та теплонасосних установок та визначені 

оптимальні концентрації сумішів хладагентів, які в широкому діапазоні термічних 

навантажень та рівнів конденсації та випарування забезпечують мінімальний рівень впливу 

термогідравлічної незворотності процесів на ефективність термотрансформації. Це визначає 

наукову новизну роботи. Практична цінність полягає в можливості підвищення ресурсу 

експлуатації термотрансформаторів; обґрунтуванні рекомендації щодо реконструкції 

існуючого парку холодильних машин на основі урахування схемної складності і відповідного 

ретрофіту хладагентів та підвищенні термодинамічної ефективності обладнання за рахунок 

мінімізації термогідравлічної незворотності процесів. 

По матеріалам досліджень завершується виконання кандидатської дисертації, 

опубліковано 3 статті у наукових виданнях, зроблено 2 доповіді на науково-технічних 

конференціях. 

 

Пріоритетний напрям 3.Енергетика та енергоефективність 
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Пріоритетний тематичний напрям 19.Способи застосування сучасного 

енергоменеджменту. Технології забезпечення енергобезпеки 

 

Розробка методів та макетів приладів для неруйнівного контролю якості виробів зі 

зменшеними втратами енергії і матеріалів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Сучков 

Григорій Михайлович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 160000 

грн., зокрема на 2013 рік 44660 грн. 

Вирішена задача створення нового класу ефективних приладів для ЕМА контролю 

виробів. На основі теоретичних і експериментальних досліджень, для дефектоскопії виробів 

виготовлених витяжкою, розроблена методика контролю луна-методом пакетними 

імпульсами пружних об'ємних зсувних лінійно поляризованих коливань, яка дозволила 

підвищити чутливість на 8 дБ. При цьому також можливо оцінювати форму виявленого 

дефекту. Встановлена головна перевага приладів з ЕМАП, в порівнянні з п’єзоелектричними 

перетворювачами, при контролі ділянок виробів з «чорновою» поверхнею висока 

стабільність амплітуди інформаційних сигналів.  

Показано, що використання ЕМА методу скорочує витрати коштів на проведення 

контролю якості приблизно в 2 рази. Зменшується екологічне навантаження на довкілля. 

Розроблена і виготовлена взаємнодоповнююча група ЕМА перетворювачів, дефектоскопів і 

товщиномірів для контролю виробів об'ємними зсувними і поздовжніми хвилями, 

поверхневими хвилями, а також нормальними хвилями. Нові типи приладів неруйнівного 

контролю будуть економічно ефективні практично у всіх галузях господарства України: 

нафтогазовій, металургійній, машинобудувній, електроенергетичній, транспорті, хімічній та 

інш. 

За результатами роботи надруковано 1 навчальний посібник, 27 статтей у 

наукових журналах (8 – зі студентами), в тому числі 5 з них у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор, отримано 4 патенти України. 

 

Пріоритетний напрям 5.Науки про життя, нові технології профілактики та 

лікування найпоширеніших захворювань 

Пріоритетний тематичний напрям 30. Проблеми розвитку  особистості,  

суспільства,  демографія  та соціально-економічна політика 

 

Практичні аспекти формування конкурентноспроможності національної 

гуманітарно-технічної еліти засобами педагогічних інновацій. Науковий керівник: 

д.т.н., проф. Романовський Олександр Георгійович. Обсяг фінансування за повний 

період (проект, запит) 118000 грн., зокрема на 2013 рік 34220 грн. 

Основними принципами професійної підготовки конкурентноспроможності 

національної гуманітарно-технічної еліти в умовах технічного університету є: системність 

організації цілісного навчально-виховного процесу формування конкурентоспроможної 

гуманітарно-технічної еліти, активність у навчально-пізнавальній та практичній діяльності 

студентів, застосування особистісного підходу, що розкриває потенціал кожного та 

забезпечує саморозвиток студентів, застосування компетентнісного підходу для формування 

високого рівня професіоналізму кожного, розвиток самостійного, критичного мислення 

студентів, розвиток креативності, формування психологічної та комунікативної 

компетентності. 

Розроблені теоретичні основи, принципи, методики і технології істотною мірою 

розширяють мотиваційну сферу студентів, активізують їх навчально-пізнавальну діяльність і 

прищеплюють їм ціннісне ставлення до навчання взагалі, до своєї спеціальності, зокрема, 

формують у них розуміння суспільної значущості своєї професійної діяльності. 

Особливістю проекту є його спрямованість не тільки на формування вузького 

елітарного прошарку фахівців, а й на формування конкурентноздатності всіх студентів. 
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Теоретичні результати будуть застосовані у підготовці фахівців за спеціальністю 

«Психологія», «Адміністративний менеджмент», «Педагогіка вищої школи»; розробці нових 

спецкурсів і створенні конкурентоспроможних методик викладання дисциплін соціально-

гуманітарного, насамперед психолого-педагогічного і управлінського циклу, підвищення 

рівня виховання професійної і соціальної відповідальності в процесі викладання спеціальних 

дисциплін. 

За матеріалами досліджень опубліковано 76 статтей та тез доповідей на наукових 

конференціях. 

 

Пріоритетний напрям 6.Нові речовини і матеріали 

Пріоритетний тематичний напрям 35.Цiльовi дослiдження щодо отримання нових 

матеріалів, їх з’єднання і оброблення 

 

Розробка універсальних склоемалей для одержання хімічно- та зносостійких 

легкоочисних покриттів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Брагіна Людмила Лазарівна. 

Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 885000 грн., зокрема на 2013 рік 

256650 грн. 

Проаналізовано способи одержання ЕТС-покриттів та найбільш раціональні технології 

їх отримання на сталевих деталях побутового нагрівального обладнання. Обрано тип 

легкоочисних абразивостійких покриттів – покривні двофритні на основі склокристалічної та 

скловидної фрит та визначено вимоги до їх властивостей. Розроблено методологічний підхід 

щодо синтезу таких покриттів, який полягає у тому, що композиція для їх отримання 

повинна складатися з склокристалічної та скловидної складової  і забезпечувати наступні 

характеристики покриттів: знижену поверхневу енергію для досягнення низького ступеня 

змочування поверхні склопокриття харчовими забрудненнями, високу хімічну стійкість, 

термостійкість та твердість. Встановлено область вихідної склоутворюючої системи та 

отримано модельні стекла, які відповідають визначеним властивостям. Отримані практичні 

результати використані при виконанні госпдоговірних робіт № 51293 та № 51405 з загальним 

обсягом фінансування 25 тис. грн. 

В рамках даної тематики заключений г/д № 51293 «Установление влияния 

температурно-временных режимов обжига стеклоэмалевых покрытий на образование 

дефектов» з ТОВ «СТАЛЬЭМАЛЬ» (Росія). Об’єм фінансування 20000 руб.  

За результатами надруковано 7 статей (2 – у науково-метричних базах даних), 34 

тези доповідей, отримано 1 патент України на винахід та 1 – на корисну модель. 

 

Пріоритетний напрям 6.Нові речовини і матеріали 

Пріоритетний тематичний напрям 36.Створення та застосування технологій 

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

композиційних матеріалів 

 

Розробка технічних рішень спеціальної модернізації універсальних верстатів і 

технологічних баз даних для алмазно-іскрового шліфування важкооброблюваних 

матеріалів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Грабченко Анатолій Іванович. Обсяг 

фінансування за повний період (проект, запит) 960000 грн., зокрема на 2013 рік 251140 

грн. 

Створено узагальнюючі бази даних з підвищення продуктивності, стабільності, 

енерговіддачі, якості та економічної ефективності при застосуванні алмазно-іскрового 

шліфування (АІШ) в обробці різноманітних матеріалів; з врахуванням аналізу попереднього 

досвіду модернізаційних рішень виробників та користувачів шліфувальних верстатів щодо 

реалізації АІШ розроблено робочу КД на модернізацію для АІШ універсальних 

круглошліфувального і плоскошліфувального верстатів, а також 6 патентоспроможних 
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технічних рішень, 4 з яких захищено патентами України на корисні моделі, а 2 проходять 

процедуру патентування. 

Вперше створено узагальнюючі бази даних ефективності АІШ та розроблено низку 

запатентованих нових технічних рішень для розширення можливостей конструкторсько-

технологічного синтезу верстатно-інструментальних систем і робочих процесів 

комбінованих методів алмазно-абразивної обробки (патенти України на корисні моделі 

№№ 76444, 81400, 82805, 84041). 

Узагальнені дані з ефективності АІШ різноманітних матеріалів можуть 

використовуватись в прийнятті рішень про техніко-технологічне оновлення або в 

попередньому проектуванні нових машинобудівних виробництв, а запатентовані технічні 

рішення та розроблена робоча КД на модернізацію для АІШ універсальних 

круглошліфувального і плоскошліфувального верстату – безпосередньо на підприємствах 

машинобудування для розширення технологічних можливостей алмазного шліфування, 

насамперед в обробці важкооброблюваних матеріалів.  

За результатами досліджень захищені 3 магістерські роботи, опубліковано 

підручник і курс лекцій, 7 статей в наукових фахових виданнях України, 4 статті в 

наукових журналах за межами України, 20 тез доповідей на конференціях, отримано 4 

патенти України. 

 

Розробка та дослідження процесів одержання низькотемпературного фарфору 

різного призначення з використанням кварц-польовопатової сировини України. 

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

повний період (проект, запит) 1560000 грн., зокрема на 2013 рік 452400 грн. 

Теоретично обґрунтована можливість синтезу щільно спечених керамічних матеріалів 

при температурі до 1200 °С на основі нових відомостей про будову оксидної системи Na2O–

K2O–Al2O3–SiO2 та її 3-D-моделі в області існування польових шпатів. Створено 

інформаційну базу даних щодо складу і технологічних властивостей різних геохімічних 

типів польовошпатової сировини України. Запропоновані низькоенергоємні технологічні 

схеми виробництва санітарно-будівельного, електротехнічного, господарчо-побутового та 

хімічно-стійкого фарфору. Основою технології є досягнення максимального рівня спікання 

та інтенсифікація фазоутворення при зниженій температурі випалу завдяки прискореному 

утворенню розплаву та спрямованому регулюванню його властивостей за рахунок науково-

обґрунтованого вибору виду флюсуючої складової мас, та хімічного модифікування 

композицій. Наявні договірні роботи – № 51116 (обсяг фінансування – 12,5 тис. грн.),  № 

51263 (обсяг фінансування – 60 тис. грн.). 

За результатами надруковано монографію, навчальний посібник, 19 статей (2 – у 

науково-метричних базах даних), 26 тез доповідей, отримано 4 патенти України на 

корисну модель. 

 

Розробка  вогнетривких композиційних матеріалів із використанням золь-гель 

процесу та промислових відходів. Науковий керівник: д.т.н., проф. Семченко Галина 

Дмитрівна. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 1430000 грн., зокрема 

на 2013 рік 414700 грн. 

Проведено експериментальні дослідження з розробки оптимальних складів та 

технологічних параметрів виробництва вогнетривких композиційних матеріалів (КМ) із 

заданими властивостями. Визначено види відходів промисловості в технології 

композиційних матеріалів та для виготовлення конверторних флюсів. Проведено 

параметровий аналіз  та визначено раціональні технологічні умови отримання вогнетривких 

композиційних матеріалів. Розроблено нові склади антиоксидантів для захисту графіту від 

окиснення, встановлено фізико-механічні властивості вогнетривких КМ, їх шлакостійкість та 

корозійний знос. Виявлено оптимальні склади вогнетривких композиційних матеріалів  із 

різними заповнювачами. Значимість та практичне застосування визначається у використанні 
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відходів каталізаторів та футерівки конверторів відповідно для виробництва вогнетривких 

цементів і конверторних флюсів,  золь-гель процесу для виготовлення нових антиоксидантів 

для захисту від окиснення периклазовуглецевих вогнетривів. 

За результатами надруковано монографію, 19 статей (1 – у науково-метричних 

базах даних), 22 тези доповідей, отримано 3 патенти України на корисну модель. 

 

 

Пріоритетний напрям 6.Нові речовини і матеріали 

Пріоритетний тематичний напрям 37.Створення та застосування нанотехнологій і 

технологiй наноматеріалів 

 

Розробка високоефективних фізико-хімічних методів створення наноструктурних 

матеріалів для систем акумулювання енергії та знешкодження техногенних забруднень. 

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

повний період (проект, запит) 514000 грн., зокрема на 2013 рік 149060 грн. 

Розроблено та погоджено технічне завдання. Створено високоефективні фізико-хімічні 

методи синтезу покриттів з прогнозованим рівнем функціональних властивостей, серед яких 

каталізатори на основі синергетичних сплавів і складних змішаних оксидів з вмістом 

рідкісних елементів для гетерофазних перетворень, зокрема керування процесами у системах 

знешкодження викидів, та електрокаталізу, які є альтернативою каталітичним матеріалам на 

основі металів платинової групи та можуть знайти застосування у новітніх джерелах струму, 

в тому числі у протічних акумуляторах. Практична цінність визначається у вдосконаленні 

новітніх технологій синтезу функціональних матеріалів, зокрема наноструктурованих 

каталітичних покриттів та металоксидних систем. Отримані результати відповідають 

світовому рівню, мають високу значущість для підприємств промислового комплексу 

України, енергетики, ресурсозаощадження та охорони довкілля.  

Науково-технічну новизну розробок підтверджено 5 патентами та 4 позитивними 

рішеннями про видачу патенту України. За матеріалами досліджень виконуються 3 

кандидатські дисертації, захищені 4 магістерські роботи, опубліковано 2 монографії, 2 

навчально-методичних посібники, 16 статей у фахових виданнях, зокрема 6 – у 

закордонних, 33 тези на міжнародних та національних конференціях. 
 

Розробка, створення і дослідження нового покоління багатошарових 

нанорозмірних плівкових композицій для рентгенівської оптики. Науковий керівник: 

д.ф-м.н., проф. Кондратенко Валерій Володимирович. Обсяг фінансування за повний 

період (проект, запит) 1498000 грн., зокрема на 2013 рік 434420 грн. 

Вперше в світі отримані детальні дані про зміни структури, товщини і складу 

нанотовщинних шарів та перемішаних зон багатошарової композиції Si/C під термічною 

дією,  необхідні для розробки стійких високовідбивних рентгенівських дзеркал для довжин 

хвиль 20-30 нм для дослідження Сонця і плазми. Розроблено конструкцію нових ефективних 

багатошарових кристалів-аналізаторів для рентгенівських спектрометрів для виділення 

спектральних ліній Mg – Ka , Al – Ka, Na – Ka, C – Ka з характеристиками, що відповідають 

світовому рівню. Розробка запропонованих уперше багатошарових дзеркал Sb-B4C робить 

можливим проведення прикладних і фундаментальних досліджень у спектральному діапазоні 

9-12 нм, який раніше не використовувався через відсутність ефективної оптики. Розроблена 

методика рентгенодифрактометричних зйомок, яка дозволить підвищити точність контролю 

розподілу товщини шарів покриття по поверхні криволінійних дзеркал. 

За матеріалами досліджень захищена 1 кандидатська дисертація та 2 магістерські 

роботи, подані 2 заявки на патенти, опубліковані та прийняті до друку 9 статей в 

журналах з імпакт-фактором, зроблено 5 доповідей на міжнародних конференціях.  

 



 41 

Розробка кількісних методів рентгенівського аналізу наноматеріалів в діапазоні 

мас 0,1100 нг та нанокластерів розміром 1нм. Науковий керівник: д.ф-м.н., проф. 

Михайлов Ігор Федорович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 

1250000 грн., зокрема на 2013 рік 362500 грн. 

Розроблені  кількісні методи рентгенівської флуоресценції, комптонівського розсіяння 

та рентгеноструктурного аналізу з використанням комплексних вторинних випромінювачів 

та високостабільних стандартних зразків у нанограмному діапазоні маси. Розроблена 

рентгенооптична схема сумісного кількісного елементного та фазового аналізу за єдиним 

рентгенівським спектром.  

Наукова новизна методів полягає у можливості експресно вимірювати вироби зі сталі, у 

яких вуглець вимірюється за інтенсивністю структурних відбитків, а усі інші елементи – за 

лініями рентгенівської флуоресценції. Практична цінність  полягає в тому, що апаратною 

реалізацією цієї розробки стане нове покоління рентгенівських аналізаторів сталі та чавуну, 

що не мають аналогів у світі. Застосування нано-плівок металів  у якості еталонів „нано-

гирь” значно поширює можливості аналізу надмалих домішок у природних матеріалах (воді, 

ґрунті, біологічних об’єктах), поліпшення технологій виготовлення захисних і 

функціональних покриттів та створення нових екологічно чистих матеріалів,  

За матеріалами досліджень опубліковано 4 статті у зарубіжних та 5 статей у 

вітчизняних наукових журналах, 6 тез докладів на міжнародних та національних 

конференціях; подана до захисту 1 кандидатська дисертація, захищені 2 магістерські 

роботи. 

 

Пріоритетний напрям 6.Нові речовини і матеріали 

Пріоритетний тематичний напрям 38.Створення та застосування технологій 

отримання нових речовин хімічного виробництва 

 

Розробка енергозберігаючих способів одержання  карбонатних солей калію із 

вітчизняної галургічної сировини.. Науковий керівник: д.т.н., проф. Гринь Григорій 

Іванович. Обсяг фінансування за повний період (проект, запит) 529000 грн., зокрема на 

2013 рік 153120 грн. 

Розроблено та погоджено технічне завдання, виконано аналітичний огляд літератури. 

Термодинамічно та експериментально досліджено багатокомпонентну водно-сольову 

систему К+, (С2Н5)2NН2+ // СІ-, НСО3- – Н2О. Встановлено, що позитивне значення енергії 

Гіббса та константи рівноваги реакції прямого синтезу кристалічного K2CO3 із KCl та 

[(C2H5)2NH2]2CO3 термодинамічно неможливе за стандартних умов. Досліджено процеси 

висолювання в системах KCl – [(С2Н5)2NН2]Cl – Н2О, [(С2Н5)2NН2]Cl – 

[(С2Н5)2NН2]НСО3 – Н2О, KНСО3 – KCl – Н2О та KНСО3 – [(С2Н5)2NН2]НСО3 – Н2О, 

Установлено механізм висолюючої дії солей N,N-діетиламонію на KНСО3 та визначені 

раціональні параметри процесу висолювання гідрокарбонату калію. 

Практична цінність полягає в розробці конкурентоспроможного способу одержання 

високоякісних карбонатних солей калію із KCl, (C2H5)2NH та діоксиду вуглецю. 

Цінність результатів для навчально –наукової роботи: у використанні результатів у 

нових лекційних курсах та лабораторних роботах за спеціальністю «Хімічна технологія 

неорганічних речовин»; при підготовці 1 канд. техн. наук, 2 магістрів, 4 спеціалістів. 

За матеріалами досліджень готуються до захисту 2 кандидатські дисертації, 

захищені 2 роботи магістрів, одержан 1 патент України, опубліковано 1 стаття в 

зарубіжному виданні, 6 статей у фахових виданнях, зроблено 8 доповідей на 

міжнародних та національних конференціях. 

 

Створення нових «неізоціанатних» поліуретанів та нанокомпозиційних матеріалів 

на основі циклокарбонатів з поновлювальних джерел сировини. Науковий керівник: 
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д.т.н., проф. Каратєєв Арнольд Михайлович. Обсяг фінансування за повний період 

(проект, запит) 520000 грн., зокрема на 2013 рік 143260 грн. 

На  теперішній час повністю вдосконалена технологія синтезу 

фурфурилоксипропілциклокарбонату (ФОПЦК) за атмосферних умов. Розраховані всі 

кінетичні характеристики процесу (порядок реакції, енергія активація), це дає змогу 

повністю моделювати та контролювати синтез ФОПЦК за різних умов, що дуже необхідно 

для промислового виробництва. Отримані результати по використанню ФОПЦК, як 

отверджувача ХТС із рідкого скла та піску вже сьогодні можна використовувати в 

ливарному виробництві. 

Синтезовано нові біс- та трис-малеїміди, які є одними із компонентів синтезу 

полігідроксиуретанів. Вперше досліджено вплив ізомерного складу адуктів Дільса-Альдера 

на ініціювання вінілових мономерів під час ретродієнової реакції. Використання 

поновлюваної сировини – біомаси (відходи сільськогосподарського та лісотехнічного 

виробництва) та діоксиду вуглецю  значно покращить умови виробництва та застосування 

екологічно безпечних  вихідних речовин для полімерного синтезу та збільшить асортимент 

полімерних матеріалів на їх основі. 

За матеріалами досліджень опублікована 1 стаття у фаховому журналі та 3 тези 

доповідей на міжнародних та національних  наукових конференціях.  

За заявкою заводу «Електроважмаш», м. Харків, одержано 1000 г фурановмісного 

циклокарбонату (ФОПЦК), який був використаний як екологічно безпечний закріплювач 

ливарних стрижнів та опок на основі кварцового піску та рідкого скла. Всі фізико-механічні 

властивості щодо швидкості тверднення, міцності зразків на стиснення, осипаємість та 

вибиваємість з форм найбільш привабливі у порівнянні з існуючими на теперішній час 

закріплювачами в ливарному виробництві України. Випробування ФОПЦК проведені в ЦЗЛ 

заводу «Електроважмаш»; буде подана заявка на патент, планується впровадження розробки 

на заводі «Електроважмаш». 

За даною тематикою заключений госпдоговір «Виготовлення та дослідження 

дослідної партії епоксиефіру МЕЕЖ-20 (ТУ 6-23-0205458-6-91)», 12 тисяч гривень. 

 

Електрокаталітичні наноструктуровані матеріали перетворення енергії в хімічних 

реакторах, акумуляторах, сонячних батареях в виробництві хімічних продуктів. 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Байрачний Борис Іванович. Обсяг фінансування за 

повний період (проект, запит) 624000 грн., зокрема на 2013 рік 180960 грн. 

Розроблена нова методика використання сонячних елементів при отриманні хімічних 

продуктів та для прискореного заряду нікельметалгідрідних акумуляторів. Встановлено 

оптимальний склад метал-оксидних композитів для твердих електролітів, які 

використовуються в мембранному електролізі води. 

Видані рекомендації для розробки експлуатаційних режимів імпульсного заряду 

свинцевих та літій-іонних акумуляторів при їх експлуатації в комплексі з сонячними 

батареями.   

Видано методичні вказівки до лабораторних робіт по дослідженню електричних 

параметрів літій-іонних акумуляторів для студентів денної і заочної форм навчання.  

За матеріалами досліджень захищена кандидатська дисертація та 3 кандидатські 

готуються до захисту, захищені 5 робіт магістрів, опубліковано 1 монографію, 8 статей в 

українських та закордонних виданнях, 32 тези на міжнародних та національних 

конференціях, отримано 4 патенти. 
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IV. Розробки, які впроваджено у 2013 році за межами НТУ «ХПІ» 

 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата 

акту 

впров

аджен

ня 

Практичні 

результати, які 

отримано від 

впровадження 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  Розробка 

комп’ютерної 

технології 

оцінювання 

впливу на 

економіку 

проектів 

національного 

рівня та 

формування 

оптимальних 

портфелів 

проектів.  

Д.т.н., проф. 

Кононенко Ігор 

Володимирович

. 

Розроблені математична 

модель, метод та 

комп’ютерна технологія 

оптимізації портфеля 

проектів підприємства 

для планового періоду 

дозволяють формувати 

портфель проектів для 

заданого планового 

періоду часу і 

максимізувати ефект від 

продуктів проектів, які 

увійшли в портфель. 

Метод оптимізації 

портфеля проектів 

підприємства для 

планового періоду 

дозволяє вирішувати 

задачу формування 

портфеля проектів 

підприємства при 

нечітких вихідних даних. 

ТОВ 

«Харківський 

завод підйомно-

транспортного 

устаткування» 

61102, м. Харків, 

вул. 

Достоєвського, 8 

 

ДП “ХМЗ “ФЕД”. 

м. Харків, вул. 

Сумська, 132 

14.02. 

2012р. 

 

 

 

 

 

 

 

30.09. 

2012р. 

Сформовано 

портфель 

проектів 

модернізації 

виробництва для 

планового 

періоду. 

 

 

Виконаний 

госпдоговір 

№86221 від 5 

січня 2012 р. 

„Оперативні 

дослідження та 

розробка 

концепції 

„Управління 

проектами та 

програмами 

розвитку 

інструментально

го виробництва 

(політика, 

стратегія. 

планування)” на 

суму 98,0 тис. 

грн. 
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1 2 3 4 5 6 

2.  Дослідження 

енергозберігаю

чого комплексу 

для підвищення 

дебіту глибоких 

нафтових 

свердловин 

електродинаміч

ними 

випромінювача

ми вибухового 

типу.  

Д.т.н., проф. 

Гурин Анатолій 

Григорович. 

Для створення імпульсу 

тиску у глибокій 

свердловині 

запропоновано замінити 

традиційні 

електрогідравлічні 

випромінювачі 

електродинамічними 

випромінювачами 

вибухового типу, імпульс 

тиску в яких створюється 

при електричному вибусі 

тонкої металевої плівки 

при протіканні 

імпульсного розрядного 

струму високовольтного 

джерела струму на базі 

короткоімпульсного 

конденсаторного 

накопичувача енергії та 

магнітогідродинамічного

, коли імпульс тиску 

виникає при розряді по 

поверхні діелектрика. 

Такі конструкції 

запропоновані вперше і 

захищені патентами 

України. 

ПАТ 

«Південкабель»,  

61099, м.Харків, 

вул.Автогенна 7 

 

Інженерно-

технічний центр 

ООО "КОРА" 

Орган по оцінкі 

відповідності 

СертЦентр . 

м. Харків, вул. Ак. 

Проскури, 1 

25.12. 

2013р. 

 

 

 

05.12. 

2012р. 

Виконанні 

госпдоговори 

"Обстеження 

технічного стану 

кабелів 

енергоблоку № 5 

ОП ЗАЕС в 

лабораторних 

умовах" та 

"Дослідження 

ефективності 

технологічного 

контролю в 

забезпеченні 

надійності 

кабельно - 

провідникової 

продукції в 

умовах діючого 

виробництва з 

метою 

розширення 

впровадження 

інноваційних 

продуктів в 

енергосистеми 

України" 

загальним 

обсягом 90,2 

тис. грн. 

3.  Розробка 

інноваційних 

засобів і 

методів 

діагностики 

провідних видів 

підготовленості 

спортсменів 

різної 

кваліфікації та 

спеціалізації. 

К.пед.н., доц. 

Горлов 

Анатолій 

Серафімович 

Розроблені нові методи 

термінової інформації, 

електроні комплекси для 

контролю за 

ефективністю змагальної 

діяльності та рівнем 

підготовленості, системи 

примусового керування 

процесом формування 

раціональної структури 

рухів у спортсменів 

різної кваліфікації і 

спеціалізації. 

Комунальний 

заклад школа 

вищої спортивної 

майстерності з 

легкої атлетики 

Харківської 

обласної ради 

61099, м.Харків, 

пр.Московський 

246-а 

 

Харківське 

державне вище 

училище фізичної 

культури.  

61070, м.Харків, 

вул.Фронтова 3 

 

26.12. 

2013р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12. 

2013р. 

 

Розроблені 

інтерактивні 

тренажери для 

метальників 

спису і 

стрибунів у 

довжину. 
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4.  Створення 

дослідної 

установки для 

перевірки 

можливості 

використання 

імпульсного 

коронного 

розряду для 

конверсії 

сирого 

коксового газу 

в газ, що 

містить в 

основному 

синтез-газ 

(Н2+СО). Д.т.н.- 

Бойко М. І 

 

Зменшено питомі 

енерговитрати щодо 

одержання синтез газу 

Публічне 

акціонерне 

товариство 

«Ясинівський 

коксохімічний 

завод» 

Адреса: 86110, 

Донецька обл., 

місто Макіївка, 

вулиця 50 років 

утворення 

СРСР, буд. 5 

31.12.

2013р. 

Створено 

дослідний зразок 

установки, та 

проведені 

успішні її 

випробовування 

у Замовника в 

промислових 

умовах. 

Загальний обсяг 

коштів –  

159,840 тис. 

грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи 

 

5.  Проведення 

випробувань 

системи СРВП-

25 на 

відповідність 

вимогам 

електромагнітн

ої сумісності 

Зав. відділу 

Князев В.В. 

Головний 

метролог 

Немченко Ю.С. 

Зав. лаб. 

Лесной І.П.  

Забезпечено 

відповідність системи 

СРВП-25 вимогам 

стандартів з ЕМС, 

аналогів не має, 

розроблено методики 

випробувань, підвищено 

безпеку польотів 

літальних засобів 

 

Пр АТ 

«Авіаконтроль»,   

м. Харків, пров. 

Тургеневський, 1-

А 

 

31.07. 

2013р. 

Запроваджено 

відповідність 

вимогам 

стандартів 

з ЕМС. 

Отримано 

коштів - 61,500 

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи 
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6.  Проведення 

випробувань 

виробу РДЦ-

450М на 

відповідність 

вимогам 

електромагнітн

ої сумісності  

Зав. відділу 

Князев В.В. 

Головний 

метролог 

Немченко Ю.С. 

Зав. лаб. 

Лесной І.П. 

Забезпечено 

відповідність виробу 

РДЦ-450М вимогам 

міжнародних стандартів 

з ЕМС, аналогів не має, 

розроблено методики 

випробувань, підвищено 

безпеку польотів 

літальних засобів 

 

АТ «Елемент», 

 м. Одеса, вул. 

Терешкової, 27 

 

30.09. 

2013р. 

Запроваджено 

відповідність 

вимогам 

стандартів 

з ЕМС 

.Отримано 

коштів – 51,000 

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи  

7.  Проведення 

стендових 

випробувань 60 

зразків панелей 

з ПКМ на 

стійкість до 

прямого 

розряду 

блискавки (зона 

1 А та 2В) 

Заст. директора 

Коліушко Г.М. 

Зав. відділу 

Баранов М.І. 

Директор 

Кравченко В.І. 

Отримано нові 

конструкційні матеріали 

для літакобудівництва, 

підвищено 

блискавкостійкість, 

підвищено безпеку 

польотів літаків 

ДП «Антонов» , 

Мінпромполітики,  

м.Київ, вул. 

Туполева,1 

 

17.12. 

2013р 

Випробувано 

нові 

конструкційні 

матеріали для 

літакобудівницт

ва Отримано 

коштів – 71,500 

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи  
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8.  Експертиза 

документів із 

діагностики 

стану 

заземлювальног

о пристрою 

підстанцій ВАТ 

«Запоріжжяобл

енерго» ВРП-

330/220/110 кВ 

Словянської 

ТЕС та ВРП 

110/35 

Чернігівської 

ТЕЦ» 

Заст. директора 

Коліушко Г.М. 

С. н. с. Глебов 

О.Ю. 

Зав. відділу 

Вороніна З.А. 

Забезпечено безпеку 

експлуатації об’єктів 

АЕС, аналогів не має,  

розроблено методики 

діагностики стану 

заземлювального 

пристрою підстанцій 

ВАТ, підвищено безпеку 

експлуатації 

ТОВ 

«НВП»Каскад», 

м. 

Дніпропетровськ, 

пл..Леніна, 1, 

к.101 

 

29.11.

2013р. 

Забезпечено 

безпеку 

експлуатації 

об’єктів. 

Отримано 

коштів - 102,600 

тис. грн.,  

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи  

9.  Випробування 

виробу БУК-

500 на 

відповідність 

вимогам 

електромагнітн

ої сумісності за 

КТ-160Д» 

Зав. відділу 

Князев В.В. 

Головний 

метролог 

Немченко Ю.С. 

Зав. лабораторії 

Лесной І.П. 

Забезпечено 

відповідність виробу 

БУК-500 вимогам 

стандартів з ЕМС за КТ-

160Д, аналогів не має, 

розроблено методики 

випробувань, підвищено 

безпеку польотів 

літальних засобів 

 

ПАТ «НТК» 

«Електроприлад»,     

м. Київ, 

вул.Василевської , 

21/29 

 

28.02.

2013р. 

Запроваджено 

відповідність 

вимогам 

стандартів 

з ЕМС. 

Отримано 

коштів – 33,840 

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи  
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10.  Випробування 

виробу 

«Система 

СУОСО-77М» 

на відповідність 

вимогам 

електромагнітн

ої сумісності та 

блискавкозахис

ту» 

Зав. відділу 

Князев В.В. 

Головний 

метролог 

Немченко Ю.С. 

Зав. лабораторії 

Лесной І.П. 

Забезпечено 

відповідність виробу 

«Система СУОСО-77М» 

вимогам стандартів з 

ЕМС, аналогів не має, 

розроблено методики 

випробувань, 

підвищено безпеку на 

блискавкостійкість 

 

ТОВ «НТК 

ЕКРАН», м. Київ, 

пр.Перемоги, 56, 

к.347-А 

 

31.05.

2013р. 

Запроваджено 

відповідність 

вимогам 

стандартів 

з ЕМС. 

Отримано 

коштів – 89,760 

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи  

11.  Прооведення 

типових 

випробувань 

типопредставни

ків комплексу 

Т3 приборних 

модулів 

релейного 

захисту та 

автоматики 

«Діамант» у 

складі чотирьох 

крейтових 

варіантів на 

відповідність 

вимогам  ЕМС. 

Зав. лабораторії 

Лесной І.П. 

Зав. відділу 

Князев В.В. 

Пров. інженер 

Сараєв А.І. 

Директор 

Кравченко В.І.. 

Забезпечено 

відповідність вимогам 

типопредставників 

комплексу Т3 приборних 

модулів релейного 

захисту та автоматики 

«Діамант» стандартів з 

ЕМС, аналогів не має, 

розроблено методики 

випробувань, підвищено 

безпеку роботи АЕС на 

блискавкостійкість 

 

ТОВ «НВП 

Хартрон-ІНКОР 

ЛТД», 

м. Харків, вул. Ак. 

Проскури, 1 

 

27.06.

2013р. 

Запроваджено 

відповідність 

вимогам 

стандартів 

з ЕМС. 

Отримано 

коштів – 81,000 

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи  
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12.  Неруйнівний 

контроль 

зварних швів 

механізмів і 

корпусу 

біологічного за-

хисту для 

«Ядерної 

підкритичної 

установки 

«Джерело нейт-

ронів,  яке 

засновано на 

підкритичній 

збірці, яка 

керується ліній-

ним прискорю-

вачем 

електронів» 

проф. кафедри 

ПТМ і О 

Коваленко В.О. 

Розроблена методика, 

технологічні карти, 

технологічні умови, 

форми протоколів, 

виконаний неруйнівний 

контроль з метою 

реалізації концепції 

безпечної експлуатації 

об’єкту 

 

ННЦ «ХФТІ», 

61108, Харків, 

вул. Академична, 

1, ННЦ ХФТІ  

 

 

15.08.

2013р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 

коштів – 156,000  

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи у 2014 р 

13.  Комплексний 

інжиніринг - 

проектування, 

установка, 

опосвідчення, 

експертне 

обстеження та 

паспортизація 

підіймально-

транспортного 

обладнання 

проф. кафедри 

ПТМ і О 

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., Харківський 

р-н, хут. 

Комуніст, в-зд 

Польовий, 1 

04.12.

2013р. 

Загальний обсяг 

коштів – 216,000 

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи у 2014 р. 

14.  Ультразвукова  

дефектоскопія 

ескалаторів 

Харківського 

метрополітену 

типа ЭТ-3 и ЭТ-

5М, проф. 

кафедри ПТМ і 

О Коваленко 

В.О.   

Розроблена методика, 

підготовлені експертні 

висновки та рекомендації 

з метою реалізації 

концепції  безпечної 

експлуатації  

КП «Харківський 

метрополітен» , 

61052, м. Харків, 

вул. Енгельса, 29,  

код ЄДРПО 

04805918 

26.12.

2013 р 

Загальний обсяг 

коштів – 24,500  

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи у 2014 р. 
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15.  Разработка 

математической 

модели 

температурного 

дрейфа триады 

волоконно-

оптических 

гироскопов и 

разработка 

методики его 

компенсации. 

Бреславський 

Д.В., 

Успенський 

В.Б., 

Счастливець 

К.Ю., 

Татарінова 

О.А., Бєлов 

О.І., Шипуліна 

Л.В., Асютін 

О.Д., Гудзенко 

О.В. 

Уточнена методика 

проведення в 

термокамері теплових 

випробувань ВОГ для 

паспортизації дрейфу 

гіроскопа.  

Складові модельних 

параметрів і алгоритми 

обчислення та 

компенсації модельного 

дрейфу. Результати 

визначення параметрів 

моделі для трьох 

примірників приладу 

ОІУС - 1000 і результати 

аналізу ефективності 

компенсації дрейфу з 

використанням 

незалежних даних 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Всероссийский 

научно-

исследовательски

й институт 

«Сигнал»,  

601903, г. Ковров, 

Владимирской 

обл., 

 ул. Крупской, 57 

Россия 

06.11.

2013р. 

Обсяг 

отриманих 

коштів - 

2 000 000 

російських 

рублів (513,824 

тис. грн.), 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи 
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16.  Експериментал

ьне 

дослідження 

впливу 

відносного 

кроку і 

режимних 

параметрів на 

характеристики 

решіток 

профілів 

соплових 

лопаток турбін 

ТЕС та АЕС. 

Проф., к.т.н. 

Суботович 

В.П., 

проф., к.т.н. 

Юдін Ю.О., 

доц., к.т.н. 

Лапузін О.В. 

с.н.с., к.т.н. 

Юдін О.Ю., 

м.н.с., б/ст. 

Темченко С.О., 

 

Експериментально 

визначено, що 

збільшення відносного 

кроку перспективної від 

0,73 до 0,85, наприклад, 

для третього ступеня 

ЦВТ турбіни К-325-23,5 

забезпечує зниження 

втрат у соплах та 

підвищення потужності 

ступеня на 70 кВт. Таким 

чином, якщо виконати 

заміну штатной сопловой 

решітки на перспективну 

решітку, тоді  можна 

очікувати підвищення 

потужності ступеня на 

~110 кВт 

 

ВАТ 

"ТУРБОАТОМ", 

м. Харків, пр.-т 

Московський, 199, 

61037 

 

20.11.

2013р. 

Обсяг 

отриманих 

коштів - 

110,400 тис. 

грн., 

ВАТ 

«Турбоатом» 

зацікавлений в 

подальшій 

співпраці і 

пропонує 

виконання 

подібних робіт 

на постійній 

основі 

(щорічно). 

17.  Ультразвукова 

дефектоскопія 

металевих 

конструкцій, 

проф. кафедри 

ПТМ і О 

Коваленко В.О.   

Розроблена методика, 

підготовлені експертні 

висновки та 

рекомендації. 

Проводяться заходи 

щодо впровадження 

Патентів України №№ 

50059, 94011 та  Росії  

№№ 103529, 2467945 

ТОВ «МК 

СКСМ», 

 61023, м. Харків, 

вул. Пушкінська, 

109, код ЕГРПОУ 

32132983 

17.10.

2013р. 

Загальний обсяг 

коштів – 25,800  

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи у 2014 р. 
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18.  Багатопараметр

ична 

оптимізація 

конструктивних 

та 

термогазодинам

ічних 

параметрів 

проточної 

частини  

турбіни (ЦВТ)  

К-225-12.8 

виробництва 

ВАТ 

«Турбоатом». 

Проф., Бойко 

А.В., ст.н.с. 

Усатий О.П., 

н.с., Грінченко 

Н.Я., 

пров. інженер 

Марценюк С.В., 

м.н.с., Руденко 

О.С., аспірант 

Авдєєва О.П. 

Використання 

багатопараметричної 

оптимізації 

конструктивних та 

термогазодинамічних  

параметрів проточної 

частини ЦВТ турбіни К-

225-12.8 дозволило 

отримати оптимальний 

варіант ПЧ ЦВТ з 

високими показниками 

аеродинамічної 

досконалості, та 

забезпечили підвищення 

його потужності на 1,1 

МВт  і ККД на 1,57% в 

порівнянні з існуючим 

варіантом ЦВТ. Це 

дозволить електричній 

станції тільки на одному 

агрегаті з оптимальним 

ЦВТ отримати 

додатковий прибуток 

близько 10 млн. грн. в рік 

ВАТ 

"ТУРБОАТОМ", 

м. Харків, пр.-т 

Московський, 199, 

61037 

 

20.11.

2013р. 

Обсяг 

отриманих 

коштів - 

100,800 тис. 

грн., 

ВАТ 

«Турбоатом» 

зацікавлений в 

подальшій 

співпраці і 

пропонує 

виконання 

подібних робіт 

на постійній 

основі 

(щорічно). 

19.  Алгоритми 

часткового 

машинного 

навчання. 

Д.т.н., проф. 

Любчик Л.М. 

  

 

Розроблено комплекс 

алгоритмів 

напівавтоматичної 

класифікаціі великих 

масивів даних на основі 

методів машинного нав-

чання, науковий рівень 

роботи відповідає 

світовому, бо 

дослідження 

здійснювались на основі 

сучасних методів 

обчислю-вального 

інтелекту 

Розроблені методи 

забезпечують 

підвищення якості 

класифікації великих 

масивів інформації 

 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

„Самсунг 

Електронікс 

Україна                           

Компані”, 

м. Київ, 01032, 

вул. Льва 

Толстого,57 

19.07.

2013р. 

Обсяг 

отриманих 

коштів – 

107, 905 тис. 

грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи 
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20.  Розробка 

геометричних 

моделей  

елементів 

технологічного 

обладнання  і 

технічної  

документації на 

ці вироби.  

Д.т.н., проф. 

Ткачук М.А.  

Навантажувальна 

здатність машин 

збільшена на 20% 

ТОВ «НДЦ УК 

РТХ», 

м. Маріуполь 

31.12.

2013р. 

Обсяг 

отриманих 

коштів – 78,000 

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи 

 

21.  Розробка 

методики оцінки 

втомної міцності 

робочих коліс 

відцентрових 

компресорів. 

Д.т.н. проф. 

Львов Г.І. 

Створена нова методика 

для оцінки втомної 

міцності робочих коліс 

відцентрових  

компресорів на 

резонансних режимах. 

Встановлені граничні 

рівні амплітуд вібрацій, 

при яких не наступає 

втомне руйнування 

робочих коліс 

 

ВАТ „Сумське 

НВО ім. 

М.В.Фрунзе”,      

м. Суми 

29.03.

2013р. 

Обсяг 

отриманих 

коштів – 60,000 

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи 

 

22.  Розробка та 

впровадження 

методик 

випробувань та 

контролю якості 

полімерних 

матеріалів та 

виробів з них в 

виробничих 

умовах ТОВ 

«Тубний завод» . 

Проф. 

Авраменко В.Л. 

доц. Близнюк 

О.В.,  

доц. Підгорна 

Л.П., 

доц. Черкашина 

Г.М., 

доц. Лебедєв В.В. 

 

Розроблені і впровадженні 

методики контролю якості 

сировини і готової 

продукції 

ТОВ «Тубний 

завод», 

Україна, 61010, 

 м. Харків, вул. 

Георгіевська, б . 

10.  

 

30.03.

2013р. 

Обсяг 

отриманих 

коштів – 60,000 

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи 
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23.  Разработка 

инновационной 

технологии 

высокопроизводи

тельного 

осаждения 

сверхтвердых 

наноструктурных 

композиционных 

покрытий для 

применения в 

машинострое-

нии и 

металлообработ-

ке. 

Д. ф.-м. н., проф. 

Соболь О.В. 

 

Розроблено структурно-

обгрунтований підхід для 

отримання 

багатоелементних 

вакуумно-дугових 

покриттів з високою 

зносостійкістю. 

Запропоновано 

використовувати імпульсну 

стимуляцію процесу 

осадження. 

 

ФГБОУ ВПО 

МГТУ 

«СТАНКИН», 

127055,  

г. Москва, 

Вадковский пер., 

д.3а 

30.06.

2013р. 

Одержані в роботі 

результати 

дозволили 

підвищити 

зносостійкість 

покриттів 

лезового та 

штампового 

інструменту у 2–8 

разів у порівнянні 

з TiN аналогами. 

Обсяг отриманих 

коштів -  

50,796 тис. грн. 

Проводиться 

апробація 

результатів 

дослідження 

на дослідному 

заводі 

ФГБОУ ВПО 

МГТУ «СТАН-

КИН». 

 

24.  Діагностика та 

ремонт 

обладнання 

КУА-МП-02М 

дизель-поїздів 

серії ДЕЛ-02 

№002, 004 у 

моторвагонному 

депо 

Христинівка. 

Проф. Носков 

В.І.,  

проф. 

Скородєлов В.В.,  

доц. Ліпчанський 

М.В.,  

с.н.с. Лещенко 

В.М. 

Проведені роботи щодо 

обстеження стану, ремонту 

та діагностики 

мікропроцесорних систем 

КУА-МП-02М та датчиків 

частоти обертання роторів 

двигунів дозволяють 

підтримувати у належному 

робочому стані обладнання 

дизель-поїздів ДЕЛ-02 

Одеська залізниця. 

Служба 

приміських 

пасажирських 

перевезень, 65023, 

м. Одеса, вул. 

Пантелеймонівськ

а, 19 

12.11.

2013р. 

Виконані роботи з 

випробуванням,  

діагностикою та 

ремонтом 

призвели до 

покращення умов 

обслуговування 

пасажирів. 

Обсяг отриманих 

коштів: 49,800 тис. 

грн. 
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25.  Дослідження 

роботи системи 

управління 

дизеля при роботі 

тепловоза 

ТЕМ103 по 

характеристикам 

навантаження та 

її відновлення. 

Пров.інж. 

Б.М. Авраменко,  

н.с. М.С. 

Войтенко, 

с.н.с. В.М. 

Лещенко, 

інж.1кат. 

О.О. Родзянова. 

 

  

Дослідження процесів 

горіння палива в існуючих 

двигунах під час 

підвищення рівня 

навантаження на двигун, у 

процесі роботи зі 

стабільним рівнем 

навантаження, та у процесі 

зниження рівня 

навантаження показало, що 

робота дизельного двигуна 

з оптимальними 

значеннями кута вприску, 

рівня компресії, кількості 

палива дозволяє підвищити 

економічність, знизити 

токсичність викиду 

ДП “Донецька 

залізниця”. 

Локомотивне депо 

Дебальцеве-

пасажирське, 

м.Дебальцеве, 

вул.Мокієвської, 

79.  

31.10.

2013р. 

Обсяг отриманих 

коштів – 45,000 

тис. грн., 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 
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V. Інформація про діяльність структурних підрозділів з комерціалізації науково-

технічних розробок 

 

Центр комерціалізації інтелектуальної власності і трансферу технологій та Центр 

трансферу технологій вирішували такі завдання: розробка документів щодо 

розпорядження правами інтелектуальної власності -  розроблено і введені в дію Наказ 

НТУ «ХПІ» № 498 ОД від 29.11.2013 року «Про удосконалення охорони прав 

інтелектуальної власності університету»;  розробка договорів щодо розпорядження правами 

інтелектуальної власності та консультативно-правова, інформаційна та 

адміністративна допомога співробітникам університету - отримано 7 патентів на 

винаходи, 74 патентів на корисні моделі, 14 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на 

твір); науково-практична допомога – до Державної служби інтелектуальної власності 

України надані пропозиції щодо розробки та реалізації Проекту Національної стратегії 

розвитку інтелектуальної сфери України; 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 206 виставках-ярмарках, в т.ч. 6 

міжнародних тощо; комерціалізація наукових розробок - у 2013 році  об’єм сплачених 

господоговорів  становить 8,3 млн. грн. 
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VI. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2013 

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.  Zakharova, T., 

Moskalenko, V. 

Information 

Technology for the 

Decision-Making 

Process in an 

Investment Company 

Springer Verlag Berlin 

Heidelberg 

LNBIP vol. 137, pp. 

37-48 

2.  Tkachuk, M., 

Martinkus I. 

Models and Tools 

for Multi-

dimensional 

Approach to 

Requirements 

Behavior Analysis 

Springer Verlag Berlin 

Heidelberg 

LNBIP vol. 137, pp. 

191-198 

3.  Bolshutkin V., 

Steinberger C., 

Tkachuk M. 

Knowledge-oriented 

Approach to 

Requirements 

Engineering in 

Ambient-Assisted 

Living Domain 

Springer Verlag Berlin 

Heidelberg 

LNBIP vol. 137, pp. 

205-208 

4.  Vladimir A. 

Shekhovtsov, 

Heinrich C. Mayr, 

Christian Kop 

Towards 

Conceptualizing 

Quality-Related 

Stakeholder 

Interactions in 

Service-Oriented 

Software 

Development 

Springer Verlag Berlin 

Heidelberg 

LNBIP vol. 137, pp. 

73-86 

5.  Karina Melnik, 

Olga 

Cherednichenko 

and Vitaliy 

Glushko 

Towards medical 

screening 

information 

technology: the 

healthgrid-based 

approach 

Springer Verlag Berlin 

Heidelberg 

LNBIP vol. 137, pp. 

202-204 

6.  Olga 

Cherednichenko, 

Olga Yangolenko 

Towards Quality 

Monitoring and 

Evaluation 

Methodology: 

Higher Education 

Case-Study 

Springer Verlag Berlin 

Heidelberg 

LNBIP vol. 137, pp. 

120-127 

7.  O. 

Cherednichenko, 

O. Yanholenko 

Towards Web-Based 

Monitoring 

Framework for 

Performance 

Measurement in 

Higher Education 

Science and Education a 

New Dimension: Natural 

and Technical Science 

Vol. 8, p. 151–155. 
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8.  O. 

Cherednichenko , 

O. Yanholenko, I. 

Liutenko, O. 

Iakovleva 

Monitoring and 

Evaluation Problems 

in Higher Education: 

Comprehensive 

Assessment 

Framework 

Development 

Proc. Of the 5-th 

International Conference 

on Computer Supported 

Education CSEDU 2013, 

Aachen, Germany, May 6 

– 8, 2013, SCITEPRESS, 

p. 455-460. ISBN: 

978-989-8565-53-2 

9.  O. 

Cherednichenko, 

O. Yanholenko, O. 

Iakovleva 

Web-Based 

Monitoring and 

Evaluation: Research 

Activity Assessment 

Case Study 

Proceedings in Scientific 

Conference SCIECONF 

2013, 10-14 June, EDIS 

Publishing Institution of 

the University of Zilina, 

Zilina, Slovak Republic 

p. 455–458 

10.  Лисицкий В.Л. Применение теории 

хаоса к 

прогнозированию 

развития 

территориальных 

систем 

Математика. 

Компьютер. 

Образование: сборник 

научных трудов.  

Выпуск 20, Том 2 

Анализ и 

моделирование 

экономических и 

социальных 

процессов. М. 

Ижевск: НИЦ 

«Регулярная и 

хаотическая 

динамика». 2013. 

с.105-109. 

11.  Jan Awrejcewicz, 

Lidiya Kurpa, 

Tatiyana Shmatko. 

Large amplitude free 

vibration of 

orthotropic shallow 

shells of complex 

shapes with variable 

thickness  

Latin American Journal of 

Solid and Structures 

10 (2013). PP. 147-

160. 

12.  O. M. Lytvyn, Y. 

I. Pershina, O. O. 

Lytvyn, S. I. 

Kulyk //  

Mathematical 

modelling of 

discontinuous 

processes in a 

computer 

tomography by 

means of 

discontinuous 

splines.   

Proceedings of the 7th 

World Congress on 

Industrial Process 

Tomography, WCIPT7. 

Krakov, Poland, 2-5 

September, 2013 

PP. 441-450. 

13.  K.V.Avramov, 

E.A.Strel’nikova, 

C.Pierre. 

Resonant many-

mode periodic and 

chaotic self-

sustained aeroelastic 

vibrations of 

cantilever plates with 

geometrical non-

linearities in 

incompressible flow. 

Nonlinear Dynamics. An 

International Journal of 

Nonlinear Dynamics and 

Chaos in Engineering 

Systems (Scopus) 

2013, Vol 69, N 3,  

 pp.1335-1354. 
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14.  V.Gnitko, 

V.Naumenko, 

U.Ogorodnyk, 

E.Strelnikova. 

Coupled multi-

domain BEM and 

FEM for fluid-

structure interaction 

analysis. 

WIT Transaction on 

Modelling and Simulation  

(Scopus) 

2013, Vol.54, pp.33-

44. 
 

15.  В.И.Макеев, 

Е.А.Стрельников

аА.В.Бондарь, 

П.Е.Трофименко. 

О выборе 

конструктивных 

параметров 

летательных 

аппаратов 

Прикладная механика 

(Scopus) 

2013, Т 49, № 5, С. 

96–107. 

16.  К.В.Аврамов, 

И.Д. 

Бреславский. 

Колебания 

прямоугольных в 

плане пологих 

оболочек c 

краевыми 

условиями Навье. 

Известия РАН Механика 

твердого тела, (Scopus) 

2013, №2, с.86-95. 

17.  I.D.Breslavsky, 

K.V. Avramov. 

Effect of boundary 

conditions 

nonlinearities on free 

large-amplitude 

vibrations of 

rectangular plates. 

Nonlinear Dynamics 

(Scopus) 

2013, Vol 73, No 3,  

p.345-358. 

18.  K.V.Avramov, 

A.Borisuk. 

Self-sustained 

vibrations of one 

disk rotor in two 

arbitrary length 

journals bearing. 

Mechanism and Machine 

Theory 

(Scopus) 

2013, Vol.70, p. 474-

486. 

19.  K.V.Avramov, 

Yu.V. Mihlin. 

Review of 

applications of 

nonlinear normal 

modes for vibrating 

mechanical systems 

Applied Mechanical 

Reviewer. 

(Scopus) 

2013,  

Vol. 65(2), p.8-29. 

20.  K.V.Avramov, 

I.D.Breslavskii. 

Vibrations of 

shallow shells 

rectangular in the 

horizontal projection 

with two freelly 

supported opposite 

edges 

Mechanics of Solids 

(Scopus) 

2013, Vol.48, p.186-

193. 

21.  I.D.Breslavskii, 

K.V. Avramov. 

Influence of 

nonlinearities in 

boundary conditions 

on free vibrations of 

plates under 

geometrically 

nonlinear 

deformation. 

Journal of Mathematical 

Sciences 

2013,  

Vol. 174(3), р. 43-56. 

22.  Samoilenko D., 

Cho H. M., 

Prochorenko A. 

Experimental 

investigations of IC 

diesel engine and 

VGT with vaneless 

turbine volute 

Journal of maritime 

transport and engineering  

ISSN 2255-758X, 

2013, Volume 2, No 

1, PP. 51-60 
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23.  Andrey 

Marchenko, 

Alexandr Osetrov, 

Oleg Linkov and 

Dmitry 

Samoilenko 

Simulation of 

Biofuels Combustion 

in Diesel Engines. 

Biodiesel - Feedstocks, 

Production and 

Applications // Intech 

2013. Р.407–433; 

ISBN 978-953-51-

0910-

5http://dx.doi.org/10.

5772/52/ 

 

24.  В.А. Пілев, А.Ю. 

Федоров, И.В. 

Ночвин, А.В. 

Белогуб 

 

Обеспечение 

заданного уровня 

теплонапряженност

и поршня при 

форсировании 

тепловозного 

дизеля 

Двигателестроение. 

Науч. –производ. жур. 

Санкт-Петербург  

2013. – №1(251). – 

С.15-19 

25.  Fedorov V. A. 

 

Symmetry in a 

problem of 

transverse shear of 

unidirectional 

composites.  

 

 

 

Composites Part B: 

Engineering. 

 Available online 22 

August 2013, 

http://www.sciencedirect.c

om/science/ 

аrticle/pii/S135983681300

4538. 

Volume 56, January 

2014, Pages 263–269. 

26.  Л.Г. Раскин, П.Е. 

Пустовойтов 

Методика анализа 

полумарковской 

системы высокой 

размерности 

Проблемы управления и 

информатики 

№2, С.86-91 

27.  Пустовойтов 

П.Е., Раскин Л.Г. 

Дисциплина 
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VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, 

молодих учених 

 

Молоді вчені НТУ «ХПІ» протягом 2013 року отримали: 2 премії Президента 

України для молодих вчених, 1 премію Кабінету Міністрів України, 1 стипендію 

Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених, 2 стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих учених. В 2013 році переможцями ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт стали 64 студенти. На базі НТУ 

«ХПІ» проведено 10 студентських конференцій та семінарів міжнародного, 

всеукраїнського та регіонального рівня, з них 5 було включено до плану МОН України. 

Студентами отримано 16 патентів на винаходи (у співавторстві). Загальна кількість 

публікацій за участю студентів - 1089 одиниць, з них самостійно - 316.  

 

Роки Кількість 

студентів, які 

беруть участь у 

наукових 

дослідженнях 

 

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 6542 38 % 481 75 % 

2010 6758 40 % 471 87 % 

2011 6055 49 % 437 75 % 

2012 5946 50 % 402 80 % 

2013 6067 50 % 359 83 % 
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VIII. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками 

 

Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія» (засновано в 

1958 р.) - виконано 48 госпдоговорів обсягом 1768,4 тис. грн.; захищено 2 кандидатські та 2 

докторські дисертації; опубліковано 1 монографію, 30 наукових статей у  фахових виданнях, із  

них 5 в зарубіжних виданнях з імпакт-фактором; зроблено 29 доповідей на міжнародних та 

регіональних конференціях; прийнято участь в 6-ти міжнародних та всеукраїнських виставках; 

створено випробувальну лабораторію, яку акредитовано у Національному агентстві з акредитації 

України.  

Науково-дослідний комплекс по вивченню газодинамічних та теплофізичних процесів в 

турбомашинах -  виконано 2 госпдоговори обсягом 211,2 тис. грн.; захищено 3 кандидатські та 

3 докторські дисертації; опубліковано 27 статей у  фахових виданнях, із них 5 в зарубіжних 

виданнях з імпакт-фактором; проведено Всеукраїнську наукову конференцію; отримано диплом 

«Переможець Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий товар 2013 року» та Золоту медаль 

на Всеукраїнському конкурсі-виставці «Кращий вітчизняний товар року».  

Центр трансферу технологій (створено у 2004 р.) – підготовлено  бізнес-план «Надання 

послуг зі збору та очищення питної води», який відмічено на ІV Міжнародному конкурсі бізнес-

планів (США) як кращий в номінації «Соціально-корисна інновація».  

Навчально-науково-виробничий комплекс «Силіконова долина» (засновано у 2006 р.) – 

проводяться науково-дослідні та інжинірингові роботи в галузі розробки програмного 

забезпечення на замовлення ТОВ «Телесенс». 

Навчально-дослідницький клас-кластер «Політехнік-125» (засновано у 2009 р.) - 

опубліковано монографію, навчальний посібник та 50 статей у фахових виданнях із  них 3 в 

виданнях з імпакт-фактором; зроблено 94 доповіді на вітчизняних та міжнародних семінарах та 

конференціях; отримано 2 патенти на винаходи України; проведено Міжнародну науково-

технічну конференцію; спільно із облдержадміністрацією проведені заходи у рамках конкурсу 

«IT-Kharkiv». 

Академічний центр компетенції IBM (засновано у 2010 р.) – проводиться робота зі 

створення лабораторії сервіс-орієнтованих архітектур інтеграції інформації та розробки і 

впровадження елементів інформаційної системи управління вищим навчальним закладом; 

проводиться співробітництво із ТОВ «Аналітичні технології» (Росія) по впровадженню 

аналітичної платформи Deductor Academic у учбові курси спеціальності «Консолідована 

інформація».  
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ІX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

 

Протягом 2013 року науковими співробітниками НТУ «ХПІ» проводилося активне 

наукове та науково-технічне співробітництво по прямим договорам із 135 вищими 

навчальними закладами та фірмами з 38 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 2013 році виїжджали 457 наукових 

співробітників, викладачів, аспірантів та студентів. НТУ «ХПІ» приймав участь у виконанні 

35 міжнародних проектів (25 освітніх та 10 науково-дослідних). Кількість грантів, стипендій, 

отриманих на наукову роботу від міжнародних фондів та організацій у 2013 році  дорівнює 

143. В тому числі по програмах:    CRDF – 2, Програмі ім. Л.Ейлера – 9, ProFund – 1, Сьома 

Рамкова програма ЕС – 3, EUREKA – 1, ДААД – 7,  проекту НАТО – 1, проекту «Науково-

технічний центр НТУ «ХПІ», УПЕК, Pro/TECHNOLOGIES, PTC» - 1, Еразмус Мундус - 2, 

BMBF – 1, проекту «Graduiertenkolleg» - 1, програмі Лейна Кіркланда – 1, програмі 2201250 

«Наукове стажування студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників у провідних 

вузах світу» - 23, програмі «Studienreisen» - 1, програмі «Восточное партнерство» - 7, 

програмі  мовних курсів - 21, по проекту DISKNET – 8, проекту INNOPIPES – 4, проекту 

QuASE- 3, програмі СЕРА-2012/2013 - 1,  програма «Подвійний диплом»-6. 

В 2013 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 Клагенфуртсь

кий 

університет 

Науково-технічне 

співробітництво в 

галузі 

інформатики, 

економіки , 

славістики, 

проведення 

мовних курсів з 

навчання німецької 

та російської мов 

за рахунок коштів 

Міністерства 

науки та освіти 

Австрії  

Договір 2011-

2016 рр. 

16 студентів ХПІ навчались 

на мовних курсах,  10 

викладачів та науковців, 8 

студентів  пройшли наукове 

стажування у 

Клагенфуртському 

університеті. Прий-нято в 

ХПІ 35 викладачів та 

студентів  з Клагенфурту. 

Було іздано сумісний 

навчальний посібник з 

російської мови для 

українських та австрійських 

студен-тів, проведено 

сумісний науково-практичний 

семінар  «Російське мово 

знав-ство», проводиться 

наукова робота у проекті 

дослідження 

соціолінгвістичної ситуації в 

Україні. 2 студента та 

викладач НТУ «ХПІ» 

займаються науковою 
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Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати та 

публікації 

роботою у сумісному 

науковому проекті «QuASE, 

інженерія програмного 

забезпе-чення з інформацією 

про якість».  

Австрія ООО «Bit 

media e-

learning 

solution 

Gmb&CoKG» 

м.Грац 

Науково-технічне 

співробітництво, 

проведення 

наукового 

стажування, участь 

у спільних 

конференціях 

Договір 2007-

2017 рр. 

 

2 студента та  4 науковців 

ХПІ пройшли навчальне та 

наукове стажування в 

Gmb&CoKG м.Грац у галузі  

комп’ютерних технологій та  

енергозбереження. 

Австрія Fachhochschul

e Kaernten 

Університету 

прикладних 

наук Каринтії 

 

Проведення 

спільних наукових  

досліджень. 

Участь у  проекті 

ТЕМПУС 

Договір з 2009 р., 

дійсний 

безстроково 

3  викладача  НТУ «ХПІ» 

приймали участь у 

координат-ційному семінарі в 

рамках проекту ТЕМПУС в 

універ-ситеті прикладних 

наук Каринтії. Було прийнято 

1 співро-бітника 

Університету Карінтії для 

роботи в рамках проекту 

ТЕМПУС. 

Австрія Університет 

Прикладних 

наук 

Верхньої 

Австрії 

Науково-технічне 

співробітництво, 

проведення 

наукового 

стажування, участь 

у спільних 

конференціях 

Договір з 2009 р. 

дійсний 

безстроково 

Щорічний обмін науковими 

публікаціями. 

Болгарія Софійський 

університет 

ім.Св.Клімен

та 

Охридського 

Науково-технічне 

співробітництво, 

проведення науко-

вого стажування, 

обмін студентами, 

стажерами. Участь 

у спільних 

конференціях 

Договір з2009-

2014 рр. 

Наукова робота  у сумісному 

проекті ТЕМПУС «Подвійна 

магістерська  ступень з 

автоматизації/меха-троникі у 

ЕС – краї-нах партнерах». 

Узгоджені навчальні  плани 

по обміну студентами по 

прог-рамі подвійного дип-

лому зі спеціальності 

«Мехатронні систе-ми». 

Участь у сумі-сної 

міжнародної кон-ференції СУ 

«Ста-білізація економічної 

ситуації в Европі», виступ з 

доповіддю. Обговорена 

програма практиці 

болгарських студентів у 2014 

році на економічному 

факультеті ХПІ.  
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Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати та 

публікації 

Греція 

Угорщина 

Україна 

Департамент 

виробничих 

відносин 

НТУ м. 

Афіни, НДІ 

Нанотехноло

гій 

BAYNANO 

Науково-технічне 

співробітництво, 

участь у спільних 

науково-дослідних 

програмах у галузі 

нанотехнологій, 

реалізація 

нанотехнологій у 

галузях 

виробництва, 

спільна підготовка 

спеціалістів. 

Договір до 2017 

р. 

 

Було прийнято 2 викладача з 

Афінсь-кого університету для 

наукової роботи, чи-тання 

лекцій та участі у конференції 

MicroCAD 2013. Викладач 

НТУ «ХПІ» прийняв участь в  

сумісному  міжнарод-ному 

філософському конгресі  з 

доповіддю  «Філософія» 

Грузія Грузинський 

університет 

ім.Святого 

Андрія 

Первозваного 

Патріаршеств

а Грузії 

Реалізація 

спільних освітніх, 

наукових та 

культурних 

програм 

Договір  2013р-

2018р. 

 

Грузинський універ-ситет 

ім.Святого Андрія  

Первозваного було 

проінформовано 

про проведення в НТУ «ХПІ» 

щорічних фестивалей «Коло-

кольний дзвін пас-

хальний»,представник 

Грузинського універ-ситету 

прийнял участь у нараді в 

НТУ «ХПІ» з питань 

розробки навчальних програм 

у галузі псіхології. 

Казахстан РГКП 

«Східно-

Казахстанськ

ий 

Державний 

Технічний 

Університет » 

Розробка 

інноваційних та 

науково-дослідних 

проектів. Обмін 

науковими 

публікаціями, 

науково-

методичними 

матеріалами, 

участь у спільних 

конференціях, 

наукова робота, 

участь у наукових 

проектах. 

організація 

спільної 

підготовки за 

програмами MSc 

та PhD з 

залученням 

фахівців «Східний 

трикутник 

логістики»  

Договір  2010 р., 

дійсний 

безстроково 

Спільна робота по виконанню 

Націо-нальної програми 

розвитку біотехно-логії. 

Участь в експертизі проектів 

у галузі біотехнології. 

Обговорення питань навчання 

магістрів в НТУ «ХПІ». 

Участь представника НТУ 

«ХПІ» в презентації розробок 

каф. ТНР по метанолу. 

Рішенням технаради 

РКазахстан дана розробка 

рекомендована до презентації  

в Міністерство інду-стрії та 

нових техно-логій 

Казахстану. НТУ «ХПІ» 

передав опитувальний лист на 

дану розробку. 



 97 

Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати та 

публікації 

-«- Некомерційн

ий освітній 

заклад 

«Міжнародна 

академія 

бізнесу» 

Наукове, навча-

льне, методичне 

співробітництво. 

Співробітництво у 

галузі між культу-

рної комунікації. 

Участь у сумісних 

наукових проект-

тах. 

Договір  2011-

2016 рр. 

Зустріч з предста-вниками 

«Міжнародній академії 

бізнесу» з метою обговорення 

питань навчання магістрів  в  

НТУ «ХПІ» у 2014 році з 

економічних  питань. 

 

 

Китай Хебейський 

науково-

технічний 

університет  

Обмін студентами, 

проведення 

спільних 

конференцій, 

обмін викладачами 

для читання 

лекцій. 

Договір 2009-

2014рр. 

Проведено переговори про 

участь у спільному науковому 

проекті у галузі біотехнології. 

Латвія Різький 

Технічний 

університет 

Участь в наукових 

спільних проектах 

 Наукова робота по 7-ї 

Рамкової Програмі ЄС « 

Інноваційні неруйнівні  

випро-бування та складні 

ремонтні  роботи 

трубопроводів з об’ємними 

дефектами поверхні за  

передо-вими технологіями». 

Німеччина Магдебургсь

кий 

університет 

ім.Отто фон 

Герікке 

Участь в спільних 

наукових проектах 

ДААД. Участь в 

наукових проектах 

в галузі різання 

матері-алів, 

електротех-ніки. 

Участь у проекті 

Graduiertenkolleg.Н

аукові ста-

жування. Спільна 

підготовка сту-

дентів німецького 

технічного факу-

льтету НТУ«ХПІ». 

Договір з 1993 р., 

дійсний 

безстроково 

50 студентів, викла-дачів та 

науковців ХПІ пройшли 

навчання та стажу-вання в 

Магдебу-рзькому 

університеті, 4 студента 

пройшли включене навчання 

по програмі Л.Ейлера, 7 

студентів по програмі Східне 

партнерство, 4 студента 

навчались по програмі 

подвійних дипломів. 2 

студента Магдебургського 

уні-верситету протягом 

семестру навчалися в ХПІ.  

Участь науковців у сумісної 

наукової конференції SIDEC 

2013. Проводится науково-

дослідна робота по інтелект-

туальним системам  

електроприводу. 

Підготовлени мате-ріали для 

сумісного патентування в 

Німеччині  констру-кції 

синхронно-реактивного 
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Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати та 

публікації 

двигуна, у якому використані 

наноматеріали. Підготовлена 

для публікації наукова стаття 

«Використання та проблеми 

впровадження інформаційних 

систем в управлінні 

організацією».  Підготовлено 

методичні рекомендації по 

курсу «Операційний 

менеджмент», «Мікро та 

макроекономічний аналіз».. 

Підготовлена сумісна 

доповідь на конференцію 

МіроКАД-2013. Підготовлено 

суміс-ний новий навчальний 

курс «Економіка і фінанси 

предпри-ємств» для 

німецьких та українських 

студентів. Участь вчених 

МТУ ім.Отто фон Геріке в 

роботі міжнародної конфе-

ренції «Дослідження та 

оптимізація економічних 

процесів «ОПТИМУМ-2013», 

виступ з доповіддю «Сучасні 

системи економічної , 

інформаційної та фінансової 

безпеки в умовах 

глобалізації». 

Німеччина Технічний 

університет 

Гамбург-

Гарбург 

Участь в 2 проек-

тах програми 

ТЕМПУС, участь в 

програмі Леонарда 

Ейлера, 

співробітництво у 

партнерській 

програмі ДААД, 

наукові 

стажування.  

Договір 2010-

2015рр. 

2 студента ХПІ пройшли 

стажування в ТУГГ по 

програмі Л.Ейлера по темі 

«Інформаційні технології», 

викладач та аспірант НТУ 

«ХПІ» проходили наукове 

стажування в ТУ Гамбург-

Гарбург  у галузі підйомно-

транспортні машини та 

логістики. Участь вчених ХПІ 

та ТУ Гамбург-Гарбург у 

сумісному освітньому проекті 

з логістики. 

Німеччина Берлінський 

університет 

ім. 

Гумбольда 

Участь в спільних 

наукових проектах 

в галузі 

мовознавства. 

Підготовка 

спільних 

Договір 2010-

2015рр. 

1 професор НТУ «ХПІ» 

знаходився на науковій роботі 

у Бер-лінському універси-

теті, підготовлено спі-льний 

посібник російської мови з 

аудіювання та розмов для 
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Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати та 

публікації 

підручників, 

словників. 

німецьких студентів. 

Продовжена робота над 

російсько-німецько-

польським словником 

економічної термінології. 6 

німецьких студентів пройшли 

включене навчання в 

НТУ«ХПІ». 4 викладача НТУ 

«ХПІ» прийняли участь у 

роботі сумісної конференції 

IDAACS’2013. 1 студент НТУ 

«ХПІ» навчался на мовних 

курсах у БУ ім..Гумбольда. 

Німеччина Університет 

технологій, 

бізнесу і 

дизайну 

м.Вісмар 

Договір дійсний 

безстроково. 

Науково-технічне 

співробітництво, 

участь в спільних 

науково-дослідних 

програмах. 

Договір з 2005р., 

дійсний 

безстроково 

Проведено переговори про 

створення спільного Центру 

дизайну та бізнесу в 2014 році 

на базі спорттабору ХПІ в 

Алушті. 2 фахівця з УТБіД м. 

Вісмар пройшли стажування 

в НТУ «ХПІ» 

Німеччина Технічний 

університет 

Ахену 

Науково-технічне 

співробітництво, 

участь в спільних 

науково-дослідних 

програмах, обмін 

студентами, 

викладачами на 

стажування. 

Договір 2010-

2016 рр. 

4 студента ХПІ пройшли 

стажування в університеті 

Ахену по програмі Л.Ейлера. 

Один викладач пройшов 

стажування по програмі 

2201250 за бюджетні кошти 

України. Один професор ХПІ 

принимав участь в роботі 

конференції ТУ Ахену 

«Квантова термоелектрика» 

та виступив з доповіддю. 

Німеччина Технічний 

університет 

м. Дрезден 

Науково-технічне 

співробітництво, 

участь в спільних 

науково-дослідних 

програмах. 

Участь в 

стипендіальних 

програмах. 

Договір з 2006р., 

дійсний 

безстроково 

4 студента НТУ «ХПІ» ХПІ 

пройшли включене навчання 

в Технічному університеті  

Дрездена за рахунок стипендії 

Г.Агрікола та по програмі 

2201250 за бюджетні кошти. 

Німеччина Студентська 

організація 

«Крістіан-

Альбрехт 

Університет» 

Співробітництво 

студентських 

організацій, 

взаємний обмін 

групами студентів, 

проведення 

спільних 

конференцій, 

форумів, обмін 

Договір  2011-

2014 рр. 

Створено план дій 

студентських організацій на 

2014 рік, обговорено 

проведення спільних заходів 

в області студентського 

самоуправління. Проведено 

консуль-тації  про проведення 

в 2014 році  факультативних 

курсів німецької мови. 
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Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати та 

публікації 

літературою. 

Німеччина Франхофер 

інститут 

промислових 

техно-логій і 

автоматики,  

м. Штуттгарт 

Науково-технічне 

співробітництво, 

участь в спільних 

науково-дослід-

них програмах, 

обмін студентами, 

викладачами на 

стажування. 

Договір  2005-

2015 рр. 

Участь  викладача Франхофер 

інституту  

в роботі міжнародній 

конференції  «Інтерпартнер-

2013», виступ з доповіддю. 

Викладач НТУ «ХПІ» 

пройшов наукове стажування 

в  ТУ Штутгарту по темі 

«Теорія і системи 

автоматизованого 

проектування механізмів і 

машин».. 

Німеччина Бадмінтоний 

клуб 

Мюльхайм на 

Рурі 

Співробітництво в 

галузі  спорту 

Договір  2013-

2018рр. 

Обговорено питання обміну 

спортивними делегаціями в 

2014 році та проведення 

змагань. 

Німеччина Вісмарська 

Вища Школа, 

Вища школа 

Нюрнбергу, 

Вища школа 

Лаузиць, 

Вища школа 

Нойбранденб

ург 

Участь в спільних 

науково-дослідних 

проектах 

 Договір 2013 р. Науково-дослідн-ицька 

робота  по програмі “ProF und 

AiF” «Безбіоцидні системи 

для редуціювання утворення 

біоплівок на термічно-

санованих фасадах» BIORED 

Польща Познанська 

політехніка 

Участь в спільних 

науково-дослідних 

проектах в галузі 

електротехніки, 

участь у наукових 

конференціях, 

обмін науковими 

публікаціями 

Договір з 1998 р., 

дійсний 

безстроково 

2 науковця з Позна-нської 

політехніки прийняли участь 

у конференціях MicroCAD 

2013 та Інтерпартнер 2013. 

Польща Краківський 

університет 

технології 

Участь в спільних 

науково-дослідних 

проектах в галузі 

електротехніки, 

участь у наукових 

конференціях, 

обмін науковими 

публікаціями, 

студентські 

практики 

Договір з 2008 р., 

дійсний 

безстроково 

Активна міжвузівська 

мобільність студентів: 

10 студентів ХПІ та 10 

студентів Краків-ської 

політехніки пройшли 

виробничу практику в 

Харкові та Кракові, 2 

науковця Краківської політес-

ніки прийняли участь у 

конференціях MicroCAD та 

Інтерпартнер 2013 

Польща Технічний 

університет 

м. Лодзь 

Участь в спільних 

науково-дослідних 

проектах в галузі 

Договір  2011-

2016рр. 

2 науковця ТУ м. Лодзь 

прийняли участь у 

конференціях MicroCAD та 
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Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати та 

публікації 

хімічних наук, 

обмін групами 

студентів на 

виробничу 

практику, участь у 

наукових 

конференціях, 

обмін науковими 

публікаціями 

Інтерпартнер 2013. Вчений 

ХПІ прийнял участь у 12 

Міжна-родної  наукової 

конференції ТУ Лодзі 

«Динамічні системи – теорія і 

додатки», виступив з 

доповіддю. Підготовлена к 

публікації сумісна стаття у 

міжнародному журналі 

«Динамика та управління». 

Вчений ХПІ пройшов 

стажування в ТУ Лодзь по 

темі «Сучасний університет – 

проектний підхід к організації 

роботи згідно положенням 

європейських 

кваліфікаційних рамок». 

Приймал участь у 

мастеркласах по створенню 

міжнародних проектів, 

зв’язаних з мотивацією 

студентів і підготовки їх к 

сучасному ринку праці. 

Росія Санкт-

Петербурзьки

й державний 

технічний 

університет 

(СПДУ) 

Підготовка 

спільних проектів 

в галузях 

економіки, 

хімічної техніки. 

Проводяться 

роботи по 

створенню 

спільного науково-

технічного 

російсько-

українського 

Центру з НДПК 

Інститутом 

«Молнія» 

НТУ«ХПІ». Участь 

у сумісних 

наукових 

конференціях. 

Обмін науковими 

публікаціями. 

Договір 2005-

2015рр. 

 

Участь  у сумісному проекті 

ТЕМПУС 530603 «Реформу-

вання програм у сфері 

містобудування у країнах 

Східного добросусідства». 

12 науковців ХПІ  

виїжджали до СПДУ на 

наукову роботу, згідно плану 

співро-бітництва. 2 науковця 

СПДУ приймали участь у 

наукових міжнародних 

конфе-ренціях НТУ «ХПІ».  

Вчені ХПІ проймали участь у 

УІІ Всеро-сійської  

конференції молодих вчених 

«Менделєєв -2013», виступ з 

доповіддю  «Електрохімічний 

синтез сплавів на основі 

кобальту». Участь вчених 

ХПІ у конференціях: 

«Технологія  зміцне-ння, 

нанесення покриттів та 

ремонту: теорія та практика», 

виступ з доповіддю; « 

Сучасні металеві матеріали і 
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Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати та 

публікації 

технології», виступ з 

доповіддю;  участь у 

всесвітній конфере-нції 

міжнародної федерації по 

автома-тичному керуванню 

IFAC з моделювання та 

керування вироб-ничими 

процесами»  та виступ з 

доповідю; 

«Університетські музеї – 

національне надбання», 

віступ з доповіддю.  

Росія Московський 

технічний 

університет 

ім. Баумана 

(МТУ ім. 

Баумана) 

Спільна наукова 

робота по 

координації 

фундаментальних 

досліджень з 

НДПК інститутом 

«Молнія» НТУ 

«ХПІ» 

Участь у сумісних 

наукових 

конференціях. 

Обмін науковими 

публікаціями 

Договір 2011- 

2016 рр. 

2 студента ХПІ виїжджало до 

МТУ ім. Баумана для участі в 

роботі наукової конференції 

«Студен-тська  наукова весна 

2013» з доповіддями «Нові 

тенденції розвитку гідро 

пневмоавтоматики в 

машинобудуванні», отримали 

почесні грамоти. Участь 

вчених НТУ «ХПІ» в роботі 

міжнародних конференцій: 

«Фізічні інтерпретації теорії 

відносності», виступ з 

доповіддю «Аксіоми 

паралельності Евере-тта»; 

участь в конференції  «Фізічні 

інтерпретації  теорії 

відносності», виступ з 

доповіддю. 

Участь у сумісному 

науковому проекті 

«Проведення пробле-

мнооріентірованих  

пошукових дослідже-нь  по 

створенню  нового класу  

композитних оптіка-телей та 

отсеків перспективних ракет-

носіїв». 

Росія Белгородськи

й державний 

технологічни

й університет 

ім. 

В.Г.Шухова 

Реалізація 

спільних освітніх, 

наукових та 

культурних 

програм. 

Договір 2006-

2016 рр. 

Обмін 2 студентами на 

включене навчання по 

програмі подвійних дипломів.  

Участь вчених БДТУ в роботі 

міжнародної конференції 

«Дослідження та оптимізація 

економічних процесів 

«ОПТИМУМ-2013», виступ з 
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Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати та 

публікації 

доповіддю «Економічні 

дослід-ження системи дер-

жавного регулювання 

підприємницької діяльності». 

Наукова робота по проекту 

«ТИТАН» «Розробка 

параметрів типів ендо-

протезів для хребту, 

тазостегно-вому суглобу, 

міжхребетних дисків». Участь  

у проекті Кольчужка» -

«Удосконавлення унікальної 

енергозберігаючої 

екологічної технології 

обробки найбільш 

напружених частин 

макшини» 

Росія МІТХТ ім. 

М.В.Ломонос

ова, 

Московська 

народна 

академія 

тонкої 

хімічної 

технології 

Спільна органі-

зація та прове-

дення студентсь-

ких наукових 

конференцій. 

Спільна розробка 

наукових програм, 

підручників, мето-

дик викладання 

нових розділів 

сучасної біотех-

нології та біона- 

нотехнології. 

Договір  2009р., 

дійсний 

безстроково 

Проведено перего-вори про 

наукову співпрацю з акаде-

міком РАН, зав.ка-федрою 

біотехнології та 

біонанотехнології Швец В.И. 

про спів-працю по х/д. 

Росія Московський 

державний 

технологічни

й університет 

«Станкін» 

Науково-технічне 

співробітництво, 

участь в спільних 

науково-дослідних 

програмах. Обмін 

викладачами та 

експертами для 

викладання та 

підготовки 

фахівців. 

Стажування 

студентів, спільні 

публікації. 

Договір 2009-

2014 рр. 

Участь вчених «Станкіна» в 

роботі міжнародної 

конференції «Дослідження та 

оптимізація економічних 

процесів «ОПТИМУМ-2013», 

виступ з доповіддю 

«Математичні моделі та 

інформаційні технологіїв 

економіці». 

Росія Московський 

університет 

ім..С.Ю.Вітте 

Співробітництво в 

галузі 

забезпечення 

сприятливих умов 

для навчання 

Договір  2012-

2017 рр. 

Участь вчених ХПІ в роботі 

ІХ Міжна-родної конференції 

«Інноваційний розвиток Росії: 

умови, пріоритети, 

протиріччя», виступ з 
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Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати та 

публікації 

студентів  з метою 

отримання 

подвійних 

дипломів. 

доповіддю. Проведено 

декілька презентицій з метою 

запрошення студентів для 

навчання в МУ ім. Вітте та 

отримання подвійного 

диплому ХПІ та МУ ім.Вітте. 

Росія ЗАО 

«Лазекс» 

Долгопрудни

й, 

Московська 

обл.. 

Наукова робота Х/Д № 

58328/851-330/12 

Наукова робота по темі 

«Розробка математичної 

моделі температурного 

дрейфу волоконно-оптичного 

гіроскопа і розробка 

методики його компенсації». 

Росія Московський 

енергетичний 

інститут – 

технічний 

університет 

МЄІ 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

науки, участь у 

міжнародних 

конференціях. 

 

Договір  2001р. 

безстроково 

Участь професора ХПІ в 

науково-практичному 

семінарі «Сервопривод», 

виступ з доповіддю.  Участь в 

засіданні УМК по 

електромеханиці. Статті 

аспірантів ХПІ будуть 

опубліковані в 2014 році в 5 

російських  виданнях. 

Румунія Університет 

м. Петрошані 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

науки, участь у 

міжнародних 

конференціях. 

 

Договір 2013-

2018 рр. 

2 викладача Петрошанського 

університету прийняли участь 

у міжнародних конференціях 

MicroCAD та Інтерпартнер 

2013. 

Румунія Політехнічни

й університет 

м. Бухарест 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

науки та культури. 

Академічний обмін 

студентами. 

Договір 2008-

2014 рр. 

3 викладача Бухарестського 

університету приймали 

участь у роботі наукових 

семінарів ХПІ 

Румунія Технічний 

університет 

нафти і газу, 

м. Плоешті 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

науки та культури. 

Академічний обмін 

студентами. 

Договір 2008-

2018 рр. 

Наукова робота 2-х науковців 

ТУНіГ Плоешті  в ХПІ в 

рамках Проекту SNNOPIPES.  

Досягнута домовленість про 

проведення спільної 

конференції по 

інформаційним технологіям в 

2014 році. 

Таджикиcта

н 

Таджикський 

технічний 

університет 

ім. 

М.С.Осіми 

Навчання 

громадян 

Таджикистану в 

НТУ «ХПІ» 

Договір  2009р., 

дійсний 

безстроково 

 

 

Таджикиc-

тан 

Міністерство 

енергетики 

Республіки 

Підвищення 

кваліфікації в ХПІ 

співробітників 

Договір  2005р., 

дійсний 

безстроково 
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Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати та 

публікації 

Таджикистан Міністерства 

енергетики 

 

Угорщина Мішкольцьки

й університет 

(МУ) 

Науково-технічне, 

культурне 

співробітництво, 

виробнича прак-

тика студентив 

економічного та 

машинобудівного 

факультетів НТУ 

«ХПІ». Участь у 

спільних проектах, 

міжнародних 

конференціях, 

обмін підруч-

никами в галузі 

машинобудування 

та економіки. 

Договір 2009-

2014 рр. 

10 студентів ХПІ пройшли 

виробничу практику в МУ,  5 

викладачів ХПІ пройшли 

наукове стажування та 

приймали участь в роботі 

міжнародних конференцій в 

Мішкольцькому університеті 

у галузі машинобудування та 

економики. 

5 угорських студентів 

пройшли включене навчання 

в ХПІ з економічних наук та 

російської мови, 4 професора   

МУ приняли участь в роботі 

конференції мікроКАД 

«Інформаційні 

технології:наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я». 

та виступили з доповідями:  

« Геологічни та промислові 

вугільні ресурси в країнах 

провідних виробників 

вугілля», «Основи практичної 

підготовки в вищої технічної 

школі Мішкольцького 

університету», 

«Експериментальне 

дослідження повехні 

зубообробки точінням»  

Участь в спільному проекті 

по темі «Реалізація прак-

тичних положень по 

підвищенню якості 

підготовки спеціа-лістів в 

області еко-номіки, 

менеджменту та 

машинобудуванні».  

Участь вченого МУ  в роботі 

міжнародної конференції 

«Дослідження та оптимізація 

економіч-них процесів 

«ОПТИМУМ-2013» 

Угорщина Університет 

Паннонія, 

Веспрем 

Науково-технічне, 

культурне 

співробітництво. 

Участь у сумісних 

Договір  2013-

2018 рр. 

Сумісна наукова робота в 

Проекті ЕС DISKNET (Угода 

про грант PIRSES-GA-2011-

294933) по темі «Розподілені 
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Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати та 

публікації 

проектах, обмін 

науковцями на 

стажування. 

системи, засновані на знанні  

мереж енергозбере-ження –

DISKNET». 5 науковців ХПІ 

пройшли стажування в 

рамках проекту. 2 професора 

універ-ситету Паннонія  

проводили наукову роботу по 

проекту в ХПІ. 

 

 

Угорщина 

Греція 

Мішкольцьки

й 

університет, 

Національни

й технічний 

університет 

м.Афіни 

Співробітництво у 

галузі навчання, 

наукових 

досліджень, 

культури, 

проходження 

стажування. 

Договір 2004-

2017 рр. 

Участь в спільному проекті 

по темі «Реалізація прак-

тичних положень по 

підвищенню якості 

підготовки спеціа-лістів в 

області еко-номіки, 

менеджменту та 

машинобудуванні».  

 

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-

2014 рр. 

Наукове стажування  

студентки  кафедри 

інтелектуальних 

комп’ютерних систем  в 

Унверситеті Бордо-3. 

Чехія Технічний 

Університет 

Ліберец 

Спільна розробка 

наукових програм, 

підручників. 

Стажування 

студентів, спільні 

публікації. 

Науково-технічне 

співробітництво, 

участь в спільних 

науково-дослідних 

програмах 

 

Договір 2009-

безстроково. 

Наукова робота  професора 

ХПІ  в сумісному проекті 

ТЕМПУС МРАМ. 

Обговорено підписа-ння 

договору про подвійний 

диплом. 

Швейцарія Швейцарська 

школа 

Бізнесу 

(SMBS) 

Обмін науковими 

публікаціями. 

Науково-технічне 

співробітництво. 

Договір 2012-

2017 рр. 

2 студента НТУ «ХПІ» 

пройшли навчання по 

програмі подвійних дипломів. 

Викладач ХПІ пройшов 
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Країна-

партнер 

Установа-

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні результати та 

публікації 

Обмін студентами 

та викладача-

ми.Програма под-

війних дипломів. 

стажування по темі «Шумові 

характеристики електронного 

джерела». Була зроблена 

доповідь на семінарі 

«Частотна дисперсія шуму 

електронного джерела». 

Естонія Талінський 

технологічни

й університет 

Науково-технічне 

співробітництво, 

участь в спільних 

науково-дослідн-

их програмах.  

Участь в сумісних 

міжнародних 

конференціях. 

Договір  2011-

2016 рр. 

Наукова робота по проекту 

ТЕМПУС «Реформування 

програм у сфері 

містобудування у Країнах 

Східного добросусідства». 13 

вчених ХПІ пройшли наукове 

стажування в ТТУ у рамках 

проекту ТЕМПУС. 

Наукова робота у галузі 

«Електроніка», Вченими  ХПІ 

були розроблени перетво-

рювачи змінного току та 

перетворювачи для 

застосування сумісно з 

сонячними пане-лями. На 

конференції СРЕ-2013 була 

зроб-лена доповідь «Суміс-

ность і сілова електроніка». 

Вчені ХПІ прийли участь у 

роботі конференції по 

термоелектрониці. Вчені ХПІ 

прийняли участь у роботі 12-

го Міжнародного симпо-зіуму 

«Актуальні про-блеми у 

галузі елек-тротехніці та 

електро-енергетиці». Надана 

згода на прийом в НТУ 

«ХПІ» аспіранта ТТУ на 

кафедру промислової та 

біомедичної електроникі ХПІ. 

10 студентов ХПІ прийняли 

участь в спортивних 

змаганнях по баскетболу з 

студентами ТТУ. 

Естонія Талінський 

Електротехні

чний Завод 

“Estel” 

Співробітництво в 

галузі освіти, 

науки та культури. 

Договір  2012-

2017рр. 

2 студента ХПІ пройшли 

науково-дослідницьку 

практику на заводі “Estel” 

 

За  90   Договорами, що залишилися  в 2013 році  без інформації про активне наукове 

співробітництво, проводилося  обговорення  питань спивробітництва, листування,  обмін  

науковою інформацією,  планується  активізація співробітництва в 2014 році.  
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Міжнародні наукові проекти: 

 

Країна партнер 

(за алфавітом) 

Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в 

рамках 

якого 

здійснюється 

співробітниц

тво термін 

його дії 

Практичні 

результати 

та публікації 

Великобританія ІПМ  НАН України  

EOARD, Лондон 

УНТЦ 

«Функціональні 

керамічні покриття» 

Р 253 

  

Греція 

 

Національний 

центр наукових 

досліджень 

   

Іспанія Інститут 

міждисциплінарної 

фізики та 

комплексних 

систем 

Болеарського 

університету 

«Тепловий транспорт у 

динамічних 

наноструктурах» 

  

Латвія 

Польща 

Болгарія 

Румунія 

Білорусь 

Росія 

Ризький Технічний 

університет 

7 –ма Рамкова 

Програма ЭС 

«Інноваційні 

неруйнівні 

випробування та 

складні ремонтні 

роботи трубопроводів 

з об'ємними дефектами 

поверхні за 

передовими 

технологіями» 

  

Німеччина 

 

 BMBF 

 Науково-дослідницька 

робота 

«Монокристалічні 

турбінні лопатки для 

авіаційних двигунів на 

базі суперсплавів 

нікелю» 

  

 

 

 

 

Німеччина 

 

Вісмарська Вища 

Школа, 

Вища Школа 

Нюрнберг, Вища 

Школа Лаузиць, 

Вища Школа 

Нойбрандербург  

 

Програма “ProFund” 

AiF 

"Безбіоцидні системи 

для редуціювання 

утворення біоплівок на 

термічно-санованих 

фасадах" 

BIORED 

  

Німеччина 

 

Технічний 

університет 

Проект 

“Graduiertenkolleg” 
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Країна партнер 

(за алфавітом) 

Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в 

рамках 

якого 

здійснюється 

співробітниц

тво термін 

його дії 

Практичні 

результати 

та публікації 

Магдебургу   

 

Німеччина Технічний 

університет 

Магдебургу 

ДААД 

Науково-дослідницька 

робота по 

інтелектуальним 

системам  

електроприводу 

  

 

 

 

Німеччина  Фонд А.Гумбальда  

Науково-дослідницька 

робота 

  

Польща 

 

Люблінський 

технологічний 

університет 

Сьома рамкова 

програма ЄС 

«Центр підвищення 

вивчення  сучасних 

композиційних 

матеріалів, які 

застосовані у 

аерокосмічній галузі та 

наземному транспорті» 

  

 

 

 

 

Росія Белгородський 

державний 

університет 

«Розробка параметрів 

типів ендо-протезів 

для хребту, 

тазостегновому 

суглобу, міжхребетних 

дисків» (проект 

«Титан») 

  

Росія Белгородський 

державний 

університет 

проект «Кольчужка» 

(«Удосконалення 

унікальної 

енергозберігаючої 

екологічної технології 

обробки найбільш 

напружених частин 

машини» ) 

  

 

 

 

Росія Белгородський 

державний 

університет 

проект «Кластер» 

(«Створення 

міжрегіональних 

центрів 

комп’ютерного 

моделювання складних 

та надскладних 

машинобудівельних 

конструкцій») 

  

 

 

 

Росія  Белгородська «Створення   
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Країна партнер 

(за алфавітом) 

Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в 

рамках 

якого 

здійснюється 

співробітниц

тво термін 

його дії 

Практичні 

результати 

та публікації 

сільськогосподарсь

ка академія 

ефективного 

ростстимулюючого 

препарату з захисною 

дією на основі 

наносистем для 

використання у 

сільському 

господарстві» 

Росія Белгородський 

державний 

університет 

«Нанорозмірні 

контейнери з 

біологічно активними 

речовинами для 

онкології» 

  

Росія Воронезький 

державний 

університет 

«Розробка фізико- 

хімічних основ 

створення оксидних і 

композиційних 

плівкових покрить на 

металевих медичних 

імплантатах» 

  

США 

 

 CRDF  

«Деградація 

перовськиподібних 

керамічних мембран, 

визначених шляхом 

дефектно-хімічного 

моделювання та 

аналізу напружень 

хімічної природи» 

  

США Массачусетський 

технологічний 

інститут 

Проект спільного 

конкурсу Державного 

фонду 

фундаментальних 

досліджень і 

Національного 

наукового фонду США 

CRDF  № UU 42/006 

  

Таджикистан ОА ХК «Баркі 

Точик» 

 

«Моделювання 

енергетичних систем 

Республіки 

Таджикистан» 

  

Угорщина Університет 

Паннонии 

7 –ма Рамкова 

Програма ЭС 

«Розподілені мережі 

що базуються на 
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Країна партнер 

(за алфавітом) 

Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в 

рамках 

якого 

здійснюється 

співробітниц

тво термін 

його дії 

Практичні 

результати 

та публікації 

знаннях в сфері 

енергозбереження» 

 

Обсяги фінансування НДР за проектами міжнародного співробітництва: 

 

Рік Обсяг фінансування НДР за проектами міжнародного 

співробітництва, євро 

2010 53852 

2011 59280 

2012 231940 

2013 227690 

Загальна 

сума 

572762 
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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 2013 році 

ілюструється наступними даними: діє 1 спільний науково-дослідний інститут; 10 центрів 

колективного користування 6 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 14 науково-технічних конференцій і семінарів; видано 4 монографії, 3 наукових 

журнали, 2 підручники та 5 навчальних посібників. Щорічно 30-40 викладачів університету 

проходять стажування в інститутах НАН України; 15-30 наукових проектів виконуються 

спільно з установами НАН України; 25 науковців НАН України є членами спеціалізованих 

вчених рад університету; 68 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: дослідження багатошарових плівок 

Co/Cu(111); плівок  «надповідник-феромагнетик»; вивчення  композитних біоматеріалів на 

основі гідроксиапатиту та хітозанових гелів; дослідження  оптичних характеристик 

селенідів, сульфідів, телуридів; удосконалення технології  зварювання роторів турбін із 

різнорідних сталей; роботи зі створення електроприводів та  комп’ютеризованих систем 

керування електромобілів.  
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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 

 

Спільно з Харківською обласною державною адміністрацією , регіональним центром 

інвестицій та розвитку Держінвестпроекта України і Харківським національним 

університетом радіоелектроніки був проведений конкурс інноваційних проектів «IT-

Kharkiv». Участь у конкурсі прийняли 263  проекти  в12 номінаціях, які охоплювали різні 

сфери ІТ-технологій.  З 36 призових проектів–фіналістів Національний технічний 

університет  «ХПІ» отримав 3 призові місця в різних номінаціях; ці проекти будуть 

представлені на міжнародном форумі.  

Спільно з Харківською  міською радою за ініціативи міста –побратима  м. Нюрнберга 

(ФРН) проведений фестиваль науки та освіти під назвою «Ніч науки».Мета заходу-

популярізація науково-технічних досягнень ВНЗ та наукових установ м.Харкова. НТУ «ХПІ» 

разом із 5-ма провідними ВНЗ м.Харкова був  основною площадкою проведення заходу.  

В рамках заходу в вечірній час були відкриті провідні наукові лабораторії університету, 

розгорнута виставка наукових досягнень, надавались  косультації провідних вчених та 

викладачів університету з різноманітних питань науково-технічної діяльності. 

Університет разом з Харківською облдержадміністрацією провів на базі 

спорткомплексу НТУ «ХПІ» виставку наукових розробок 42 вищих закладів та 10 

академічних наукових установ вчених Харківщини з нагоди відзначення 95-річчя НАН 

України. На виставковому стенді НТУ «ХПІ» демонструвалися сучасні розробки: 

нанотехнології та нанорозробки; інформаційні технології та інші. 
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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 

 

Фонд бібліотеки складає 1 443 997 прим., з них: книги — 921 161 (з них наукові 

видання — 496 375), періодичні видання — 290 334, БД електронних реферативних журналів 

на CD — 64. 

Забезпечено доступ до електронного каталогу — 402 634 записів (пошуків зовнішніми 

користувачами — 2 768 359), повнотекстових баз даних — 6 451 документів, інституційного 

репозитарію «Електронний архів Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» — 3 300 документів, до документних та інформаційних ресурсів 685 

бібліотек України та Росії — понад 12 млн. записів, інформаційно-правової системи «ЛІГА: 

ЗАКОН» — понад 560 000 документів. Обсяг web-сайту бібліотеки (без ЕК) — 29 988 Гб, 

файлів — 93 483, звернень  — 233 372, завантажень файлів — 48 852. 

Бібліотека є членом п’яти міжнародних організацій, ефективно співпрацює за 9 

міжнародними та міжрегіональними корпоративними проектами. Нові проекти 2013 року: 

«Інформаційна система доступу до електронних каталогів бібліотек сфери освіти і науки (ІС 

ЕКБСОН) в рамках єдиного Інтернет-ресурсу», «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ м. 

Харкова». 

Підписано нові 3 угоди: з НТБ НУ «Львівська політехніка», НБ ім. М. М. Страхова 

НДУ «БелДУ» (Росія), Microsoft Ireland Operations Limited (Ірландія). Метадані статей 8 

видань НТУ «ХПІ» інтегровані до WorldCat та індексуються спеціалізованими системами 

пошуку наукової інформації. 6 видань включені до Directory of Open Access Journals. 

Проведено 5 науково-практичних семінарів, організовано 206 книжкових виставок та 

відкритих переглядів (представлено 6 562видань). Зроблена 31 наукова доповідь, 

опубліковано 15 наукових статей та 1 біобібліографічний покажчик, до друку прийнята 1 

стаття. 
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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. Розробка та 

впровадження 

інноваційної технології 

високопродуктивного 

осадження надтвердих 

наноструктурних 

композиційних 

покриттів для 

використання в 

машинобудуванні і 

металообробці 

д-р техн. наук, проф. 

Соболь О.В. 

 

Розроблено 

структурно – 

обґрунтований 

підхід для 

отримання 

багатоелементних 

вакумно – дугових 

покриттів з 

високою 

зносостійкістю 

Одержані в роботі 

результати 

дозволили 

підвищити 

зносостійкість 

покриттів лезового 

та штампового 

інструменту у  

2 - 8 разів у 

порівнянні з TiN 

аналогами 

2. Розробка 

енергозберігаючих 

технологій виготовлення 

виливків з сірого чавуну 

для автомобільної та 

дорожньої техніки 

д-р техн. наук,  

проф. Дьомін Д.О. 

Отримано 

енергозберігаючі 

технології 

виплавки чавунів 

Підвищується якість 

виливків з сірого 

чавуну на  

7 – 10 %, 

зменшуються 

енерговитрати, на 

реалізацію 

технологічного 

процесу на  

5 – 7 % 

3. Оцінка ризику 

експлуатування 

підйомно – 

транспортних машин за 

межами нормативного 

терміну служби з 

урахуванням 

накопичених 

пошкоджень 

канд. техн. наук,  

проф. Коваленко В.А. 

Створена модель 

прогонної балки 

для визначення 

проектних 

параметрів для 

ряду мостових 

кранів з метою 

визначення 

технологічних 

прийомів їх 

виробництва. 

Розроблені норми 

граничних 

відхилень і 

алгоритм 

обстеження 

металоконструкцій 

підкранових балок, 

які працюють в 

умовах ТЕС 

Отримані результати 

дають підставу для 

виготовлення 

експериментальних 

зразків з 

подальшими 

випробуваннями і 

впровадженням у 

серійне виробництво 

прогонних балок, а 

також застосувати 

цій підхід у 

випадках 

необхідності при 

підсиленні 

металоконструкцій 

підкранових балок 
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Тема НДР Науковий керівник Науковий 

результат 

Значимість 

наукового 

результату 

4. Дослідження в галузі 

промислової екології 

д-р техн. наук,  

проф. Шапорев В.П. 

Розроблено 

принципово новий 

метод ліквідації 

відпрацьованих 

шлаконакопичувачі

в на содових 

заводах 

Впровадження 

методу дозволить 

знизити утворення 

твердих відходів у 

виробництві соди на 

25 тис. тон за рік. 

Економічний ефект 

від впровадження 

розробки складе 280 

тис. грн.. за рік 

5. Дослідження 

можливостей 

ультразвукового 

контролю залізничних 

осей та заготовок до них 

д-р техн. наук,  

проф. Сучков Г.М.  

Підвищення 

чутливості та 

удосконалення 

ультразвукового 

методу 

неруйнівного 

контролю для 

визначення 

внутрішніх 

дефектів в 

залізничних осях 

Підвищення в 

десятки разів 

виявлення дефектів 

в залізничних осях з 

ціллю економії 

енергії та коштів на 

контроль 

6. Точково – контакті 

сенсорні елементи для 

аналізу складних 

газових сумішей 

канд. техн. наук,  

проф. Поспєлов О.П. 

У співдружності з 

Фізико – технічним 

інститутом низьких 

температур НАНУ 

ім. Б.І. Веркіна та 

Інститутом 

охорони здоров’я 

дітей – підлітків 

АМНУ створено 

новий тип елементу 

для аналізу 

складних газових 

сумішей та 

розроблено основи 

ранньої 

неінвазивної 

діагностики 

захворювань 

людини 

Вперше у світі на 

базі 

нанотехнологічних 

заходів створено 

точково – 

контактний 

сенсорний елемент з 

складним відгуком 

на дію складної 

суміші газів, що за 

чутливістю, 

вибірковістю та 

швидкістю 

перевершує кращі 

зразки 

газоаналізаторів 

типу «електронний 

ніс» 

 



 117 

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 

Вартість 

тис. 

гривень 

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. Многофункциональная 

система измерения 

физических свойств со 

сверхпроводящим 

магнитом Physical Propety 

Measurement System 

(PPMS®) (Quantum Design, 

USA) 

1100000 $ 8200 

3. Планетарная шаровая 

мельника PM 100 

(RETSCH, Germany ) 

100000 евро 1100 

4. Анализатор раз мера и 

формы частиц Camsizer XT 

(RETSCH , Germany ) 

64000 евро 700 

5. Рентгеновский 

дифрактометр  XRD-6100 

(Shimadzu , Japan ) 

1091000 

евро 

12000 

6. Спектрофотометр для 

ультрафиолетовой/ 

видимой области Lambda 

35 (PerkinElmer , USA ) 

37500 $ 300 

7. ИК-Фурье спектрометр 

Spectrum Two (PerkinElmer 

,USA) 

37500 $ 300 

8. Автоматизированный 

атомно-силовой 

микроскоп/сканирующий 

туннельный микроскоп 

NEXT (NT-MDT Europe 

BV , The Netherlands ) 

228000 евро 2500 
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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 

Вартість 

тис. 

гривень 

9. 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 

10. 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 

11. 

 

 Дериватограф ,Metler , 

Швейцврія 

42000  $ 336 

12. Установка для снижения 

азота  Stirling Cryogenics 

BV , The Netherlands ) 

91000 евро 1000 

13. 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 

14. 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 

15. 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 
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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 

Вартість 

тис. 

гривень 

16. Мінітунель для визначення 

твердих частинок у 

відпрацьованих газах ДВЗ, 

SPC-480,фірма AVL.   

Австрія  

200000 $ 1600 

17. Випробувальний стенд з 

системою «PUMA» і 

навантажувальним 

пристроєм  

«ELIN»,фірма AVLю 

Австія 

800000  $ 6400 

18. Осцилограф цифровий  

DPO 70404 B , ьюлет 

Паккард /НР США 

З цим приладом будуть виконані 

роботи в галузі блискавко 

захисту літальних апаратів 

нового покоління. 

71640 $ 602 
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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 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. Ввести до типових штатних нормативів  ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (Наказ 

МОНУ №26 від 11.01.2014р.) структурний підрозділ щодо організації наукового процесу в 

університетах. 

4. Створити    структурний підрозділ Міністерства, який би здійснював централізоване 

придбання  і розподіл між провідними ВНЗ  України наукоємного обладнання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи   

НТУ «ХПІ», проф.        Марченко А.П. 

 


